
Beste leden, op donderdag 26 maart komt de heer Henny Wolferink naar de 

Nepomukkapel om een lezing te houden met als titel: 

“STORK in de textielmode wereldwijd”  

De heer Wolferink  zal middels een powerpoint presentatie  ingaan op het ontstaan van Stork Textiel in 

Boxmeer. Hij is geboren in het Twentse Haaksbergen. Na de studie op de Textiel Hogeschool Enschede is hij 

werkzaam geweest als laborant in een Textielveredelingsbedrijf in Boekelo en later als bedrijfsleider in een 

ander Textielfabriek  t.w. KTV in Eibergen. In 1973 is hij  naar Boxmeer gekomen om onder leiding van de 

toenmalige directeur Peter Leijdekkers  het textielteam te versterken in het grote machine bedrijf Stork. Hij is 

eerst werkzaam geweest op de afdeling marketing met daaraan de proeffabriek, ook wel Democenter genoemd, 

om klanten te overtuigen waarom ze een Stork- machine moesten kopen. Verder heeft hij in het kader van zijn 

beroep veel voordrachten of lezingen gehouden over heel de wereld voor de textielindustrie.                                                                                                                 

Een inleiding:   

“De poot textiel die hier bij Stork ontstaan is, is daarna uitgegroeid tot een marktleider in 

textielmachines en sjablonen in de wereld. In 1954 startte Stork met textielvlak zeefdrukmachines. 

Na zeer succesvolle verkopen in de 50 er jaren kwam er een terugval in begin jaren 60. In 1963 

was er echt een revolutie in de textiel drukwereld. Stork kwam met een eindloos naadloos sjabloon 

(screen) op de grote textielbeurs in Hannover. De goede verkoopcijfers  in midden 1970 heeft tot 

grote uitbreiding geleid en met nog een crisis er tussendoor, was 1986 het topjaar voor Stork 

Boxmeer. Er waren klanten die geen textieldrukmachine wilden kopen maar een “Stork” . Stork 

was toonaangevend in nieuwe ontwikkelingen en processen in  de textielindustrie. Om textiel een 

redelijk draagcomfort te geven werken we met chemische processen en voor die processen hebben 

we machines nodig en die verkocht Stork Boxmeer.                                                               

Stork was ook succesvol in het bedrukken van  behang en vloerbedekking omdat zoiets met 

dezelfde sjablonen kon. Tegenwoordig doet Stork nog steeds business in textiel met daarnaast een 

groei in etiketten druk en grafische producten. Grote machines worden nu in India gebouwd. In 

november 2007 is Stork Boxmeer voor 60 % in handen gekomen van beheersmaatschappij Bencis 

Capital Partners.”  

De lezing laat vooral de processen zien die bij textiel zeer belangrijk zijn en wat de 

bijdrage van een machinebouwer daar bij kan zijn. 
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Tot ziens op donderdag 26 maart 2009 om 20.00 uur in de Nepomukkapel.                    

Met een vriendelijke groet Dick Reijnen, www.nepomuk.web-log.nl. 

 

 

 

 

http://www.storkprints.com/

