De jubilerende ‘carnavalsslager’ in Meijel
bezorgde bloemen bij door corona getroffen
families
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Jan van den Beuken (links) met Erwin en Sandra in de slagerij.
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De slagerij in Meijel bestaat 111 jaar en dat is voor ‘carnavalsslager’
Erwin van den Beuken (49) een jubileum. Het was een vreemd jaar, blikt
hij terug, waarin de zaken beter gingen dan ooit. Maar ook een zwaar
jaar, waarin veel Meijelnaren hun hart kwamen luchten in de winkel.
Als fervent vastelaovendvierder móet de slager zijn 111-jarig jubileum vieren. Van
den Beuken ademt carnaval. De winkel is al versierd en zelf trekt hij maar wat graag
zijn jas met onderscheidingen aan. De vrolijke slager is de vierde generatie die het
bedrijf runt; met wat hulp van de vorige generatie want zijn ‘gepensioneerde’ vader
Jan (73) loopt er nog dagelijks rond. Het vakmanschap zit ’m in het bloed, hij begon al
in 1972.

Vleesmachines
Al vanaf 1910 runt de familie Van den Beuken de lokale slagerij. De winkel is een
keer afgebrand in de Tweede Wereldoorlog. Omdat de vleesmachines tijdig waren
begraven onder de grond, kon de familie na de oorlog, in een tijdelijke noodwoning,
weer doorgaan. De slagerij is een begrip in het dorp. „De inwoners hier zeggen ook als
ze wat kopen ‘dit is het vlees van Erwin, van Jan, van Drikus Max’, verwijzend naar
alle generaties.”
En nu gaan de zaken beter dan ooit. Door de tijdelijke sluiting van de restaurants en
horeca is zelfs naar de slager gaan een uitje geworden, merken Erwin en zijn vrouw
Sandra. „Soms moet ik op het raam kloppen, omdat de wachtende mensen buiten zo
druk in gesprek zijn met elkaar. Hier treffen ze elkaar nog.” Kerst was het absolute
hoogtepunt: het was zo druk dat ze buiten een tent met uitgiftepunt hadden gemaakt.
Er is veel leed geweest het afgelopen jaar in het dorp vanwege het coronavirus. Erwin:
„Meijel werd net als andere plaatsen in de gemeente Peel en Maas zwaar getroffen.
Mensen kwamen hier hun hart luchten en ik was een luisterend oor.” Als steuntje in de
rug kregen klanten een bloemetje mee. Bij families die iemand waren kwijtgeraakt
door corona, bracht de slager een bloemetje met kaartje aan de deur.
Vastelaovend
Carnaval gaat dit jaar niet door, maar in de winkel hangen dus de slingers. Net als in
2019, toen Erwins broer prins was in het dorp. „Heel de slagerij was volgehangen en
volgeplakt met banners en versiering. Mensen grapten dat ik was gestopt en een
carnavalswinkel was begonnen”, lacht Erwin.
Ter ere van zijn carnavaleske jubileum gaat hij met de lokale bakker een speciale
burger maken. „Een burger met daarop rood, geel, groen snoeppapier. Kijk hoe
feestelijk!”, wijst hij naar het ontwerp. „Dat geeft toch nog een beetje een
carnavalsgevoel.”

De 3 generaties van Slagerij van den Beuken naast elkaar (v.l.n.r. Drikus Max, Jan en Erwin)

