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1893 (eerste generatie) - In 1893 

verhuizen de gebroeders Carel en Anton Josef Lurvink 

van Aalten naar Enschede om daar hun beroep van 

borstelmaker uit te oefenen. In Enschede en omgeving 

zijn grote textielfabrieken gevestigd die voor hun 

dagelijkse productie veel borstels, stoffers en bezems 

nodig hebben. Op een bovenverdieping aan de 

Deurningerstraat in Enschede gaan de broers van start. 

1895 - Met hun zelfgemaakte waren 

bezoeken de gebroeders Lurvink 

fabrieken en winkels in de omgeving. 

Met succes: al snel kunnen ze hun intrek 

nemen in een zelfgebouwde werkplaats 

aan de Boddenkampstraat in Enschede.

1927 (tweede generatie) 

Antoon, de een na jongste zoon  

van Carel, komt in de zaak werken.

1932 - Nieuw bedrijfspand aan de 

Boddenkampstraat wordt gebouwd.

Jaren 40 - In de oorlogsjaren zijn de grondstoffen 

voor het vervaardigen van de producten nauwelijks 

te verkrijgen, dus zoekt men surrogaatproducten. 

Bij boeren worden paardenstaarten gekocht om de 

borstels en kwasten te vullen. Mede door de oorlog 

is de ruilhandel een belangrijk onderdeel van het 

bedrijfsproces. Zo wordt er toiletpapier geruild tegen 

dweilen van de textielfabrikanten.

1960 (derde generatie)
Harrie Lurvink, zoon van 

Antoon, komt in de zaak en 

breidt het assortiment uit met 

schoonmaakartikelen.

1967 - Tussen 1967 en 1977 sluiten bijna 

alle textielfabrieken in Enschede hun deuren. 

Dit betekent dat de bakens bij Carel Lurvink 

moeten worden verzet. Naast de eigen 

productie kwam de groothandelstak erbij. 

Carel Lurvink werd een toonaangevende 

groothandel in Twente.

1973 - Naast het pand aan de 

Boddenkampstraat wordt laagbouw 

gebouwd (kantoor en magazijnruimte).

1990 - 1991 (vierde generatie) 
Caspar (1990) en Julius (1991) komen in het 

bedrijf en breiden het assortiment uit met 

veiligheidsartikelen.

1993 - Carel Lurvink 

bestaat 100 jaar en ontvangt 

het predicaat ‘Bij Koninklijke 

Beschikking Hofleverancier’.

2000 - In 2000 vestigt Carel Lurvink 

zich in het gloednieuwe bedrijfsgebouw 

aan Marssteden 40 in Enschede.

2007 - Na 47 jaar treedt 

Harrie Lurvink uit het bedrijf. 

Caspar en Julius zijn vanaf 

nu verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering.

2016 - Uitbreiding eigen 

wagenpark met 3 vrachtwagens  

en 2 busjes.

2018 - Nieuwbouw aan de IJzersteden 

11 is klaar. Het pand is verbonden met het 

pand aan de Marssteden.

2018 - Carel Lurvink  

bestaat 125 jaar!
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