Het Nieuwe Stadsblad . woensdag 9 december

2015·32

IHet Schoentje' loopt
nog als een trein
Zijn winkel 'Het
Schoentje' aan de
Aleidastraat staat propvol
schoenendozen. "Het
zijn er op dit moment
zo'n vierduizend," zegt
Wim van Hees een beetje
verontschuldigend. "Ik
ben de winkel opnieuw
aan het inrichten om
het voor de klanten
aantrekkelijker en
overzichtelijker te
maken."
Door Peter Spek

SCHIEDAM - 'Het Schoentje'
is in Schiedam en omgeving al 44 jaar een begrip.
"Vorige maand vierde ik het
feit, dat ik 44 jaar en 44 dagen hier als schoenverkoper
en schoenmaker actief ben
en al ben ik inmiddels 73,
aan stoppen heb ik nog niet
gedacht,' zegt Van Hees met
overtuiging in zijn stem.
Het schoenrriakersvak heeft
hij geleerd van zijn vader,
die in 1923 begon met het
repareren van schoenen in
Schiedam. .
"Uiteindelijk
heb ik de zaak van mijn vader overgenomen hier in de
Aleidastraat 64b, waar ik nu
de langstzittende onderne. mer ben."

Schiedammer Wim van Hees is naast specialist in de verkoop van
schoenen het repareren ook nog niet verleerd.
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,Wim van Hees heeft een
keur aan merkschoenen in
zijn winkel staan. "Ik lever
voornamelijk
merkschoenen en laat de klant niet de
deur uitgaan voordat hij of
zij tevreden is over de aangeschafte schoen. Ook zorg
ik voor maatwerk bij reparaties van schoenen." In
deze wegwerpmaatschappij
worden schoenen erg makkelijk weggegooid en dat"is
helemaal niet nodig. Ik kan
ze in veel gevallen weer als
nieuw aanbieden en dat is
vaak goedkoper dan nieuwe
schoenen kopen," weet Wim
- van Hees, die in de afgelopen tientallen jaren een vaste klantenkring heeft opgebouwd, die niet alleen komt
uit Schiedam, maar uif de

gehele regio. "Mijn klanten
weten dat zij een eerlijk el)
deskundig advies krijgen.
Veel ambachtelijke schoenenzaken hebben inmiddels het loodje gelegd. Maar
met mijn deskundigheid
gekoppeld aan de mogelijkheid ook schoenen te laten .
repareren en als het nodig is-'
te voorzien van podol-inleg- zolen, weet ik mij staande te
houden."
Wim .van Hees .oogt nog
vitaal voor zijn leeftijd en
probeert naast zijn werk zijn
conditie op peil te houden
met het rijden van fietstochten. "Dat is naast mijn werk
mijn hobby en ik hoop de
mijlpaal van 55 raar en 55
dagen te halen," zegt hij met
een brede glimlach.

