de moderne
en eigentijdse schoen!
Bloemendaal Schoenen Voor

Ondernemer aan het woord!

Al sinds 1921 is Bloemendaal Schoenen een vertrouwd
gezicht in het centrum van Pijnacker. Inmiddels is met Pieter
Bloemendaal de vierde generatie aangetreden. “Dit is echt
mijn thuis,” vertelt hij.
Overgrootvader Jan Bloemendaal
begon in 1921 met schoenreparaties
aan het Emmapark. “Daarna kwam
mijn opa Pieter, toen mijn vader
Jan en ik heet weer Pieter”, lacht
de jongste eigenaar. Vader Jan is
overigens nog op de achtergrond
aanwezig. “Hij doet de reparaties”
vertelt Pieter Bloemendaal. “Hij
heeft nog de schoenmakersschool
doorlopen, helaas bestaat die niet
meer. Want het is toch prachtig om
een echt ambacht te leren.” In 2016
nam Pieter de zaak op papier over,
maar al sinds 2010 was hij bij de
zaak betrokken. “Ik had een schoenenzaak in Ridderkerk en we kochten vaak al samen in. Die zaak heb
ik in 2019 verkocht.”
Inmiddels is Pijnacker niet meer

de enige vestiging van Bloemendaal, ook in Berkel en Rodenrijs en
Nieuwerkerk aan den IJssel zijn vestigingen. “Zelf sta ik eigenlijk altijd
in Pijnacker”, vertelt Bloemendaal.
“Hier ben ik opgegroeid. Ik ken de
winkel, ik ken de klanten. Zij kennen mij en onze familiegeschiedenis.” Dat de winkel meerdere
vestigingen heeft, heeft wel grote
voordelen. “Ze kun je een groter
assortiment aanhouden,” legt hij
uit: “Of je kunt even een andere
maat uit een ander filiaal laten
komen, dat is een mooie service
voor onze klanten.”
Service is iets dat hoog in het vaandel staat bij Bloemendaal. Dat is
ook de reden waarom ze een grote
vaste klantenkring hebben. Ook de

medewerkers in de winkel zijn vertrouwde gezichten. Behalve Pieter
voorzien Angenieta en Jolanda de
klanten al jaren van passend advies.
“Een stabiel en kundig team hebben we. Alle klanten kennen ons
ook. Daar ben ik heel blij mee.
Tijdens de lockdown moesten ons
behelpen met online en telefonische verkoop. Maar we merkten dat
de klanten liever wachtten tot we
weer open waren, omdat ze graag
een stukje service erbij krijgen.”
Het assortiment van Bloemendaal richt zich op alle leeftijden. In
2019 is de winkel fors verbouwd en
spreekt sindsdien ook de jongere
doelgroep meer aan. “We zijn er
voor iedereen, man, vrouw, jong
en oud,” vertelt Bloemendaal. “We
zitten hier vanaf de opening van
Ackershof, zo’n 20 jaar geleden. Mijn
vader heeft voor deze plek gekozen,
vanwege de ligging tegenover de
ingang van de parkeergarage. En
daar zijn we nog steeds blij mee.
We hebben veel spontane aanloop,
omdat men iets leuks in de etalage
ziet, sinds de opening van Ackershof II is dat nog meer geworden.”
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