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Ceschiedenis
Hoogeveen werd in 1925 door een aancal
Hooeeveneis onder de naam "Drenthinatt opgericht'
In Ëen oude schuur aan "I{et Slood", in de buurt van
de Zuivelfabtiek, werd een begin gemaakr met de

Het

bedrijf

fabrikage van kondensbusjea voor deze Zuivelfabriek'
Er werd gestart met 10 medewerkers '

rn

'1930

Í{erd heE

beilrijf overgeplaatst naar zijn

r

huidiee plaats aan de Prins Hendrikstraat ' omdat de
behui;inà aan "HeE Sloodtrvoor de inmiddels 150 man
,ritg"gtoàid" personee lsbezett ing te krap was geworden'

In de jaren die voLgden Sroeide het.bedrijf

en had een veelsoortig

produkt iepakket '

gestaag

ïn de jaren t30 werden er, naa§t

heÈ produceren van
etl ripatllorden en
gerepareerd
trussen, ook gasmeters
f iet s acht er: liclitj es gemaakl "
Ook sigarer,Cozen en schroefdeksels vool jalr en appel-'
stroopÈussen behoorden 1:oi: het pro dukt iepatrrhe t '
Zo wer<len eok ,-1e oorlogs jaren doo:': gebr: acllt '
Materíaalschar,rrte was eí:rr grcol probleelr en de
per sr:nee 1s'bez (j rt íng Licp f1ínk teïug (ca" 50 man)"
Na ,1e oorlog. tíÉrd met Broi:e vaarl cie veL:koop en c1e
prciluktie ,ran bussen teï hand genomen en groeide het
Àedrijf uil toÈ een t,ec}:ii I vaÈ ca' 25{J r'ladewerkers '

In

1952 werd "Drenflhina" o,rergenomen duoÍ Thomassen

& Drijver,
De overname had een enornte groei tot gevolg' zorr'el
in de per sonee l sbezect ing a1s produlctie-o zet.

Ook de beclri j fsoppervlakte groeide.
De noordzijde van het terrein werd volgebouwd en er
werd een nieuwe l,akkerij /Drukke ri j gerealiseerd.
1964 werd tussen Thomassen & Drijver en de N.V.
Sobemi te BÍusse1 overeensrèmning bereikE over een
samengaan.
Sobemi is de 8Íootste fabrikant van blikenbaLlage

\n
in

Be

lgië.

Door de fusie werd een zeel: sterher
binnen de Bene lux.

positie verkregen

Drijver en
(verbliÍa)
plaats.
de Verenigde Blikfabrieken
De nieuwe naam rreïd ïhomassen & Drijvr;r '- Verblifa
In

1965

vindt de fusie

Lussen Thomassen &

N,V.

Deze

zich

fusie bracht opnieuw gÍote ontwikkelingea
mee.

Drenthina onderging een

r,7aïe metamorfose.

met

Het protluktiepakket werd vo lkomen gesaneerd en Srotè
invesreringen in Produktie-aPparatuur vonden Plaats'
t{et produktiepakket ging van de niet-voedingsmarkÈ
tijn; volleaig o,r"t ortt de voedingsrnidde len industrie'
'steeg sterk.
De afzel van bussen
In de eerste helft van de 70-er jaren verdubbelde de

produktie.
Het personee Lsbestand bleef echter nog wel konsÈaÍrt

(t

800 roedewerkers).

is voor
De samenstelling van het huidige produktiepakket
1kde
me
óóz u""a"*a ,rooi d. voedingsmarkE ' $aarvan
poeder de belangrijkste is'
iaarnaast speelt de conservenmarkt voor vlees en groente
een belangrijke rol .
In de rriet-voedings sektor nemen de bugsen voor was en
rilà" uà" belangríjke Plaats in'

de organisatie kan nog vermeLd worden
dat in 1970 Thomassen & Drijver - verblifa N'V' in een
nog groter verband oP ging'
HeI Àmerikaanse blikconcern Continental can company
lange tijd -nauwe
ic.c.c.), t/aarmede reeds gedurendenaÍtr
het aandelenPakket
beitonden,

Voor \íat

betreft

"r.à"".tti"g"verbanden
.
over
Westduitse/
C. c. C, bezat reeds de aandelen van het
Werke (S.L'Ií')
Lubeca
0ostenrijkse concern Schmalbach

In 1984 is het aandelenPakket vao de C'C'C' veranderd
à" zij" Thomassen & Drijver - Verblifa N'V' en S'L'!l'
or"r !o weer van el-kaar aaÍrdeelhoudeÍ geworden'
Thomassen & Drijver - Verblifa N'V' is tezaoen net
i.f,.W., als Euripese tak van de Contineltal ondeÏgebrachÈ
in "Thó Continenial Groupe of Europer"
ner troofaicantoor is gevestigd ín Lint (Be1gië) '

Ln Nedetland heeft Thomassen

&

Drijver - VeÍblifa N.v' zes
produkÈ iebedr ijven voor de
bus senÍ abr ikage, die gevestigd
zijn in de volgende Plaatsen.

Tot slot nog een aafltal

gegevens

PersofleelsbézetÈing

oet i.v.f,.31-12'1984t - totaal

r aarvan

?rodukÈie

1984

:

Blikverbruik in 1984 :
Energieverbruik in

1984

:

Oppervlakkte

:
:

Bebouwtle oppervLakte

ProdukÈie oppervLak
Eigen magazijnruimte
rr
Gehuurde rr

3

t

oveï het jaar

1984.

803 medewerkers,
3 30 vrouwen
773 rnannen.

f 23O roilj. bussen
r.321 ni1j. deksels, bodems
t 14 miLj. lakgangen
È 39 miLj. drukgangen'
40.000 ton.

KI^'.
- el-ektriciteit t 7.868.000 m3.
t 129.000
- water
È 3.452.000 m3 '
- gas

! 67,000

t
t
t

:
! +

.
m'?.

m'z

39.000
19.000 m2,
13.000 m'?.
12.000 m2.
Hoogeveen,

juni

1985.

