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Van overvaller 
ontbreekt nog 
elk spoor
Vervolg van de voorpagina

Van de dader van de overval op 
supermarkt Lidl ontbreekt nog 
elk spoor. Dat meldt de politie. 
Met een getuigenoproep hoopt 
de recherche mensen te vinden 
die mogelijk meer weten van 
de overval.

De dader was een man met een 
zwarte pet. De man droeg een 
groen/grijs gewatteerde jas met 
een capuchon, een zwarte trai-
ningsbroek en zwarte schoe-
nen. De politie vermoedt dat de 
man een dag eerder betrokken 
is geweest bij een overval met 
dezelfde handelswijze op de 
Jumbo aan de Stephensonlaan 
in Hilversum-Noord.

Getuigen gezocht
De recherche onderzoekt de 
overval en vraagt getuigen zich 
te melden. Bellen met de poli-
tie kan op 0900-8844 of ano-
niem op 0800-7000.
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door Jessica de Jong

BUSSUM Schoenmaker Sjoerd 
Bleeker heeft het initiatief geno-
men om een actie tegen borst-
kanker in alle schoenmakerijen 
van Nederland uit te rollen. De 
actie liep een korte periode in 
oktober en werd door de groot-
handel en deelnemende schoen-
makers in het land goed ontvan-
gen. Het idee is om volgend jaar 
het concept verder uit te rollen.

Bleeker kende het fenomeen uit 
Amerika waar deze actie volgens 
hem al jaren een succes is. “Ik was 
daar en zag hoe leuk de actie is. 

Het houdt in dat de schoenmakers 
de hele maand oktober - de borst-
kankermaand - zo veel mogelijk 
in roze materialen reparaties 
verrichten. Van iedere reparatie 
aan hakken en zolen doneren wij 
20 procent aan Pink Ribbon. De 
prijs is voor de klant hetzelfde. De 
schoenmakers betalen”, legt Blee-
ker uit.

Collega’s geregeld
Toevallig is hij gek van zijn vak en 
beheert hij ook een Facebookpagi-
na voor schoenherstellers. “Daar 
wisselen we als collega’s onder el-
kaar informatie uit.
Ik heb daar uitgelegd wat het plan 
precies inhoudt en daar kreeg ik 
al goede reacties op.”

Bleeker wist gelukkig ook een 
groothandel zover te krijgen het 
roze materiaal te bestellen in 
Amerika. Er werd een pallet be-
steld en met de KLM naar Neder-
land gebracht. “We kregen half 
oktober het roze materiaal binnen 
en de eerste vijftig collega’s kon-
den hiermee in de maand oktober 
geld ophalen.”

“Ik moet zeggen dat we leuke re-
acties hebben gehad. En het ziet er 

toch ook heel leuk uit? Zo’n zwar-
te pump en dan deze roze hakken 
vormen echt een mooi contrast.”

Pink Ribbon
“Ik wil heel graag een bijdrage 
leveren aan Pink Ribbon. Kanker 
moet de wereld uit. Mensen vra-
gen mij: wat hebben schoenen 
met borstkanker te maken? Ei-
genlijk niks, maar daar gaat het 
niet om. Ik heb nu de eerst paar 
tientjes kunnen overmaken en 
volgend jaar rollen we de actie 

nog groter uit. Er zijn ongeveer 
700 schoenmakerijen in heel Ne-
derland en België doet wellicht de 
volgende keer ook mee.”

Blijft beschikbaar
Het roze materiaal is nog beschik-
baar bij Bleeker in de schoenma-
kerij aan de Havenstraat in Bus-
sum.
Voor wie nog een roze hakje of 
zooltje wil, blijft hij - ook al is ok-
tober voorbij - nog zijn werk ver-
richten voor het goede doel.

Roze hakjes en zolen voor Pink Ribbon

Auto met oplegger ramt spoorboom
BUSSUM Een bestuurder heeft maandag bewust de spoorboom aan de Generaal de la Reijlaan ge-
ramd. De chauffeur deed dat toen zijn auto met oplegger met daarop een graafmachine vast kwam 
te staan vanwege filevorming. Toen de spoorbomen naar beneden kwamen, trapte de chauffeur op 
het gaspedaal om zichzelf te kunnen redden. De chauffeur bleef ongedeerd.

Foto: Bob Awick ¢ Sjoerd Bleeker haalde de roze hakken naar Nederland.
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‘Ik wil kanker de wereld 

uit helpen en draag op 

deze manier bij’

Schoenmaker neemt landelijk initiatief op zich

OnderOns
Carlinda Lengkeek

Eigenaar CL Communications, 
45 jaar, woont negen jaar in 
Naarden.

Waar ben je druk mee?
“Kids in stelling brengen, 
hond aandacht geven en tus-
sendoor werken. En dan moet 
er ook nog getennist en ge-
sport worden.”

Wat weten de meeste mensen niet 
van je?
“In het kader van pleegzorg 
wil ik graag een keer bena-
drukken dat het zorgen voor 
andermans kind ook heel 
goed kan gaan! Dikwijls is er 
aandacht voor de problemen - 
en die zijn er zeker en maken 
wij ook mee - maar wij erva-
ren ook heel veel liefde en vol-
doening bij het zien opgroei-
en van onze (pleeg)zoon.”

Waarom ben je pleegouder ge-
worden?
“Het geeft veel voldoening 
om naast biologische kinde-
ren ook een pleegkind te mo-
gen opvoeden. Het verrijkt 
niet alleen zijn leven (hopen 
we) maar zeker ook het onze. 
Het verruimt je blik op de we-
reld.”

Waar in Gooise Meren kom je 
graag?
“Bij de fontein in het Meertje 
van Vlek.”

Lievelingsmuziek?
“Van Nederlandstalig tot Top 
40 en op zondagochtend Clas-
sic Radio.”

Welk boek ligt er op je nachtkast-
je?
“Ik lees niet veel, maar ik ben 
nog bezig in ‘De Vrije Wereld’ 
van David Bezmogis.”

Met wie wil je nog eens een goed 
gesprek voeren?
“Met Barack Obama. Zo’n cha-
rismatische man met interes-
sante levensloop.”

Waar droom je van?
“Naast onze pleegzoon van 
zes hebben we een dochter 
van zeven en een zoon van 
twaalf. Ik droom ervan dat 
alle drie onze kinderen over 
twintig jaar bij ons met kerst 
aan tafel zitten en dat het ze, 
ieder op de door hen gekozen 
eigen weg, goed gaat.”


