
SASTHUISYETIEII 
'2

r
I
I

-J-Í

s

gASïHU]SYEtlEll t2

Joop Courvreur is ols leerling von de

ombochtsschool oon het Von Cooth-

plein opgeleid tot meubelmoker.
"Aonvonkelijk om ontiek te restqureren,

moor geleidelijk kwom ik terecht in de

horeco-inrichting."

Von 19óB tot 1980 hod Joop zijn

showroom Meuviro oon de Hoogdijk.

Deze hoorde bij de grote werkploots

oon de Hoogweg. De keuze voor de

Hoogdijk wos simpel: goed betoolboor
en bereikboor, en er woren destijds nog

geen bedrijventerreinen zools nu. Door-

bij komt: "Mijn fomilie wos oltijd op de

westelijke kont von Bredo georiënteerd.

lk weet ook veel meer von die kont von

de stod don von de oostkont."

Zijn bedrijf Meuviro wos totoolinrich-
ter von horecogelegenheden 'von de

vloer tot qon het plofond'. "ln Neder-

lond en ver doorbuiten werden we

een grote speler op dit gebied. Denk

oon het Congresgebouw in Den Hoog,

Ahoy, de Kuip en de Roi, moor ook het

NAC-stodion. Alleen ol in Antwerpen

hebben we bijno 500 cofés ingericht
voor brouwerij De Koning. Verder wqs

het de tijd dot de sportverenigingen
met eigen kontines sterk opkwomen.

Die hebben we ook veel ingericht.

En toen de open keuken populoir werd,

verkochten we ook vele honderden

bqrkrukken oon porticulieren."

ln de tijd dot Couvreur zijn zook op

de Hoogdijk hqd, wos het ol een zeer

levendige 'coféstroot', herinnert hij zich.

"Er woren toen 3 slogers, 4 bokkers,

3 kruideniers en 3 drogisterijen. ln olle

ondere ponden zoten cofés, die druk

werden bezocht door de bewoners uit de

buurt. Het wos nooit stil op de Hoogdijk."

Sinds de joren 'ó0 verzomelt Joop

Couvreur onsichtkoorten von Bredo.

lnmiddels heeft hij er ruim 14.000, over-

zichtelijk gerubriceerd op strootnoom.
"lk ben nou eenmool een groot liefheb-

ber von Bredo. Mijn streven wos ooit om

olle onsichtkoqrten von Bredo te verzo-

melen. Dot is niet helemool gelukt, moor

ik ben een heel eind gekomen." O
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"Het was nooit stil op de Haagdijk"
Vonof het bclkon von zijn hooggelegen opportement oon de nu nog

ofgedomde Nieuwe Mork heeft Joop Couvreur (81) een schitterend
uitzicht op onder meer de Gosthuisvelden. Binnen kon hij dot uitzicht
moeiteloos voortzetten vio zijn indrukwekkende collectie boeken

en onsichtkoorten. Vrijwel niets von het oude, het huidige en het

toekomstige Bredo kon hem ontgoon."lk ben een Bredonoor die zijn

stod in hort en nieren meedroogt. Woor ik ook kom."

"De keuze voor
d,e Haagdijk was

simpel: goed
betaalbaar en

bereikbaar, en er
waren destijds nog

geen bedrijven-
terreinen zoals nu."

Rechts de Ambochtsschool (die in 1979 ofbrondde) vonuit het noordwesten richting
Von Coothplein. Links de molen Het Fortuin die in 198ó ofbrondde. Vooroon de sluis en
de brug over De Mork, die toen nog dwors door de stod stroomde.
coLLECTtE STADSARCHTEF BREDA, tD-NUMMER 1987021ó (CA. 1900)

De lloogdijk woor toen nog het spoor voor
de poordentrom noor Princenhoge log.

Links het R.K. costhuis (190ó).
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