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Wist u dat?
Dinie als 13-jarige in de slagerij
ging werken.
Henk in zijn jaar landelijk best
geslaagde was.
Wij de klanten van het eerste
uur zeer dankbaar zijn.

Barbecueseizoen 2009
De nieuwe barbecuefolder is
er (binnenkort) weer. Er wordt
ﬂink uitgepakt met een uitgebreid assortiment vlees, salades en sauzen. Ook attributen
zijn volop beschikbaar, wanneer barbecue/catering wordt
afgenomen. Haal de folder in
de winkel, of neem een kijkje
op de site.

Alle klanten die later zijn aangesloten natuurlijk ook.
(Keur)slagerij De Worstepinne
gedurende 10 jaren alle wandelaars van de Avondvierdaagse trakteerden op een plakje
worst?

Overigens krijgen niet alleen
wandelaars, maar ook al 25
jaar alle klanten een stukje
worst! Een globale berekening
leert dat er in totaal meer dan
35 ton (35.000 kg!) is weggegeven. Oorspronkelijk was het
plan om winst te maken met
het bedrijf…..
Strippenkaart
Vanaf volgende week begint de
strippenkaartactie, met vele
aantrekkelijke
aanbiedingen.
Overigens heeft “strippen” in
dit geval niet met het ontdoen
van kleding te maken, maar
wel met het uitkleden van de
prijzen! Mis het niet. Informatie
in de winkel of op worstepinne.
nl.
Spaarrente 32%
Ondanks de historische lage
rentes krijgen klanten die een
spaarpas hebben bij Keurslagerij de Worstepinne maar liefst
32 % spaarwinst! De bankensector slaat dit met argusogen
gade en voelt zich behoorlijk in
het hemd gezet.
Gaat u ook voor 32%? Informeer naar de (gratis) spaarpas.

Worstepinne.nl
De site is weer aan het nieuwe
voorjaar/zomer seizoen aangepast. Ham met asperges, vlees
in blik en barbecue krijgen veel
aandacht. Maar er is ook informatie te vinden over buffetten,
recepten, lopende acties, actuele reclames enz.
Van onze culturele redactie
Henk schrijft toneel, Dinie regisseert en zo nu en dan staan
ze zelf op de planken. De logische vraag: spelen jullie hele
dagen toneel? Nee, luidt het
antwoord, je moet jezelf blijven
anders val je vroeg of laat door
de mand.
Hobby en werk kwamen samen
toen een tournee langs Keurslager Werkgroepen werd gemaakt met “slagers-cabaret”
voor medewerkers.
“Doe wat je leuk vindt, dan
word je er vanzelf goed in”
(Johan Nijenhuis, tv maker)
Tijdens zijn intocht in Doesburg
(1992) deed Sinterklaas ook
De Worstepinne aan om er een
boek aan te bieden namens de
buurt.

Dinie en Henk zijn tijdens hun
vakantie
fanatieke
ﬁetsers
(foto). Ze hebben begin jaren
’90 zelfs in één dag heel Nederland doorgeﬁetst.
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Keurslagerij De Worstepinne 25 jaar!
DOESBURG In april
1984 schreef onze verslaggever van destijds:
“Henk en Dinie hebben
er zin in”. Inmiddels
zijn we 25 jaar verder
en naar de eigenaren te
oordelen hebben ze er
nog steeds zin in!

Koninginnedag 1998 zal altijd
een gedenkwaardige dag blijven voor Doesburg, en zeker
voor de Worstepinne. Het bedrijf verzorgde gratis de catering voor de honderden politiemensen, brandweerlieden,
andere hulpverleners en vrijwilligers. Bakker Peters stelde
de broodjes beschikbaar. De
Worstepinne zorgde voor het
beleg, de speciale Koninginnesoep en de productie van
de pakketten in een grote tent
achter de slagerij. De slager,
bakker en bloemenman mochten zich één dag Hoﬂeverancier
noemen, getuige onderstaande
advertentie.

Samen met hun medewerkers proberen Dinie
en Henk het de klant zo
veel mogelijk naar de
zin te maken. Altijd je
best blijven doen is het
motto van de Jansens.

Henk en Dinie voor hun zaak aan de Ooipoortstraat: ze hebben er nog steeds zin in!

In 1983 gingen Dinie en Henk
op zoek naar een eigen slagerij. Via advertenties in het vakblad werden diverse plaatsen
bezocht: Losser, Winterswijk,
Olst, Doesburg. Toen Doesburg
de sterkste papieren kreeg
werd ook Dinie’s grootvader in
de auto gestopt, om de locatie
te beoordelen. Tot verbazing
van Dinie en Henk bleek de
krasse tachtiger diverse plekken in Doesburg te kennen: het
arsenaal, leger des heils, ofﬁciers woning etc. Wat bleek:
rond 1915 was ‘Opa Zwiep” gelegerd in de Maurits kazerne!
Voordurend blijft de familie nu
ingeschakeld in Doesburg: als
Kerstman, opening oktober
2007 en vele hand- en spandiensten.

Toen ze in Doesburg
kwamen waren er nog
7 slagerijen in de stad.
“Maar met een supermarkt naast ons ( die
immers veel klanten
naar onze hoek trekt),
goede winkels dicht in
de buurt en een grote
parkeerplaats achter, zagen we beslist mogelijkheden.
Het was – en is nog steeds – hard werken, maar we
doen het met heel veel plezier. We hebben gewoon een
fantastisch vak met veel afwisseling en een prachtig stel
medewerkers. Samen proberen we er het beste van te
maken.”

Keurslagerij De Worstepinne
Ooipoortstraat 30
6981 DV Doesburg
Tel: 0313-472314
Fax: 0313-479166
www.worstepinne.nl

Het team van De Worstepinne,
vlnr: Miranda, Judith, Henk, Dinie,
Christiaan, Jacqueline en hiernaast
Annelies

Openingstijden
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

9.00 - 18.00 uur
9.00 - 21.00 uur
8.30 - 16.00 uur

Het logo van de Regiobode is gebruikt met toestemming van de uitgever.
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Kan kinderarbeid
ongestraft blijven?

Historie van het pand
Het 25 jarig jubileum van Keurslagerij
de Worstepinne in Doesburg was voor
onze redactie aanleiding om in de historie te duiken. Jaren geleden stuurde
mevr. Wessels uit Doesburg een kaartje
waarop het pand rechts staat afgebeeld.
De foto dateert van begin 20ste eeuw.
Het pand Ooipoortstraat 30 is waarschijnlijk rond 1850 gebouwd. Op 10
april 1924, 85 jaar geleden, werd door
de Kamer van Koophandel aan de heer
Bouwens vergunning verleend om een
slagerij in dit pand te vestigen.Mogelijk is er voordien ook al een slagerij
geweest of wellicht een “lokaal” (een
ontmoetingsplek voor de garnizoenssoldaten). Zodra hier meer over bekend is
zullen we u daar over berichten.

Werk aan de winkel

De nichtjes Jantina en Carla Oplaat kwamen van jongs af aan regelmatig logeren in Doesburg. Overdag de laarsjes aan en “ﬂink”
helpen en ’s avonds lekker onder de wol gestopt door oom en
tante. Vele jaren hebben de Oplaatjes nog geholpen tijdens de
braderie. Hierboven een foto van Doesburg Binnenste Buiten
2002. Het voorstel van oom Henk om zoals vroeger de meisjes
nog eens goed onder de wol te stoppen werd nogal uitdrukkelijk
door de dames afgewezen.

Huwelijksaankondiging
Het voorbeeldige stel van De
Worstepinne is van plan in het
huwelijk te treden. Dit sterrenhuwelijk zou natuurlijk in de
media breed uitgemeten zijn,
ware het niet dat RTL Boulevard en SBS6 Shownieuws nog
niet bestonden.
Vrijdag 30 maart 1984 vindt bij notaris Rensing de koop door de familie Jansen plaats.
Met een doortimmert ondernemersplan,
goede zin en veel werklust gingen de jonge
lieden onbevangen aan het werk in de aangepaste winkel.

Uit de advertenties kunnen we
aﬂezen dat er op maandag is
getrouwd (was toen nog gratis) en dat de wittebroodsweken maar liefst een hele dag
duurde.

Henk ziet Abraham
De nog zo jong ogende Keurslager uit
de Ooipoortstraat blijkt op 26 mei 2008
Abraham in de ogen te hebben gekeken. Door familie, vrienden en buren
was daar nogal royaal aandacht aan
besteed, zodat het de klanten ook niet
kon ontgaan.
De opbeurende tekst “met gemak een
olle zak”, deed Henk zichtbaar goed.

Wilt gij een slagerij goed drijven,
Wees dan steeds er op bedacht,
Nooit in d’r klanten bijzijn kijven,
De hoogste zind’lijkheid betracht.
Maken dat ter koopers keuze,
Men uw winkel graag betreedt,
Goed bedienen uwe leuzee,
Goede waar den klant bevreed.

“Handboek voor de slager”, 1935.

Tot 1963 heeft de familie Bouwens de slagerij gerund, waarna de familie
Lotters het stokje overnam.

ZUTPHEN Onze juridische verslaggever heeft voor deze
krant beslag weten te leggen op een advertentie uit
1986 waarin mogelijk kinderarbeid ten laste kan worden gelegd.
De politie is nog op zoek naar het slachtoffer. Dus kent
u hem of bent u hem, neem dan contact op met de
politie zodat deze het dossier kan afronden en zo snel
mogelijk voor de Zutphense Rechtbank kan brengen.

