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Van Melick over in vierde generatie 
Jorrit van Melick koopt aandelen van Jos en Pierre van Melick 

 

Van Melick Quality Catering is overgegaan in de vierde generatie en is nog steeds een 
familiebedrijf. Jorrit van Melick (30) is per 1 januari 2012 de algemeen directeur en eigenaar 
van Van Melick Quality Catering. Jorrit heeft de horeca-aandelen gekocht van vader Jos van 
Melick (63) en oom Pierre van Melick (56). De jonge ondernemer Jorrit van Melick is 
verantwoordelijk voor de catering, evenementen, entertainment en locaties (Kasteel 
Hoensbroek, Stadschouwburg Sittard-Geleen, Rodahal Kerkrade). Naast het horeca deel 
waren de beide broers Jos en Pierre van Melick aandeelhouder van slagerij Keurslager-
Traiteur van Melick in Hoensbroek. Pierre heeft de aandelen van de slagerij gekocht en is 
daarmee volledig eigenaar. Jos van Melick blijft als lid van het management en 
(sales)adviseur een rol vervullen in het bedrijf van zoon Jorrit. De organisatie Van Melick 
Quality Catering telt 78 medewerkers. 

‘Na het tekenen bij de notaris zijn we meteen naar oma Van Melick-Widdershoven (88) 
gegaan en hebben we een toost uitgebracht op deze mijlpaal. Ons familiebedrijf bestaat al 
meer dan 100 jaar en dat wil ik in de toekomst voortzetten. Mogelijk dat de geschiedenis zich 
herhaalt. Met partner Djindji Jacobs heeft hij een dochter Mees van Melick (negen maanden) 
en bestaat een kans dat de vijfde generatie wordt voortgezet’ zegt kleinzoon Jorrit aan oma. 
‘Mijn vader had in 1910 niet durven dromen dat zijn slagerij uit zou groeien tot het huidige 
bedrijf’ aldus de emotionele en trotse mevrouw Van Melick-Widdershoven.  

Het vierde generatie familiebedrijf Van Melick bestaat meer dan 100 jaar. De vader van oma 
Widdershoven is in 1910 begonnen met een slachterij. Oma Widdershoven trouwde met Zef 
van Melick en bouwde het bedrijf om tot slagerij Van Melick-Widdershoven. Zonen Jos en 
Pierre van Melick namen vervolgens het bedrijf over en bouwden het bedrijf uit tot een van 
de grootste Limburgse cateringbedrijven van Limburg.  
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