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‘Vakman komt naar vakman’
Naam: Slijpservice Simon
Plaats: Schinnen
Eigenaars: Frans en Marij Simon
Bestaat sinds: 1975
Personeel: 2

door Nick Bruls

M essen en andere snij-
instrumenten slijpen
voor slagers neemt het
grootste gedeelte van

hun werktijd in beslag. Maar ook
bakkers, hoveniers, koks, kappers
en zelfs schapenscheerders weten
de weg naar Slijpservice Simon in
Schinnen gemakkelijk te vinden.

,,En voor particulieren willen
we heus wel even de heggenschaar
of grasmaaier slijpen”, vezekert de
eigenaar. In ieder geval: volgens
het echtpaar Simon komt de vak-
man naar de vakman.

Frans en Marij Simon namen
het bedrijf over van Hub Zautsen,
die de slijptollen zo'n 27 jaar
draaiende hield. ,,De eerste drie
jaar na de overname heeft Hub ons
wegwijs gemaakt. Dat was ook wel
hard nodig. Je moet er aanleg voor
hebben, maar de kneepjes van het
vak moet je leren.”

Leren doen ze overigens nog
steeds, zeggen ze. „Negentig pro-
cent van het slijpwerk dat binnen-
komt is standaard, maar bij die ove-
rige tien procent gaat het zeker om
vakmanschap. Dat is ook wel het
meest boeiende deel van het werk
dat we doen”, vertelt Frans Simon
enthousiast.

Iedere donderdag maakt de eige-
naar een rondje door de provincie
Limburg. Zijn klanten zitten over
het hele zuidelijk deel van de pro-
vincie verspreid.

Tot de vaste klantenkring beho-
ren onder meer vrijwel alle slagers
in het gebied. ,,Ik rij diverse rondes
door alle regio’s. Klanten geven me
dan nieuw werk mee en ik lever

het geslepen werk af. Boven Roer-
mond hebben we overigens ook
klanten, zelfs tot achter Eindhoven.
Kruidenhandel Widdershoven
neemt het slijpwerk uit die gebie-
den voor ons mee en levert die één
keer per week bij ons af.”

Wanneer manlief aan de route
bezig is, neemt Marij Simon tijde-
lijk de honneurs waar. Dat doet ze
op de overige dagen ook. Ze is ge-
specialiseerd in het 34-delige brood-
snijmes, waarmee de bakker bro-
den in plakjes snijdt.

,,Volgens Zautsen is dat het
meest arbeidsintensieve werk”,
zegt Marij Simon. „Frans doet de

rest. Elkaars werk kunnen we niet.
We zijn enorm druk, want we krij-
gen steeds meer werk. Een goed te-
ken natuurlijk, maar daardoor zijn
we soms wel tot in de avond aan
het werk. Op woensdag hebben we
onze veertig uur er al op zitten”,
zegt ze.

Al het materiaal dat binnen-
komt wordt met dezelfde zorgvul-
digheid geslepen. De ervaring
brengt het koppel in de positie
vreemde dingen te herkennen. ,,In
principe wordt alles geslepen”, zegt
de slijper. „Alleen als we de appara-
tuur er niet voor hebben, dan slij-
pen we het niet.”

Ze zeggen één keer ‘een gevaarlijk
uitziend mes’ te hebben geweigerd.
„Met criminele zaken houden we
ons niet bezig. Ook kom je wel
eens messen van slechte kwaliteit
tegen. Dat zeg je dan eerlijk. Dat
ben je naar je klant toe verplicht,
vinden wij.”

Naast het slijpen verkoopt de fir-
ma Simon ook zakmessen. Het
‘Amerikaanse en Japanse spul’. ,,Je
gaat kijken wat je allemaal kunt in
je branche”, legt de eigenaar uit.
Die zakmessen blijken vooral ge-
liefd onder oudere hobbyïsten, zo-
als hijzelf. ,,Jongeren zijn minder
geïnteresseerd. Blijkt maar dat het

hier geen Rotterdam is, in de rand-
stad leeft dat veel meer.”

Frans Simon is naar eigen zeg-
gen tien jaar te laat begonnen met
de slijpservice. Op deze manier
gaat hij met gemak tot zijn 65ste
door. En wellicht staan zijn twee
schoonzoons, die beiden een oplei-
ding volgen in de technische sector,
dan te trappelen om de zaak over
te nemen.

,,Als ze uitgevreeën zijn, komen
ze naar de werkplaats. Ik merk dat
ze geïnteresseerd zijn in het werk
van hun schoonouders, dus ik
hoop dat het bedrijf onder hun lei-
ding nog lang kan voortbestaan.”

IN BEDRIJF
De Westelijke Mijnstreek heeft vele bijzondere bedrijven.
Elke week licht de redactie er een uit. Deze week zijn de
messen geslepen bij Slijpservice Simon.

,,Tijdens de vorst was het
drukker. Jammer wel dat
hier op de vijver niet ge-
geschaatst kon worden.”

Frans en Marij Simon hebben ieder hun eigen stekje in de slijperij.  foto Harry Heuts


