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Tricotage fabriek 

 

 

Reed men vroeger door de Lange Beijerd en de tricotagebedrijven Strijbos aan 
weerszijden van de weg passeerde, had men geen vermoeden op welke schaal 

dit bedrijf opereerde. Het was een hypermoderne onderneming die, met nog een 
bedrijf in Tunesië waar 250 van de 300 personeelsleden werkten, tot een van de 

grotere confectiebedrijven behoorde.  
De Cuijkenaar Lambertus Strijbos, of zoals men hem in Cuijk noemt, 
Bert Strijbos was de oprichter en eigenaar van dit bedrijf.  

Zijn ouders hadden op de Grotestraat een kleine textielwinkel. De hele familie 
werd langzaamaan in het textiel vak opgeleid. Ook Bert ontkwam hier niet aan. 

Hij vond het ook een prima vak, alleen het was hem te klein. 

In 1958 begon hij dan ook met een groothandel in tricotages.  
Midden jaren zestig kwam echter de klad in deze handel. De textielimport vanuit 

de Lage Loonlanden werd te groot, en vele textielproducenten legden het loodje. 
“Als ik geen goede artikelen meer kan kopen, dan ga ik ze zelf maken.“  
In de Bontsestraat, boven de graanmaalderij van de Fa.van Heeswijk, begon hij 

in 1965 dan ook een klein tricotagebedrijf.  
Het bedrijf groeide en binnen korte tijd had hij negen medewerksters in dienst.  

Uit die tijd dateerdeook nog het eigen merk, Upperten Tricot en Estex.  
Helaas, op 13 januari 1967 brandde het gehele atelier uit. Alles ging in vlammen 
op en de heer Strijbos moest opnieuw beginnen.  

In de fabriekshal van de ´Panter´ sigarenfabriek, aan de Beversestraat, werd 
opnieuw begonnen.  

Tien weken na de brand gingen de eerste producten alweer de deur uit.  
Het verblijf in deze fabriekshal was echter maar tijdelijk. Plannen voor 
nieuwbouw werden gemaakt en ook op zeer korte termijn gerealiseerd.  

In juli 1968 werd de produktie gestart in het nieuwe gebouw aan de 
Lange Beijerd.  

Bij de opening, door Mevr.van Zwieten-de Meijer in juni 1969, deelde de heer 
Strijbos reeds mede, dat de firma binnen afzienbare tijd de productie met andere 
textielartikelen zou uitbreiden.  

Dit heeft hij uiteindelijk niet kunnen bestendigen: in 2006 is Strijbos, onder de 
naam ´STF TRICOTAGE B.V.´, failliet gegaan. 

 
De fabriekshal is overgegaan naar de ‘Matrassen Textiel Fabriek BV’’ Cuijk. 
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