
  

Minten Melkhandel 

 Melkhandel Tien Minten, beginjaren. 

De beginjaren van de melkhandel Tien Minten waren moeilijk. Op een zeer bescheiden 

schaal werd er begonnen. Met paard en wagen werden dagelijks de klanten voorzien van 

melk, pap en vla. Later kwam er een gemotoriseerde driewieler en werden de klanten 

sneller bediend, wat weer nodig was omdat de klantenkring groeide.  

In 1951 begon 'Tieneke Minten', zoals hij door iedereen genoemd werd, met een kleine 

winkel aan de Katwijkseweg, nu Vorstendom. Als een vakkundig zakenman wist hij zijn 

zaak in korte tijd uit te breiden. En tot driemaal toe moest hij dit kleine winkeltje 

uitbreiden om zo de klanten te kunnen bieden wat ze nodig hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1961,  
toen deze foto van M.W. Minten gemaakt 

werd, was zijn zaak al in volle bloei.  

De zaak in Cuijk ging goed en de heer Minten ging verder zoeken. 

In 1967 kwam er een vestiging van Minten in Gemert. In 1973 kwam er een zaak in 

Veghel en ook deze zaak moest in 1975 aanmerkelijk worden uitgebreid. In dat zelfde 

jaar werd in Wijchen een eigen bakkerij geopend en alle zaken van Minten werden van 

hieruit elke dag van vers brood voorzien. In 1977 kwam er nog een supermarkt in Oss. 

Deze uitbreiding had weer tot gevolg dat er een magazijnruimte moest komen. Op het 

industrieterrein 'De Beijerd' werd deze gebouwd. Het parkeerprobleem aan de 

Katwijkseweg was toen opgelost en de bevoorrading van de verschillende zaken ging veel 
vlotter.  

Intussen had de heer Minten alweer nieuwe plannen. Het voormalige pand van de N.C.B. 

in Cuijk, nog beter bekend als "het rattenhuis' werd gekocht en gesloopt. Met de plannen 

van Mintens Koopcenter B.V., op de hoek Smidstraat-Irenestraat, had dan ook niemand 

problemen. Er kwam een grote supermarkt met een totale oppervlakte van 1400 m². 

Helaas heeft Tien Minten uitvoering van deze plannen niet zelf meer mogen meemaken.  
In 1979 overleed hij op 55-jarige leeftijd.  
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