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Thuis sta ik bekend als het ‘probleem-
geval’ van het gezin als het gaat om 
schoenen kopen. De zoektocht naar 
goede schoenen of laarzen levert altijd 
weer stress op. Mijn vriendin, die al 
eens getuige was van mijn schoenen-
stress, raadde mij aan 
naar een Podo Linéa-
winkel te gaan. Zo 
gezegd, zo gedaan.

Bij binnenkomst in 
de winkel met man 
en kinderen word 
ik meteen verrast door het enorme 
aanbod schoenen. ‘Probleemgeval?, dat 
kennen we hier niet”, zegt de vriende-
lijke verkoper. Hij neemt uitgebreid de 
tijd om mijn voeten te meten: welke 
maat, welke breedte heeft de voet? Op 
een ander apparaat wordt de helling 
van mijn voet bepaald. “Heeft u vaak 
moeie voeten?” Heel vaak! “Dat is 
niet zo vreemd aan de stand van uw 
voet te zien. We gaan er voor u extra 
steun inzetten. Bij een volgend bezoek 

kunnen we zien of dat geholpen heeft” 
Het passen kan beginnen, in een mum 
van tijd heb ik een paar leuke  
schoenen uitgezocht. De verkoper 
vraagt of ik even de tijd heb, zodat de 
extra steun gemaakt kan worden. Dat 
hebben we, dus kijken we ook even 
voor mijn echtgenoot. Hij heeft maat 
49 en is gewend niet veel keus te  

hebben. Tot onze ver-
bazing kan hij kiezen 
uit zeven modellen. 
Een beetje perplex 
nog, maar dik tevre-
den, staan we even 
later aan de kassa met 
voor beiden een paar 

fantastisch zittende schoenen. En we 
betalen helemaal niets voor de service 
en aanpassingen aan mijn schoenen. 
U kunt wel raden hoe blij wij de deur 
uitgingen. Geen schoenenstress meer 
voor Babet!

“Podo Linéa, 
daar nemen ze 
de tijd voor je”

Klant AAN HET WOORD: 
Babet de groot

het beste advies voor de  
juiste pasvorm Arno Meijerink

Een goede schoen, wat is dat nu 
eigenlijk? Voor een antwoord op 
deze vraag bent u bij ons aan het 
goede adres!

Meijerink Schoenen is sinds 1940 
al een begrip in Hoorn. Onze klan-
ten zijn onze vrienden! Meijerink 
Schoenen bestaat dit jaar maar 
liefst 74 jaar. Het begon met een 
schoenmakerij aan de Grote Oost 
te Hoorn. De eerste winkel en nog 
steeds de hoofdwinkel aan de 
Nieuwsteeg 39 te Hoorn opende 
haar deuren in 1956. Inmiddels is 

ons bedrijf uitgegroeid tot 6 vesti-
gingen. Hieronder vallen vier Ecco 
winkels in Hoorn, Alkmaar, Purme-

rend en Heerhugowaard. Per 1 juni 
2012 hoort Mantel Schoenen te 
Schagen ook bij ons bedrijf.
Wij proberen u zich in onze winkel 
thuis te laten voelen. U wordt uit-
stekend geholpen door deskundig 
personeel met vakbekwaam advies. 
Eerlijkheid en een recht-door-zee-
advies kunt u van ons verwachten. 
Een schoen past of past niet. Daar-
om zijn onze klanten onze vrienden 
en zien wij u graag weer terug.
Voor u ligt een magazine boorde-
vol informatie over het belang van 
goede schoenen, pasvorm en voet-
klachten, de laatste trends voor het 
voorjaar en natuurlijk onze nieuwe 
collectie. Benieuwd geworden? 
Lees dan snel verder of kom naar 

een van onze winkels voor 
een persoonlijk advies. 
Schoenen kopen moet een 
prettige ervaring zijn. Wij 
bieden dit door mooie col-
lecties schoenen te presen-
teren in onze verzorgde en 

moderne winkels. Goede service en 
vriendelijkheid staan bij ons hoog 
in het vaandel.

Wij proberen u in 
onze winkels thuis te 

laten voelen

Voorwoord

¤ 169,95

¤ 179,95

¤ 179,95

¤ 149,95

¤ 139,95

Ultiem loopcomfort voor de trendy dame

Footnotes, het ultieme loopcomfort door de selectie van 
fijne, soepele leersoorten en goed passende leesten.

€ 179,95

€ 169,65

€ 199,95

€ 199,95

€ 149,95

Modieuze kwaliteitsschoenen met comfort als uitgangspunt.

Pas een paar Wolky’s en je merkt het meteen: voeten houden van Wolky.
Dankzij een anatomisch gevormd voetbed en een doordacht ontwerp van de leest, loopt u altijd lekker!

¤ 139,95

¤ 129,95

¤ 124,95

¤ 129,95

¤ 99,95



EEn opluchting  
voor uw voeten...

Comfortabel lopen 
heeft een naam...
podo linéa!

nieuwe sChoenen
Voordat u uw nieuwe schoenen gaat dragen is het raadzaam deze eerst te 
behandelen met een vuil werende en beschermende lotion. Vaak verkrijgbaar 
in de vorm van schoencrème of aan te brengen met een spuitbus. 
Doe dit – vooral in het laatstgenoemde geval – in een goed geventileerde 
ruimte of nog beter in de buitenlucht.

onderhoud
Schoenen schoon borstelen, schoencrème aanbrengen (niet te dik), zeker een 
half uur laten intrekken en dan uitpoetsen. Wist u al dat u met een pantykous 
leer perfect glanzend kunt uitpoetsen?

 

nubuCk en suede
Onderhouden met een nubuckblokje of een speciale (rubber)borstel. 
Vuile schoenen schoonmaken met een sopje van lauw water met een klein 
beetje groene zeep. Na het drogen inspuiten met een voedende en vuil  
werende lotion (niet op elastiek spuiten, dat veroudert hierdoor juist sneller).  
Gebruik voor suède en nubuck nooit schoencrème voor gladleer!  

antiekleer/white finish
Hier luidt ons advies poetsen te voorkomen, omdat door het poetsen de 
antiek-laag kan verdwijnen. Beter is het om de schoenen in te spuiten met een 
speciale lotion.

lakleer
Lakleren schoenen zijn uitermate gevoelig voor temperatuurveranderingen. 
Onderhoud met lakleerolie voorkomt barsten, maar dit kan niet worden gega-
randeerd. Eventuele beschadigingen kunt u bijwerken met nagellak op kleur.

Om vele redenen lopen veel mensen op schoenen die niet goed passen.  
Hierdoor ontstaan vaak na enige tijd pijnklachten aan de voeten, benen en 
rug. Uw voeten dragen het gewicht van uw lichaam en ZETTEN gemiddeld 
8.000 stappen per dag. Zo loopt u in uw leven ongeveer vier keer de wereld 
rond. Dat vraagt om lekker zittende schoenen, die u stap voor stap perfecte 
ondersteuning bieden. Zulke schoenen vindt u bij ons. Wanneer schoenen 
niet goed passen ontstaan er drukverschillen onder de voet die continu 
opgevangen en gecorrigeerd moeten worden. Hierdoor raakt u sneller 
vermoeid door overbelaste spieren of pezen, maar kunnen ook andere 
klachten ontstaan door bijvoorbeeld eelt en likdoorns.

de voet
Wist u dat een voet uit maar liefst 28 beenderen (inclusief 2 sesambotjes) 
bestaat? Een relatief klein onderdeel van uw lichaam, maar wel het steunvlak 
waarmee u kunt staan en lopen. Bij iedere stap verricht de voet onopgemerkt 
enorm veel taken. Logisch dus om uw voeten goed te onderhouden. Dat 

begint met een paar goed passende schoenen. Met goed passend bedoelen 
wij niet alleen de lengte, maar ook de breedte. Iedere voet is immers anders. 
We horen allemaal wel eens dat iemand pijn onder de voorvoet heeft. Dat 
kan soms oplopen tot extreme pijnscheuten, die eenvoudig verminderd of 
verholpen kunnen worden door schoenen in de goede lengte- en wijdtemaat. 

de huid
Goed passende en kwalitatief goede schoenen zijn ook belangrijk voor 
de huid van uw voeten. Veel mensen voelen zich niet comfortabel in hun 
schoenen omdat ze last hebben van de huid van hun voeten, bijvoorbeeld 
door overmatige transpiratie, pijnlijke likdoorns of overmatige eeltvorming 
en kalknagels. Zeker nu het voorjaar start dragen veel mensen sandalen en 
is een goede verzorging van de voeten extra belangrijk. Ga op tijd naar een 
pedicure. Vertroetel uw voeten, verwen ze, want ze verdienen het!

stap binnen bij podo linéa
Kom eens rustig bij ons binnen en vraag advies. Wij zorgen voor een uitgebreide 

voetmeting en helpen u de juiste pasvorm te kiezen. Wij beloven: uw voeten zullen 
onze sandalen en schoenen ervaren als een opluchting.

VEElVoorkomEndE  
klacht - hielspoor!

Hielspoor, wat is het en wat 
kunt u eraan doen?
Hielspoor is een veel voorkomende voetklacht waarbij er een 
stukje bot in de vorm van een doorntje aan het hielbeen groeit. 
Het hielspoor zelf hoeft niet altijd tot klachten te leiden, maar 
uit zich vaak wanneer de structuur (pees) rondom het gebied 
van het hielspoor geïrriteerd of zelfs ontstoken raakt. De oor-
zaken van een hielspoor zijn divers. 

De aandoening komt meestal voort uit overbelasting van de 
voet, een afwijkend looppatroon of verkeerde voetstand. Ook 
kan een trauma door een ongeval, overgewicht, hardlopen, 
te lang staan, zwangerschap, korte kuitspieren en stijfheid in 
de achillespees tot hielspoor leiden. Schoenen met een goede 
pasvorm en voldoende demping, kunnen hielspoor voorkomen. 
Mocht u toch last van hielspoor krijgen, dan kan het dragen 
van corrigerende, ondersteunende en druk verlagende zooltjes 
meestal voor voldoende verlichting en uiteindelijk genezing 
zorgen. Het is erg belangrijk deze speciaal op uw voeten  
afgestemde zooltjes te dragen in goed passende stabiele 
schoenen; zodat de structuren die bij het hielspoor betrokken 
zijn, tijdens de dagelijkse belasting rust gaan vinden. Rek- en 
strekoefeningen voor de kuit, een bezoek aan de podoloog/
podotherapeut en pijnstillers met ontstekingsremmers dragen 
bij aan een spoedig herstel. In de meeste gevallen kan een 
ziekenhuisbezoek voorkomen worden door het dragen van goed 
passende schoenen die de voet goed ondersteunen en bij iedere 
stap zoveel mogelijk demping geven.

meten = weten
Om een perfect passende schoen voor u te vinden, meten wij eerst uw beide voeten in de lengte en in de breedte.

Als het weer wat warmer wordt, is het heerlijk om sandalen te dragen. Bij ons vindt u een brede selectie elegante en 
sportieve modellen, die de uitstekende pasvorm van onze dichte schoenen zo veel mogelijk benaderen. De sandalen zijn in 
diverse lengte- en breedtematen verkrijgbaar en kunnen ook met losse voetbedden gedragen worden. U bent dus verzekerd 
van een sandaal die goede steun biedt en uw voeten voldoende bewegingsruimte geeft. Dat is belangrijk voor de conditie 
van uw voeten, zeker bij lange wandelingen of een dagje winkelen. 

altijd een perfeCte pasvorm

u bent verzekerd van 
goede steun en 

voeten die voldoende 
bewegingsruimte krijgen.

Wist U DAt EEn 
gEmiddEldE VoEt 

1 borrElglaasjE pEr 
dag transpirEErt?

wist u dat dE mEEstE mEnsEn op tE 
klEinE En tE brEdE schoEnEn lopEn?  
Te kleine schoenen kunnen ertoe leiden dat zenuwen in 

de voet afgekneld worden.Gevolg: pijnlijke voeten en een 
afwijkend looppatroon. Gevolg: gewrichts- en rugklachten.

ondErhoud

verrassend, trendsettend, modern, duurzaam en altijd een perfeCte 

pasvorm! u bent op zoek naar sChoenen die passen bij uw eigen  

persoonlijke stijl. maar vooral ook naar sChoenen die passen. waar 

u lekker lang op kunt wandelen, werken of winkelen zonder dat uw 

voeten protesteren. u vindt de sChoenen die u passen bij podo linéa. 

sChoenen in versChillende stijlen, met een pasvorm voor elk voettype.

De schoen moet aan de voet aangepast worden en niet andersom. Daarom staat bij ons, 
als Podo Linéa-vakspecialist, de voet centraal. Dan geven de schoenen u het juiste comfort 
voor optimaal loopplezier.
 
Wij bieden schoenen in verschillende wijdtematen zodat 
we voor ieder voettype een passende schoen hebben. 
Een goed passende schoen voorkomt vermoeidheid en 
andere lichaamsklachten.
 
Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegings-
vrijheid. Maar een goed aansluitende en passende 
schoen op de juiste plaatsen is de absolute basis voor 
een gezond lichaam.
 
In een prettige omgeving kunt u bij ons ongedwongen schoenen passen. Wij nemen de tijd 
om u goed te kunnen helpen. Klanten waarderen onze uiteenlopende service.
 
Onze medewerkers weten als geen ander dat schoenen goed om de voeten moeten passen. 
Dat is de beste garantie voor tevreden klanten. Ze zijn goed opgeleid en ervaren. 

Wij meten de juiste lengte

  Wij beoordelen de juiste breedte

  Wij letten op de juiste sluiting

Aandacht en toegewijde service

 Ervaren en goed opgeleide 
medewerkers

volg 
ons op:

Verras uw voeten met een paar goede schoenen. 
Vertroetel ze met optimale pasvorm en verwen ze 
met heerlijk loopcomfort. Uw voeten zijn het waard. 
Uw voeten verdienen lekker zittende schoenen, die u 
stap voor stap perfecte ondersteuning bieden. Zulke 
schoenen vindt u bij ons. Met gepaste trots presenteren 
wij u in deze krant onze nieuwe voorjaarscollectie. 
Comfortabel én modieus. Een verrassende combinatie 

die ervoor zorgt dat u er lekker eigentijds bij loopt. 
Lekker omdat de pasvorm klopt. Eigentijds omdat alle 
schoenen in onze collectie actuele ontwerpen zijn die 
gezien mogen worden. 

En dan laat deze krant nog maar een klein deel van 
onze totale collectie zien. Kom dus zelf eens kijken.  
Of nog beter; kom passen!

LiKE & DEEL DE WinACtiE. Maak vervolgens 
de slagzin zo origineel mogelijk af op onze 
Facebook-site https://www.facebook.com/
PodoLinea door te reageren onderaan het  
bericht. Diegene met de meest originele  
reactie zal verkozen worden tot winnaar.

slagzin: de Podo Linéa iPad wil ik winnen omdat ...........

win een ipad De winnaar krijgt 
persoonlijk bericht. 
Over de uitslag van 
deze actie kan niet 
worden gecorres-
pondeerd. Prijzen 
kunnen niet worden 
ingeruild.

WOEnsDAg 21 MEi 
2014 WOrDt DE 
WinnAAr BEKEnD 
gEMAAKt!



modetrends
Ook ontwerpers beseffen tegenwoordig dat 
mode draagbaar moet zijn. Daardoor passen 
comfortabele schoenen nu ook naadloos in het 
hedendaagse modebeeld. Kijk maar eens in deze 
krant: stuk voor stuk actuele ontwerpen die 
helemaal van deze tijd zijn. Wie er eigentijds bij 
wil lopen, heeft dit voorjaar keuze uit verschil-
lende stijlen. Een tikkeltje zakelijk, met pakken 
en kokerrokken, gecombineerd met nette blouses. 
Of meer romantisch, met vrouwelijke jurken, 
rokken en lange tops. En ook sportieve mode 

voor de vrije tijd kan dit voorjaar weer heel goed 
gedragen worden. Ook in kleur is er veel te kiezen 
dit seizoen: metallics, pastels en niet te vergeten 
zwart en wit. In onze collectie vindt u de schoenen 
die perfect bij dit modebeeld passen. En minstens zo 
belangrijk; die óók perfect bij uw voeten passen. Daarmee zijn 
we trendsettend. De meeste schoenen uit onze collectie zijn 
daarom voorzien van een uitneembaar voetbed en leverbaar 
in verschillende wijdtematen. Zo krijgt u schoenen in de enige 
juiste maat; úw maat. Dat loopt een stuk lekkerder, u voelt zich 
fitter en uw schoenen gaan langer mee.

Meijerink Schoenen is de specialist in 
goed passende en moderne schoenen 
van de betere merken. Van hele smalle 
tot extreem brede voeten, wij hebben 
een geschikte schoen voor u. Uw voe-
ten worden in lengte opgemeten en in 
breedte beoordeeld. Al ons personeel 
heeft een schoenvakopleiding gevolgd 
en is op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 

De letterlijke 
vertaling van Podo 
Linéa is voet lijn. 
De lijn van de voet 
moet passen bij 
de schoen. Podo 
Linéa is een naam 
en keurmerk dat 

staat voor vakkennis en vakman-
schap, waarbij optimale service wordt 
gegeven. Als aangesloten ondernemer 
bij Podo Linéa voldoen wij aan strenge 
eisen.
Bij ons heeft u een uitgebreide keus 
aan lekker lopend, goed passend 
schoeisel. Ook hebben wij aan mensen 
met grotere maten gedacht. Heeft u 
een maatje meer en wilt u een perfect 
passende, moderne schoen? Kom dan 

eens binnen in één 
van onze winkels. 
Voor dames lopen 
onze schoenen tot 
en met maat 44 en 
voor de heren tot 
en met maat 49. 
Speciale verzoeken 

zijn bij ons altijd mogelijk.
Kenmerkend voor onze winkels is 
de uitnodigende, warme sfeer, het 
vakmanschap en een goed advies. Wij 
hebben oprechte aandacht voor u als 
klant. Voor de liefhebbers staat er bij 
ons altijd een kopje koffie klaar. Wij 
zijn specialist in de gerenommeerde 
comfortmerken waaronder MBT en 
FitFlop. Bent u op zoek naar kinder-
schoenen met speciale wijdtematen?  
Dan bent u bij Mantel schoenen te 
Schagen aan het goede adres. Zij be-
schikken over een uitgebreide collectie 
moderne kinderschoenen in verschil-
lende wijdtematen. Graag ontmoeten 
wij u in onze winkels of online in onze 
webshop om onze passie met u te 
delen.

Meijerink schoenen;
vriendelijk, betrouwbaar en kundigHet Team

Speciaal voor u geselecteerd
54321

Voor de liefhebbers 
staat er bij ons altijd 
een kopje koffie klaar

Optimaal draagcomfort met oog voor het milieu

Ontdek het unieke en sprekende karakter van de schoenen die uitsluitend worden 
vervaardigd met een verantwoord gebruik van natuurlijk bronnen.

¤ 134,95

¤ 124,95

¤ 134,95

¤ 79,95

¤ 184,95

Pittig en trendy design met subliem draagcomfort

Schoenen gemaakt van speciaal bewerkte Italiaanse leersoorten in combinatie 
met ingebouwd comfort- element voor een subliem draagbaar design.

¤ 129,95

¤ 179,95

¤ 149,95

¤ 169,95

¤ 134,95



CoLoFon
Teksten

Geproduceerd door 
Podo Linéa

Ontwerp en druk
elgersma media bv.
i.s.m. Podo Linéa. 

www.elgersmamedia.nl  

Kleding 
mooi ben jij! Lifestylefashion.

www.mooibenjij.nl

Aan de samenstelling van deze 
krant is uiterste zorg besteed. 
niettemin kan het incidenteel 
voorkomen dat een bepaald 

artikel niet (tijdig) voorradig is. 
model-, kleur- en prijswijzigingen 

voorbehouden. deze krant is 
een uitgave van AnWr- 
GArAnt nederland B.V.

www.podolinea.nl

doe de GRATIS voeTMeTInG!
Ervaar de luxe van comfortabel lopen.

Meijerink Schoenen; 
VriEndElijK, 

bETrOuwbaar En 
Kundig

Wij verkopen o.a. de volgende merken:

Meijerink Schoenen
Nieuwsteeg 39
1621 EC  Hoorn
Tel: 0229-214828

Email: 
webshop@meijerink-schoenen.nl

Mantel Schoenen
Gedempte Gracht 33 
1741 GB  Schagen 
Tel: 0224-212354


