EVEN VOORSTELLEN…
TIM DE GIER, 26 JAAR

GRETA TIMMERMAN, 31 JAAR

WILLEKE VAN DE POL, 50 JAAR

ALINE MUIS, 32 JAAR

Eigenaar/slager

Allround medewerkster

10 jaar geleden ben
ik bij Keurslager
Gert Jan Veenendaal
binnengestapt voor
een stage. Ik heb daar
alle kansen gekregen
en gegrepen om me
uiteindelijk volleerd
slager te mogen noemen
en het gezicht van de
winkel te worden. De
kans deed zich voor om de winkel van Gert Jan over te
nemen en dit heb ik met beide handen aangegrepen.
In overleg met mijn vriendin, die niet in de winkel komt
werken, maar wel volledig achter mij staat, ga ik deze
uitdaging aan. Ik heb er zin in!
Mijn ouders ondersteunen mij ook; mijn moeder gaat mij
helpen als verkoopster, na 40 jaar als kapster werkzaam
geweest te zijn. Mijn vader gaat mij helpen met het
bezorgen van bestellingen etc. Hier ben ik erg blij mee.
Voor mij is een eigen slagerij een droom die uitkomt.
De komende tijd wil ik het bedrijf naar een nog hoger
niveau brengen. Samen met het bestaande team gaan we
ervoor!

Na een opleiding in de
detailhandel is Greta vanaf
haar 16e jaar werkzaam
in de Keurslagerij. Altijd
fulltime maar vanaf april
alleen nog de maandag
en vrijdag. Op de andere
dagen zorgt ze voor haar
pasgeboren dochter.
Greta staat bekend als
hardwerkende topper die
gek is op een geroosterd broodje met kruidenboter of een
lekkere kroket!

Sinds 1,5 jaar werkzaam als verkoopmedewerkster.
Ook in het verleden al bij ons werkzaam geweest. Elke
vrijdagmiddag en
zaterdag om de week
werkzaam.
Willeke is heel erg dol
op koken en kan dan
ook enthousiast advies
geven over vlees. Haar
eigen slow cooker
staat dag en nacht
aan. Niets is te gek
voor Willeke.

Aline gaat ons na 11
jaar trouwe dienst in juni
verlaten in verband met
zwangerschapsverlof. Helaas
komt zij daarna niet meer bij
ons terug.
Daarvoor in de plaats
verwelkomen we:

SANDER EEVENAAR, 43 JAAR

TRUDY VASTENBURG, 52 JAAR
Een echte slagersvrouw, die ruim 25 jaar in dienst is. Ook
wel echt een ‘stuk onkruid’ genoemd. Werkt parttime op
de dinsdag-, woensdagen vrijdagochtend en
donderdag de hele dag.
Is gespecialiseerd in het
organiseren en sturen van
de winkel in drukke tijden.
Trudy richt zich nu vooral
op het koken van verse
maaltijden.

WILMA DE GIER, 56 JAAR
Als moeder van Tim gaat ze hem nu ondersteunen
als verkoopmedewerkster en helpen met de broodjes
beleggen en productie.
Een carrièreswitch
want Wilma was
namelijk hiervoor
kapster. Wilma zal
aanwezig zijn op
de dinsdagochtend,
woensdag- en
vrijdagmiddag en af en
toe op de zaterdag.

REINA, 49 JAAR
Reina is de buurvrouw van
Aline en is een allround
medewerkster die al vele
jaren in slagerijen in de regio
heeft gewerkt.
Voorlopig komt Reina op
de dinsdag en donderdag
werken en later zal zij ook de
uren van Aline opvangen.

MARLOUS KAMPHORST,
24 JAAR
Marlous is de partner van
Tim en 8 jaar werkzaam
geweest in de slagerij.
Nu heeft ze een baan als
ergotherapeut. Waar nodig
zal zij Tim bijstaan voor en
achter de schermen.

Chefslager en worstmaker
Vanaf zijn 17e werkzaam in
de slagersbranche en het
beste maatje van Tim op de
werkvloer, ook wel getypeerd
als prethoofd’ en ‘knettergek’.
Werkzaam op de maandagen dinsdagochtend,
woensdag, vrijdag en
zaterdag om de week.
Sander is terug van weg
geweest en Tim verheugd
zich op de samenwerking!
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MONIQUE ZUIDERWIJK, 45 JAAR
Al 17 jaar verkoopmedewerkster. Maar ook de reclames
verzorgen en de toonbankindeling bepalen zijn
specialismes van haar.
Werkzaam op de
maandag-, woensdagen vrijdagochtend,
dinsdagmiddag en soms op
zaterdag. De overige tijd
te vinden in Het Koetshuis,
waar ze haar zus Belinda
helpt.
Monique is altijd in voor
een feestje!

MARGARETH VAN WILLIGENBURG, 53 JAAR
Margareth is sinds 1 jaar werkzaam in de slagerij als
verkoopmedewerkster. Bovendien maakt ze alle salades
en snijdt ze de vleeswaren.
Tim kent haar al van kleins
af aan, hij speelde vroeger
met haar zoon!
Margareth is in de
winkel te vinden op de
woensdag, donderdag en
af en toe op zaterdag.

ONS ZATERDAGTEAM
SUSAN

ANDREA
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