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Wat doen ze daar eigenlijk 

bij de Sorba? 

Een van de grote Winterswijkse bedrijven die zorgt voor de brood
nodige different iatie in de Winterswijkse industrie is de metaalwa

renfabnek "Sorba" B.V. aan de lndustrieweg. Dit bedrijf, dat rond de 
zestig werknemers telt werd in 1945 opgericht door wijlen de heer C. 
W. Th. van Sargen. 

Er was grote moed voor nodig om in die tijd een bedrijf op te zet

ten; in de jaren na de oorlog was er namelijk gebrek aan letterlijk al
les. Grondstotten en machines, onmisbare elementen voor iedere on
derneming, waren bijn? niet te krijgen en het dagelijkse leven stond 

helemaal in het teken van de distributie. 

Dat onder deze omstandigheden de opbouw van een bedrijf extra 
energie eiste. ,s licht te verstaan. 
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In 1951 naar Winterswijk 8 ! 
O,,e luchl/010 geetl een goed beeld ! 
von de bedrijlst. ulm_te waarov.e, men 
bij de Sorbo beschik/. De to/ale Op· 

pervlaktt: van de gebouwen bedraagl 

thans al 4000 vierkante meier 

~ 

~ 

! 
0. 1,01, von d;,ec1;e en p<noneel /1 1 
de fraaie kont me. De. •. e konllne wordt 
nJet olleen in d,: pauzes gt:bruda, ook 

·s avonds wordt t:r door de leden van 

de personeelsv~renigmg ~n druk ge

bruik van gcmookt. 

Van ·45 tot 1951 was de Sorba in Gouda 

g1vestigd. Een donker pand aan de Kleiweg 

in dt binnen11ad vormde het bedrijf spand 

mear doordat er geleldelijk betere lijden ean

braken. moest er aan uitbreiding worden 'Il•· 
dacht. Het pand in Gouda werd al QIUW te 

klein maar uitbreiding tussen de nauwe atra• 

tin van de Goudae binnenstad waa onmoge

lijk Ook bleek dat het gemeentebestuur niet 

•rg "industrie-minded" was zodat elders naar 

bedrijfsruimte gezocht moest worden. 

Omdat de afnemers van de halffabrikaten die 
de Sorba maakte, vooral in het oosten van 

Nederland lagen. bealoot de heer van Sorgen 
zi1n bedrijf naar deze streek te verplaatsen 

Er waren verschlllende gemeenten die voor 

vesJ!glng in aanmerking kwamen waarvan 

Winterswijk en Aah&n wel de belangrijkste 

1 
De man aan de machine IJJJ..t heel ! 
k.leln In verhouding tot het mater/Gal 

dat Ju/31 uil Engeland Is geo.uivttrd. 

~ 

waren. Het werd tenslotte Winterswijk omdat 

deze gemeente de aantrekkelijkste voorwaar

den stelde 

De gemeente verleende veel medewerking 

wat ook begrijpelijk was omdat hiermee Ideale 

gelegenheid Werd geboden het monotome 

lndustrlebeeld te doorbreken, In 1951 ver

rees er op het industrieterrein een hal van 

600 m2 en er kwamen vijf hulzen beschik

baar. 

Q 
WIN 

W interswijk telt verscheidene Int• 
resNnte industrlile bedrijven. 
Sommi~ daarvan kont het publiek 
nauwelijks en ven de bekende f• 
briek-, verdient voel wetenswaardig• 
nog meer aandacht. 
Om In die leemte te voorzien publi 
ceren wlJ een aerle artikelen in se
menW4riclng met de S1ichting On• 
dememenkring Winterswijk e.o . 
.. Owln", 
Diverse bedrijven zullen voor het 
voetllcht komen; vandaag het Owin• 
lid: 

Metaalwarenfabriek 

SORBA B.V. 
lndustrieweg 20 
Winterswijk 
Meer Informatie over de Owin of 
haar leden verstrekt het Owln-secr• 
tarlaat: p.a. Mev-lnk & Zn. N.V. 
Ulan ven Hilbelink 8 Win1enwijk 

Met tien man begonnen werking met Dula Werke in Donmund. Als 

gevolg van deze samenwerking werd het mo,. 

gelijk grote warenhuizen in te richten en tt 

voorzien van Interieurs waarin vormen en 

kleuren wedijveren met ell1c,ency en doelma• 

Het aantal werknemers was nog beperkt, tien zelfstandigheid, samenwerklngsvlak 
tot dertien man. De produktie WIi aanvank• creiren met gelijkgezmde dynamische geleide 

lijk geheel geconcentrserd op toelevering voor ondernemingen. Hgheid, om de consument het maiumum te 

de emaille-industrie, Voor de Sorba onstond een dergelijke samen• geven van alles w11 hij maar wenst 
In de jaren 1957-1958 schakelde de emaille-

industrie over op kunststoffen. VoCK Sorba 

betekende dit dat de belangnjkste afnemers• 
groep wegvlel. Het aanvankelijk aangevoelde 

verlfes leidde tot grotere motaelijkheden. 

Onder de b&tielendt leiding van de heer van 

Sorgen sloeg de Sorba zijn vleugels uit naar 

een breder terrein. Het pekket van diensten 

In de metaalsector werd enorm uitgebreid. 

Sorba werd toeleveringsbedrijf in de metaal

industrie voor niet verspanende bewerkingen 

Het werkprogramma is in de loop der jeren 

steeds uitgebreider geworden. Het omvat 

kleinere en groter• producten voor de bouw-

nijverheid, verwarmingsindustrie, schoolmtu• 

beien. halffabrikaten voor de metaalindustrie, 

electrotechnlsche Industrie en handel en half

fabrikaten voor de waterzuivering en last but 

not least winkelinrichtingen voor warenhuizen • 

en grotere winkels 

tn de loop der jaren is een moderrte gereed• 

schapsmakerij opgebouwd, waarin de stem• 

pels vervaardigd worden voor eigen productie 

en ook wel, als de orderpositie het totlaat, 

In opdracht van derden. 

De sleutel voor het succes van een onderne

ming In onze t ijd Is. met behoud van eigen 

~ 

De ofs/anden In het bedri/1 von de 

Sorbo sfjn zo grool dat hel lijdver· 

/les Ie gtOOf zou d1n als Iemand van 

de ,:ne J.anl van het bedrl/1 noot de 

andere moet topen. Daarom 1100n er 

op verschillende plaatsen rljwlelcn 

waorvan iedereen gebruik kon mallen 

~ 

Van 600 naar 4000 vierkante meter 
Met de toename van de produktle en de werd opgevolgd door zijn echtgen te. 0 1 lar 
vwscheidenheid daarvan nam ook de opper. haer leiding ontwikkelde Sorba zich vwder. 
vlakte van het bedriJf toe. De aanvankelijke Er werd weer uitgebreid zodat de bedrlifa-
600 m1 waren in 1968 al bijna 4-000 m' 'Il• rulroten en de nieuwe kantoren weer een gro
w orden. Deze vooruitgang heeft zich de laat• tere oppervlakte beslaan: om precies 1e zijn 
ste jaren voortgezet. Maar 1968 was voor 4829 m2 E6n ding is al die jaren echter g• 
de SORBA ook een zwar1e bladzijde uit haar lijk gebleven; de wil om alles wal de toe
geschiedenis. Na een zware en lantadurige komst mag brengen tegemoet te treden 1n d• 
ziekte overleed de heer van Sorgen, de grote gNst en met het veruouwen dat haar op. 
man achter het bedrijf, op 28 Juli 1968. Hij richter steeds toonde 


