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Het is vooral hun liefde voor de
producten waardoor ze winnaar zijn van
de Worstmakerij Traiteur van het
Jaar-verkiezing, denken Meggie en Loek
Frohn zelf. Hun slagerij in het Limburgse
Simpelveld moet er elke dag spic en span
uitzien en de producten ondergaan iedere
keer weer een uitgebreide smaaktest.
‘Elke dag zien we als een uitdaging.’  >

‘Het is niet alleen werk,
maar vooral ook hobby’

Worstmakerstitel voor zingende Limburgse slager
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In de winkel van Meggie en
Loek zijn veel Duitse ele-
menten terug te vinden.

‘Onze kracht is dat onze
producten met veel liefde
worden gemaakt.’

MEGGIE EN LOEK
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MEGGIE EN LOEK

DOOR SUZANNE DE HEER  Collega-slager Pinckaers zat
bij hen aan tafel tijdens de feestavond van het
Worstmakersgilde en wist uit ervaring dat de 
komende weken voor Meggie en Loek chaos zou-
den zijn. Toen hij hen adviseerde om al het perso-
neel in te plannen en zei dat ze op zondag waar-
schijnlijk ook aan het werk moesten, dachten
Meggie en Loek nog ‘Dat zal zo’n vaart niet lopen’.
Nu, anderhalve week na het winnen van de Worst-
makerij Traiteur van het Jaar 2012-verkiezing,
weet het stel wel beter. Het is hartstikke druk. Zelf
hadden ze het totaal niet verwacht, maar toch riep
Rob Geus ‘Slagerij Meggie en Loek uit Simpelveld’
in de microfoon, toen hij de envelop met de win-

naar opende. Wat is hun geheim voor het winnen
van de tinnen Gildemeester?

Liefhebberij
‘De zelfgemaakte worsten zijn onze kracht. Die
worden met zóveel liefde gemaakt’, weet Meggie.
‘Het is niet alleen Loeks werk, maar ook zijn hobby.
Op woensdag is het worstendag. Dan sluit hij zich
op in de worstenmakerij en wil hij alleen zijn. Dan
mogen we hem absoluut niet storen, want hij is als
de dood dat alles mislukt. Pas als ik hem hoor zin-
gen, rond half zes ’s middags, dan weet ik dat de
worsten in de oven liggen.’

Over de onverwachte bezoeken zegt Meggie:

‘Je winkel moet gewoon altijd in orde zijn. Ik maak
niet schoon voor het onverwachtse bezoek van de
jury. Ik doe het voor mezelf. Als ik ’s ochtends om
vijf uur binnenkom, dan is het eerste wat ik doe de
hele toonbank leeghalen en poetsen. Om half 
negen komen de klanten en dan moet alles er top
uitzien.’

Vanaf dat moment is het voor Meggie ook geen
werken meer. ‘Je moet niet alles als werk zien, dan
houd je de lange dagen niet vol. Je bent zeven 
dagen in de week van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds bezig. Voor mij is het verkopen en het 
adviseren van klanten pure hobby. Ik zeg altijd 
tegen de meiden: ‘Vraag aan de klant hoe hij het

Bedrijfsprofiel
Slagerij Meggie en Loek
Dorpstraat 16
6369 AM  Simpelveld
(045) 544 12 25
Slagerijmeggieenloek.nl

Klanten per week: 1200
Omzet: Niet bekendgemaakt
Omzetverhouding: 60% vleeswaren, 20% vers, 20%
traiteur- en aanverwante producten
Brutomarge: 45%
Aantal medewerkers: vijf parttimers
Sterke punten: Presentatie en ambachtelijke uitstraling
Verbeterpunten: Planning voor de lange termijn
Oppervlakte winkel: 50 m²
Concurrentie: Plus Supermarkt
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wil.’ Dikker, dunner, een onsje of een halve ons. De
klant is namelijk alles en moet dat ook voelen.’

Bijzonderheden
In de winkel zijn veel Duitse invloeden terug te
vinden, van Duitse schinken die hangen te drogen
tot de presentatie van de vleeswaren in de toon-
bank. ‘Je zit hier vlak aan de grens en de smaak
overlapt’, aldus Loek. ‘In Duitsland gebruiken ze
veel kruiden en brengen ze het vlees en de gerech-
ten goed op smaak met knoflook en uien. Dat doen
wij ook.’ Bovendien heeft hij een Duitse kok in
dienst, die voor een belangrijk deel verantwoorde-
lijk is voor de zelfgemaakte producten.

Het nieuwste afzetgebied van de slagerij is een
restaurant. Sinds januari levert de slagerij de pro-
ducten kant-en-klaar aan, het restaurant warmt
het weer op. Loek: ‘We nemen de tijd voor de pro-
ducten. We snijden geen kipfilet in stukjes voor in
de steamer en daarna een pot kant-en-klare saus
erover. Wij maken en proeven alles zelf.’ Zo staat
hun konijnenbout in zoetzure saus op de kaart bij
restaurant Dé Wieëtsjaf in Kerkrade.

Het slagersechtpaar profileert zich ook via
internet en heeft een aantal video’s op YouTube
geplaatst. ‘Dat heb ik iemand laten doen, want als ik
dat zelf ook nog moet doen, houd ik geen tijd meer
over. Maar het hoort erbij. Je kan niet meer zonder
sociale media. YouTube, Facebook en Twitter, ik
doe het allemaal’, vertelt Loek. ‘Het mooiste is als de
klanten jouw producten al een keer ergens geproefd
hebben, maar met zo’n video kun je jezelf ook pre-
senteren. Laatst vroeg een klant naar het Italiaanse
hapjesbuffet. Ze wilde weten hoe dat eruitziet. Toen
heb ik haar verwezen naar het filmpje op internet.
Daarna heeft ze gelijk een bestelling geplaatst.’

Verrassing
Meggie reageerde enthousiast toen Rob Geus de
naam van haar slagerij noemde als winnaar van de
Worstmakerij Traiteur van het Jaar 2012-verkie-
zing. ‘Zie je wel!’, riep ze tegen Loek. Loek kon het
niet geloven en liep met een hand voor zijn mond
richting het podium. ‘Dat komt door mijn vrouw’,
stamelde hij. ‘Ze werkt echt heel hard.’

Toen hij van de ergste schrik was bekomen,
trakteerde Loek alle aanwezigen op een stukje uit

de aria ‘Questa o Quella’ uit de opera ‘Rigoletto’
van Verdi. Naast een slagersdiploma heeft Loek na-
melijk een diploma van het conservatorium. Hij
heeft zelfs een tijd als professioneel zanger 
gewerkt, maar koos uiteindelijk toch voor het sla-
gersvak vanwege de financiële onzekerheid die het
zingen met zich meebrengt. De liefde voor muziek
komt in zijn eigen slagerij wel naar voren, bijvoor-
beeld in de vorm van Pavarottiham.

Samen met de klanten hebben Meggie en Loek
uitgebreid stilgestaan bij de overwinning. De klan-
ten werden getrakteerd op koffie en Limburgse
vlaai. Zelf werden Meggie en Loek ook verwend.
De winkel staat vol met bossen bloemen, in vazen,
maar ook in emmers en maatbekers. ‘De aandacht
is ongelooflijk’, vindt Meggie. ‘We hebben zo veel
post, mail en telefoon gehad, al die bossen bloe-
men, chocolade, champagne, cognac, koekjes voor
bij de koffie. Waar komt dat vandaan, hè?’, vraagt
ze zich verbaasd af. ‘Als ik er te lang over nadenk,
krijg ik een brok in mijn keel.’ <

Top 5 hardlopers
1. Gebakken pastei €1,25 (100 gram)
2. Koude schotel €8,50 (1 kilo)
3. Varkenshaas in honing mosterdsaus

€1,55 (100 gram)
4. Goulash en zuurvlees €11,50 (1 kilo)
5. Schinkenspek €2,45 (100 gram)
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Foto links:

Hapjesbuffet met groentebedjes van

 gepocheerde zalm met zalmmousse.

Foto linkerpagina boven:

Het Duitse schinkenspek hangt te drogen

in de winkel.

Foto linkerpagina onder:

Loek onderwerpt alle producten aan een

uitgebreide smaaktest.
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Foto linksboven:

Loek werd in 2005 kampioen met de Krakauer-grillworst.

Foto linksonder:

De traiterieproducten zorgen voor 20 procent van de

 omzet.

Foto rechtsboven:

Verkopen is geen werk, maar een hobby voor Meggie.

‘Je moet niet
alles als werk
zien, dan houd
je het niet vol.’

In Simpelveld mag

 iedereen weten dat

Meggie en Loek trots

zijn op de overwinning.


