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Hofleverancier 
 
In een tijd dat de industriële revolutie een feit geworden was en door de Hasseltstraat nog de 
tram reed die het centrum van Tilburg verbond met Dongen en Waalwijk, ontwaakte de 
ondernemersgeest van de 22-jarige Harrie Brocken. Jong als hij was, waagde hij de sprong en 
opende een eigen zaak, een machinehandel. Naaimachines verkocht hij en 
schoenpoetsmachines. Hij wist zijn nering tot een succes te maken. De mensen konden bij 
hem op afbetaling kopen en het verschuldigde geld haalde hij wekelijks, nadat het loon 
betaald was, bij de klant thuis op. Omdat hij in contact kwam met ondernemers en 
particulieren kende hij als geen ander de marktbehoeften. Zijn assortiment werd dan ook 
stilaan uitgebreid met potten en pannen, wasmachines en kachels…  
Dan wordt het tijd de met kinderkopjes geplaveide Hasseltstraat achter ons te laten en een 
paar generaties over te slaan.  
De kinderkopjes zijn verdwenen en er is een ander pand betrokken, maar Harrie Brocken zit 
nog altijd aan de Hasseltstraat. Tegenwoordig wordt de zaak gerund door Noortje, de dochter 
van de derde Harrie Brocken, bijgestaan door tien medewerkers. Vandaag de dag is er geen 
sprake meer van handel in serviesgoed en potten en pannen. Harrie Brocken heeft zich 
volledig toegelegd op alles wat te maken heeft met koelen en verwarmen. 
Airconditioninginstallaties en -systemen voor bedrijven en particulieren en elektrische 
kachels, maar ook kachels die branden op hout of gas. Noortje vertelt dat er ook een cv 
geleverd kan worden die grotendeels op een houtkachel werkt en dat er een kachel is die 
brandt op pelletkorrels, geperst hout dat erg energiezuinig is. Er zijn zonnepanelen en 
schouwen en dat alles staat uitgestald in de onlangs totaal vernieuwde showroom. “En hoewel 
er nog nooit een koninklijke voet bij ons over de drempel kwam, hebben we bij ons 
honderdjarig bestaan tóch het predicaat ‘hofleverancier’ gekregen, omdat comfort, veiligheid, 
duurzaamheid en energiebesparing kenmerkend zijn voor ons bedrijf en omdat we bovendien 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.” 


