
 

      

125 jaar zinkproductie in Budel 
Middag met historische films en 

verhalen  

Zondagmiddag 12 november 
van 14.00-16.00 uur organiseren 
wij samen met de Werkgroep 
Historie KZM een middag in ‘ De 
Cantine ‘ rond de geschiedenis 
van fabriek en fabrieksdorp 
Dorplein.  
gezicht op de Zinkfabriek, 1907. 
Het ontstaan van Budel-Dorplein 
is onlosmakelijk verbonden met 
de plaatselijke zinkfabriek, het 
huidige Nyrstar. Op 14 
september jl. was het precies 125 
jaar geleden dat de fabriek onder 
de noemer NV Kempensche Zink 
Maatschappij (KZM) werd 
opgericht. 
De historie van de fabriek en het 

voormalige fabrieksdorp leeft nog volop bij een clubje voornamelijk oud-
werknemers van de fabriek, de werkgroep Historie KZM. Op 12 november zal, in ‘ 
De Cantine ‘ te Budel-Dorplein, de geschiedenis van de zinkindustrie in Budel 
centraal gesteld worden.  
Voor de pauze zal Simon Pustjens ingaan op 125 jaar zinkproductie. Hierbij zal 
een film over de vroegere thermische zinkproductie bij KZM en een korte film 
over de huidige zinkproductie vertoond worden. Na de pauze zal Rein Reuter de 
websites van de thermische zinkproductie in Budel, Balen en Overpelt, met de 
nadruk op www.historiekzm.nl presenteren. Het programma wordt afgesloten met 
beelden en verhalen van ‘ Urban Exploration ‘ tochten die door Rein Reuter en 
Kees de Jong gemaakt worden.  
Voor en na dit programma en in de pauze presenteert de Werkgroep Kadaster 
van onze heemkundekring voor het eerst haar beelden van Dorplein, zoals die uit 
gegevens van het kadaster zijn gereconstrueerd.  
 
 
Datum: zondag 12 november 2017 
Locatie: Zaal ‘ de Cantine ‘ , Hoofdstraat, Budel-Dorplein  
Tijd: open vanaf 13.30 uur; aanvang programma 14.00 uur  
Entree: gratis voor leden, niet-leden betalen â‚¬€ 2,50 

De stichting die de zaal beheert en geheel met vrijwilligers renoveert is Stichting 
Rehabilitatie Cultureel Erfgoed: " Parels van Dorplein ". Wij danken hen 
uitdrukkelijk voor de geboden mogelijkheid op deze passende locatie deze 
middag te houden. Het gebruik van de historische zaal van â€˜ de Cantine â€™ 



is verder mogelijk dankzij de eigenaar Driestar B.V. en huurder is E en A 
Uitzendbureau.  

NB: Bij buitentemperaturen onder 0 grd is de verwarming in de zaal 
mogelijk onvoldoende. Wij raden u dan aan warme kleding mee te brengen.  

 


