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Tjaaktje senior en Tjaaktje junior zijn het gezicht van de slagerij.

Slagerij Bos & Co in Noord-Groningen verdient het in vier dagen

LOKAAL SUCCESVERHAAL
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LOKAAL SUCCESVERHAAL

Veel dorpsslagerijen bestaan al 
heel lang en hebben daardoor 
een grote reputatie opgebouwd. 
In deze rubriek wordt iedere keer 
een slager uit een andere  
provincie belicht, die uitlegt hoe 
hij zich staande weet te houden  
in een kleine kern.

‘We blijven in Baflo en  
verníeuwen onszelf’
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00Opmerkingen:

De hardloper van de zaak: metworst.

het verwerken van andere grondstoffen in je vlees, 
kaas bijvoorbeeld. En over salades. Daardoor is ons 
assortiment gevarieerder geraakt.’

Het slagersechtpaar besloot daarom zichzelf 
te vernieuwen. Jan besloot lid te worden van het 
Worstmakersgilde, in 1993 werd hij toegelaten. 
‘Aan Paul van Trigt heeft Jan toen een geweldige 
leermeester gehad, dat mag best worden genoemd. 
We hebben toen gezegd: we blijven in Baflo en 
vernieuwen onszelf!’

Creatief vakmanschap
Bos heeft zich - door destijds lid te worden van het 
Worstmakersgilde - volop gespecialiseerd in het 
worstmaken. ‘Zo hebben we een brede selectie 
worsten waarvoor mensen uit de hele regio (en 
zelfs uit diverse provincies in het land) naar ons 
toe komen. De beroemde Groninger metworst 
bijvoorbeeld. We leveren deze ook aan twee su-
permarkten en daar praten mensen over. Super-
markten die zich specialiseren door op regionale 
producten te gaan zitten. Kwaliteit en altijd een 
constant product. Dat is vakmanschap. Daar-
naast leveren we ook aan diverse restaurants. Lek-
ker rundvlees van Boeuf d’Or! Wij staan voor ons 
product en dat dragen we uit. Dat wordt gewaar-
deerd.
Het mooie hiervan is dat we naamsbekendheid 
genereren met producten rechtstreeks uit onze 
winkel en indirect via de supermarkten en restau-
rants.’ 

Ambachtelijke kwaliteit
De keuze voor de specialisatie, de locatie en de 
geringere openingstijden zijn min of meer orga-
nisch gegroeid. Het liep zo en daar schikte de sla-
gersfamilie zich naar. Tjaaktje senior: ‘Om plezier 
te houden in het werk, maken we bijna alles zelf. 
Wanneer je een barbecue bij ons besteld, dan weet 
de klant dat alles ambachtelijk en van goede kwa-
liteit is. Daar komen de mensen voor terug. Je 

moet nadenken over waar je kracht ligt. Op het 
gebied van vleeswaren maken we een aantal hard-
lopende artikelen zelf. De andere vleeswaren ko-
men van de Duitse worstmaker Bedford (zie ka-
der, red.).’

Roakeldais
Mede-eigenaar Fokke Danhof begon in 1976 zijn 
slagersopleiding als eerste leerling van Jan.
Tot 1981, toen vertrok hij naar Swifterbant waar 
hij chef-slager werd bij Albert Heijn. Vervolgens 
werd hij slager in Ulrum, waar hij een slagerij 
overnam. Na enige omzwervingen keerde hij te-
rug op het oude nest. 
Sinds 2005 werkte Fokke Danhof twee dagen per 
week voor zijn oom en tante, vanaf 2014 is hij me-
devennoot. Tjaaktje junior raakte haar baan in de 
gehandicaptenzorg kwijt. Zij volgde een opleiding 
tot kindercoach en werkt sinds januari 2014, als 
medevennoot, tweeënhalve dag in de slagerij. 
Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk als kinder-
coach.

‘Zo is dat gegroeid’, legt senior uit. ‘En dat be-
valt ons prima. We hebben op een gegeven mo-
ment gezegd dat we de winkel op maandag dicht 
hielden om wat meer tijd voor onszelf te hebben. 
We hadden een goede boterham en meer dan ge-
noeg heb je niet nodig. Later is daar de dinsdag 
bijgekomen, waarna we dachten dat we dan ook 
wel wat minder omzet zouden hebben, maar het 
tegendeel gebeurde. Mensen komen nu met krat-
jes om vlees voor een langere periode te halen. De 
omzet is alleen maar gestegen.’
Dat de ondernemers hier nu met hun  vieren van 
mogen genieten, noemt Tjaaktje senior uniek. 
‘We hebben het altijd op z’n Roakeldais gedaan. 
Dat is Gronings voor: op goed geluk. Jan en ik 
kwamen elkaar op goed geluk tegen, zijn op goed 
geluk getrouwd en ook hier zijn we ook op goed 
geluk ingesprongen. Nu gaan we op goed geluk de 
toekomst in!’

Voor elke klant is er een persoonlijk woord en een vriendelijke lach.

Achter de slagerij is extra koelruimte ingericht voor de 
drukke periodes. In rustige tijden doet het dienst als 
wasruimte voor de bedrijfskleding.
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Bos&Co betrekt een deel van de vleeswaren van 
Bedford Fleischwaren GmbH + Co. KG in  
Osnabrück. Dit bedrijf maakt hoogwaardige 
ham- en worstspecialiteiten. Bedford heeft 
meer dan 140 ham- en worstspecialiteiten in 
zijn assortiment. Op 1 oktober 1964 pachtte 
een ‘Hollander op klompen’ - Piet Mutsaers - de 
vleeswaren- en delicatessenfabriek Bedford. Vijf 
jaar later kocht hij de fabriek. Zijn dochter en 
zoon Gabriele en Bert Mutsaers runnen het be-
drijf nu met het grondbeginsel van hun vader als 
uitgangspunt. Het familiebedrijf heeft een om-
zet van circa 50 miljoen euro en het heeft ruim 
300 medewerkers in dienst. 

Bedford Fleischwaren 

Baflo valt onder de gemeente Winsum. Slagerij 
Bos & Co krijgt ook uit de plaats clientèle, net als 
uit andere omliggende plaatsen. ‘Ze komen van 
Delfzijl, Termunten, Zoutkamp, Uithuizen en een 
enkeling uit Groningen. Ik denk toch al gauw aan 
een straal van 25 kilometer’, aldus Tjaaktje.

Snelle beslissingen
Slager Jan Bos begon zijn carrière als jonge man 
bij slagerij Siegers in Ten Boer, van wie hij het vak 
leerde. Daarna werd hij chef-slager bij de 4=6-su-
permarkt in Warffum. Via zijn oud-werkgever 

kreeg hij in 1976 te horen dat de slagerij in Baflo 
leeg stond. Jan was toen 29 jaar, Tjaaktje die in het 
onderwijs werkte was 25 jaar.

‘Jan ging kijken met zijn oud-werkgever en 
binnen een uur was het beslist. ’s Middags zaten 
we al bij de notaris om het te beschrijven: ander-
half jaar huur met recht van koop. Dat ging heel 
snel. We moesten wel binnen een anderhalf jaar 
verbouwen, want de slagerij had nog een lemen 
vloer en ik wilde af van het dodenhok: het hok 
waarin de koe stond die geslacht moest worden. 
Dat vond ik niets, de slacht hebben we uitbesteed.’

Jan Bos laat varkenslever  in de kuip uitwateren, voorafgaand aan de  
productie van boerenleverwors

De worstem worden aan de lucht gedroogd.

Tjaaktje junior is opgegroeid in het vlees en weet daar alles over te vertellen.

De slagersvrouw wist alles van kinderen en 
niets van vlees. ‘Jan moest de schaaltjes met de 
verschillende karbonades precies in de goede 
volgorde neerzetten, anders verkocht ik haaskar-
bonade voor ribkarbonade. Maar ik was wel heel 
nieuwsgierig en leerde vlug. We zijn ook veel naar 
de vergaderingen van slagers geweest, van de KNS 
en van Versteegen, we  vonden dit niet alleen heel 
leerzaam, maar ook gezellig!

Koegekte
Eenmaal in Baflo liep de zaak al snel als een tiere-
lier. Maar er waren ook magere jaren, bijvoorbeeld 
nadat midden jaren 90 de koegekte BSE vanuit En-
geland overwaaide en er aanzienlijk minder rund-
vlees werd verkocht. ‘De verkoop ervan daalde met 
twee derde’, vertelt Jan. ‘We hebben een moment 
gehad dat we dachten dat we het niet gingen red-
den, maar net op dat punt trok het weer aan. Ach-
teraf ben ik blij met die periode, want het heeft ons 
creatief gemaakt. In die tijd ging je nadenken over 
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Deze editie van het lokaal succes-
verhaal is meer een regionaal suc-
cesverhaal. Een wonderlijke ver-
sie ook, want terwijl Jan en 
Tjaaktje Bos besloten om hun 
winkel in Baflo nog een dag extra 
dicht te doen om tijd voor zich-
zelf te hebben, groeide de omzet 
tegen de draad in. Daarom is een 
nieuw, succesvol concept bedacht.

DOOR ANNE MIEKE RAVENSHORST - Humor, enthousi-
asme en vakmanschap. Het zijn zomaar een paar 
woorden die de vier eigenaren van Slagerij-Worst-
makerij Bos & Co in het Groningse Baflo ken-
schetsen. ‘Je kunt het aan de achterkant nog zo 
goed doen, de kracht van je zaak ligt in de winkel. 
Kwaliteit, mooi uitgestald in je winkel, met daar-
naast een goede bediening. Daarmee staat of valt 
je bedrijf ’, aldus slager Jan Bos. Je zou hem zijn 68 
jaar niet geven, de goedlachse slager in de VOF 
heeft getekend tot z’n 75e. ‘Daarna zien we wel 
verder.’

Dat geldt ook voor zijn echtgenote Tjaaktje 
Bos (64). Zij werkt drie dagen mee in het bedrijf, 
dat vier dagen per week is geopend. Eén dag heeft 
ze gereserveerd voor het gehaktmaken, één dag 
voor de winkel en één dag voor de boekhouding. 

Alle vennoten zijn sociaal erg betrokken bij 
hun klanten. ‘Dat is ons sterke punt’, vertelt 
Tjaaktje senior. ‘Daarnaast staan creativiteit, or-
ganiseren, ontwikkelen en vernieuwen hoog op 
onze lijst. Dat doe je als team. Maar ook met de 
klant, want wanneer je de klant waardeert, komt 
dat terug. Dan doe je het echt samen!’

Synergie
Het is duidelijk: de slagerij is een mooie synergie 
van de voor- en de achterkant. Tjaaktje senior 

vertelt het verhaal over het 40-jarige bedrijf, ter-
wijl man Jan samen met diens neef Fokke Danhof 
in de worstmakerij volop productie draait zo vlak 
voor de feestdagen. Af en toe steekt Jan zijn hoofd 
om de hoek om het verhaal aan te vullen. 

Intussen houdt Tjaaktje junior de winkel 
draaiende; de kerstmarkt staat voor de deur, ze 
pakt alvast de rollades in die daar in de aanbie-
ding gaan. ‘Op de kerstmarkt staan we echt om 
ons gezicht te laten zien en een praatje met de 
klanten te maken’, vertelt haar moeder. ‘Eerder 
hadden we er meer producten liggen, maar dat is 
helemaal niet nodig. Het gaat erom dat je gezien 
wordt, we hebben de rollade wat goedkoper ge-
maakt, die kunnen klanten er voor een paar euro 
minder kopen.’

De markt is voor haar een mooi voorbeeld van 

de saamhorigheid van de ondernemers in Baflo. 
‘Als je er staat betaal je 50 euro, de leden van de 
ondernemersvereniging die geen stand hebben, 
betalen 20 euro. En zo dragen we dit soort evene-
menten met ons allen. Baflo in Beweging!’

Baflo is een heel kleine plaats die helemaal 
zelfvoorzienend is, vertelt de slagersvrouw. Er 
wonen circa 2.000 mensen, er is een slager, een 
bakker, een supermarkt, een kapper. De onderne-
mersvereniging telt 80 leden en dan is niet eens 
iedere ondernemer lid. De leden zijn niet allemaal 
winkeliers, ook de plaatselijke boekhouder, vee-
boer en adviseur zijn aangesloten. De gemeen-
schap is hecht. ‘We dragen het allemaal met elkaar 
en we hebben hier alles. Alleen de doe-het-zelf-
zaak gaat nu dicht, het is voor het eerst dat er een 
zaak dicht gaat’, aldus Tjaaktje.

De slagerij in het pittorekse Baflo is een blikvanger op het kruispunt.

De vier vennoten: neef Fokke Danhof, Tjaaktje Doornbos-Bos en de oprichters van de zaak: Tjaaktje en Jan Bos.

Jan bakt het beroemde draadjesvlees voor de bejaarde klanten, zodat zij dat alleen nog hoe-
ven stoven. ‘De oudjes vinden het ouderwets lekker, vooral ook de jus over de aardappels.’
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