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‘Iedere dag met een lach naar het werk’
Ze werken zij aan zij bij Schoenservice Heine in Amstelveen: oom Jan Heine (74) en neef
Hans Heine (23). Twee generaties over wat er de afgelopen jaren is veranderd in hun
schoenmakersvak.
nu sta ik aan machine. Ook werken we veel meer met
kant en klare producten.” En uiteraard golden er totaal
ander prijzen. “Ik herinner me ook de tijd nog dat we
90 cent kregen voor het hakje van pumps. Dan vochten
mijn broers en ik erom wie de schoen naar de klant
mocht brengen voor de 10 cent fooi.”

Fijn om pensioen geregeld te hebben

Ondanks dat hij 74 is, werkt Jan nog iedere dinsdag in
de zaak van zijn broer. Neef Hans ging vijf jaar geleden
aan de slag in de zaak van zijn ouders. Hij denkt het
werk net zo lang te gaan volhouden als zijn oom:
“Ik ga iedere dag met een lach naar mijn werk.” Wat er
zo mooi is aan het schoenmakersvak? “Dat je iemands
compleet versleten schoenen weer als nieuw maakt”,
vindt Hans. Jan beaamt dat. “Je krijgt dan niet alleen
waardering van de klant, het geeft ook voldoening.”

Van kruk naar machine
Jan zag het schoenmakersvak in de afgelopen jaren
veranderen. “Vroeger zat ik op een kruk te werken,

Toen Jan de zaak van zijn ouders overnam is hij vrijwillig pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds
Schoenmakerij. “Ik vond het fijn om dat geregeld te
hebben.” Neef Hans is nog niet met zijn pensioen
bezig. “Maar ik zou het wel vervelend vinden als ik te
weinig heb opgebouwd. Misschien moet ik er toch
eens naar gaan kijken.” Een goed idee, vindt zijn oom.
“De AOW raakt op de achtergrond en alles wordt
minder. Toch moet je ervoor zorgen dat je nog een
goed leven hebt op je oude dag.”

Vriendelijk en op tijd
Of Jan nog een wijze raad heeft voor zijn neef. “Altijd
vriendelijk blijven en zorgen dat het werk op tijd af is.
Maar dat zit wel goed. Hij is niet voor niets Nederlands
Kampioen Schoenherstellen onder de 25 jaar!”

Een iPad winnen?
Geef uw e-mailadres door!

Geef uw e-mailadres door, ontvang uw pensioenpost voortaan
online en maak kans op de iPad die we onder de aanmeldingen verloten.
Hoe?
1. Ga naar www.pensioenschoenmakerij.nl en klik op de banner ‘meld u aan’
2. 	Vul uw e-mailadres, geboortedatum en relatienummer* van
Pensioenfonds Schoenmakerij in
3. Vink aan welke pensioenpost u digitaal wilt ontvangen

Wanneer?
Meld u aan vóór 1 november 2013 om kans te maken op een Ipad!
* Uw relatienummer vindt u in de adressering van deze nieuwsbrief en op alle andere post van ons.
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