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Meijerink Schoenen: 
Er staat bij ons 
altijd een kopje 
koffi  e 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.

€ 164,95

€ 164,95

€ 174,95

€ 164,95

€ 179,95

Ultiem loopcomfort voor de trendy 
dame.

Footnotes, het ultieme loopcomfort dankzij de 
selectie van fi jne, soepele leersoorten en goed 
passende leesten

€ 179,95

€ 189,95

€ 219,95

€ 179,95

€ 179,95

€ 219,95

€ 189,95

€ 179,95 € 179,95

€ 179,95



Vriendelijk, betrouwbaar 
en kundig wordt: 
Feest in Hoorn

Meijerink Schoenen is al sinds 1940 een begrip in Hoorn en 
Mantel Schoenen sinds 1940 in Schagen. Dit najaar bestaan wij 
75 jaar! Met gepaste trots bedanken wij u in het ons gestelde 
vertrouwen al die jaren. Voor dit najaar hebben wij enkele 
spraakmakende acties in de planning. Het hoe en wat gaat u 
binnenkort horen van ons. Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot
6 vestigingen en een webshop Meijerink-schoenen.nl. De andere 
winkels van ons bedrijf zijn nog 4 Ecco Shops in Hoorn, Alkmaar, 
Purmerend en Heerhugowaard.

Ons uitgangspunt is dat wij proberen u zich in onze winkel 
thuis te laten voelen. U wordt uitstekend geholpen door 
deskundig personeel met een vakbekwaam advies.

Assortiment
Elk seizoen proberen we een zo breed mogelijk assortiment in te
kopen voor onze klanten en ook dit seizoen hebben we ons best
gedaan. Wij hebben een breed assortiment schoenen voor 
dames en heren in verschillende stijlen, met een pasvorm voor 
elk voettype. Meijerink Schoenen en Mantel Schoenen zijn 
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. U heeft bij ons een uitgebreide 
keuze 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. 
Wij hebben een ruim aanbod aan comfortschoenen. Wij zijn 
specialist in de gerenommeerde comfortmerken waaronder de 
grootste collectie van Durea schoenen, FitFlop loopwonders en 
Birkenstock. Er is een Gabor shop in shop waar een u een grote 
keus hebt van dit goed passende modische duitse merk.

Service
Kenmerkend voor onze winkels is de uitnodigende, warme 
sfeer, het vakmanschap en een goed advies. Wij hebben 
oprechte aandacht voor u als klant. Al ons personeel heeft een 
schoenvakopleiding gevolgd en is op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Als aangesloten vakzaak bij Podo Linéa voldoen 
wij aan strenge eisen. De letterlijke vertaling van Podo Linéa is 
voetlijn. De schoen moet passen bij de lijn van de voet. Podo 
Linéa is een naam en keurmerk dat staat voor vakkennis en 
vakmanschap, waarbij optimale service wordt gegeven. Wij 
meten de lengte en beoordelen de breedte van de voet, zodat 
wij exact weten welke schoenvorm u nodig heeft. Uiteraard 
is deze meting helemaal gratis Onze ervaren medewerkers 
kunnen diverse voorkomende problemen herkennen en bieden 
daarbij de oplossingen. Een afwijking van een voet hoeft niet te 
betekenen dat er speciale schoenen gemaakt moeten worden. 
Wij bewijzen u dat dit helemaal niet hoeft te betekenen dat u 
geen modieuze of vlotte schoenen meer kunt dragen Met onze 
uitgebreide collectie kunnen wij de goede schoen voor elke voet 
vinden.

Graag ontmoeten wij u in onze winkels of online 
in onze webshop om onze passie met u te delen. 
Eerlijkheid en een recht-door-zee mentaliteit kunt 
u van ons verwachten. Een schoen past of past 
niet. Daarom zijn onze klanten onze vrienden en 
zien wij u graag weer terug.

Tot binnenkort!  
team MEIJERINK SCHOENEN

75 jaar in hoorn

Eerlijkheid en een recht-door-zee mentaliteit kunt 

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.

€ 159,95

€ 159,95

€ 179,95

€ 149,95

€ 149,95



DOE DE GRATIS  

voetmeting!
www.podolinea.nl

Groot assortiment A-merken

Ruim assortiment en diverse 
breedte maten

Wij meten de juiste lengte

Wij meten de juiste breedte

Wij letten op de juiste sluiting

Groot assortiment schoenen 
met een uitneembaar voetbed

Aandacht, toegewijde service 
en advies van ervaren 
medewerkers  

Wij bieden u de oplossing 
voor uw voetproblemen

Like ons op

COLOFON:
Teksten: Podo Linea
Illustraties: Frans Annegarn
Fotografie: Dennis Daamen
Ontwerp en druk: Elgersma Media b.v. 
i.s.m. Podo Linéa
Kleding: Mooi ben jij! Lifestylefashion, 
www.mooibenjij.nl
Accessoires: Pia Rossini Fashion Accessories

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.

Ervaar de  
luxe van  
comfortabel 
lopen 

Amber (37): ★ ★ ★ ★ ★

Ik moest wel even slikken toen er maat 38,5 werd 

opgemeten door de verkoopmedewerker. Ik draag 

namelijk al jaren maatje 37. Mijn voet blijkt door 

de jaren heen iets doorgezakt te zijn. Omdat ik de 

hele dag sta op mijn werk, zijn goede schoenen 

een must om problemen te voorkomen. Nu ik 

schoenen heb die wel goed passen, heb ik veel 

minder last van mijn rug. En je ziet er helemaal 

niets van, die anderhalve maat verschil!

Anja (48): ★ ★ ★ ★ ★Dit noem ik nou nog eens service: Ik heb onlangs een nieuw paar schoenen gekocht. Na mijn voeten te hebben gemeten, heb ik diverse modellen aangepast, liep ik tevreden met de perfecte schoenen naar buiten. De juiste pasvorm voor mijn voettype en helemaal naar mijn smaak. Na twee weken op mijn schoenen te hebben gelopen, merkte ik dat mijn linkerschoen iets begon te slippen. Mijn linkervoet is dan ook een halve maat kleiner dan mijn rechter. Ik ben terug gegaan naar de winkel om te vragen of hier iets aan te doen is. Ze hebben een kleine aanpassing in de schoen gemaakt: een polstering onder de tong (stukje schuimrubber, ik had er ook nog nooit van gehoord). En inderdaad, de schoen zit weer als gegoten. Perfect opgelost!

Blijf op de hoogte

@Podolinea

Onze schoenen sluiten 

niet alleen aan bij de 

laatste mode, ze passen 

ook nog eens goed

Lisa (26): ★ ★ ★ ★ ★Voor mij zijn schoenen niet alleen een praktisch goed, ik houd van schoenen, mooie schoenen. Ik houd ook van mijn voeten en ik kan helaas niet alle schoenen aan. Ik dacht altijd dat comfort schoenen suf en lomp zijn, maar dit is tegenwoordig helemaal niet meer zo! Ieder seizoen lijken de schoenen nog hipper te worden. Nu heb ik een paar runners waar mijn eigen steunzolen in kunnen. Ik heb ze bijna iedere dag aan. Bij mijn Podo Linéa winkel slaag ik altijd! Marianne (57): ★ ★ ★ ★ ★

Mijn schoenen waren zó versleten, nieuwe schoenen moesten nu 

echt aangeschaft worden. Aangezien ik een hekel heb aan winkelen, 

ben ik eerst eens online gaan kijken. Ik vond het echter lastig 

om in te schatten wat de juiste maat voor me is. En bestellen en 

retourneren, daar heb ik geen tijd voor en geen zin in. Een vriend 

attendeerde me op een winkel in de buurt. Toch maar eens een kijkje 

nemen dan. In de winkel werd ik tot mijn verbazing echt oprecht 

aangesproken. Geen glad verkopersgesprek dus, maar gerichte vragen. 

En omdat ik niet exact wist wat ik wilde, stelde de verkoopster 

goede vragen waardoor we samen al snel wisten wat ik nodig had en 

ook echt kan en ga dragen. Na het meten van mijn voeten stonden 

er niet veel later maar liefst zeven paar schoenen voor mijn neus. 

Allemaal geschikt voor mijn voet en vooral ook schoenen die ik mooi 

vind. Inmiddels ben ik de gelukkige eigenaar van twee paar nieuwe 

schoenen! Met dank aan mijn Podo Linéa winkel!

Dit seizoen wordt de mode geinspireerd door 
kunst. Kunst in alle vormen, kleuren, patronen 
en materialen. Van pied-de-poule tot stippen, 
van effen tot bonte printen. Deze art laat zich 
inspireren door de vrijheid van de natuur, laat 
zich omarmen door luxe of wordt meegezogen 
in de City lifestyle. Ze brengen nieuwe vormen 
en een prachtig pallet aan kleuren met zich mee.

Art of city life
Stel je voor, je loopt in een grote stad. Om je 
heen grote gebouwen, allemaal verschillende 
architectuur. Het ene gebouw is kolosaal, koel en 
ruw het andere juist heel klassiek en kleurrijk.  
Elk gebouw heeft zijn eigen stijl en samen  
vormen ze een prachtig geheel.

Op het plein word je ingehaald door een fietser 
met een baard, er komt een hardlopend stel op 
je af, die gematched zijn door de stijl van de 
tatoeages op hun armen. En op het bankje zit 
een jonge man te wachten met zijn koptelefoon 
op. Ze vormen een bont gezelschap op een 
aantal vierkante meters. Deze verzameling van 
indrukken wordt verwerkt in de Art of City life. 
Een bont gezelschap aan kleuren die samen een 
geheel vormen. Veel materialen worden bij elkaar 

gebracht in een stijl. Stoere, leren jacks, met ef-
fen shirts of juist grafische prints. Hoody’s, denim 
jacks en blouses, bomberjackets, boyfriends jeans, 
chino’s en een groot scala aan rokken.

Schoenen worden hierin als een extra accessoires 
gezien. Er komen sneakers met dikke zolen, enkel-
laarsjes met spitse leest en op hak, chelsea boots 
en pumps voorbij. Opvallend zijn de dikke zolen in 
dezelfde kleur als het bovenwerk en profielzolen 
bij pumps en enkellaarsjes.

Kleuren: fel groen, rood, zwart en wit.  
Gecombineerd met de glinsteringen van goud 
en zilver die hierin goed tot hun recht komen.

Art of luxury
Art of luxury draait om belijningen en materialen. 
Een kledingstuk kan er heel simpel uitzien, maar 
door de snit, materiaalkeuze en uitvoering juist 
heel chic ogen. Artikelen in dit thema zijn veelal 
puur en effen. Outfits worden in één kleur of met 
een subtiele accentkleur gedragen. Er wordt  
gespeeld met zachte lijnen, schaduw, perforatie, 
laagjes, en zachte, aaibare materialen. 
In dit thema zien we Engelse invloeden ‘Dandy 
look’ en invloeden uit de sixties. 

Zowel dames als heren dragen het perfecte pak 
en stralen zelfvertrouwen uit. De broek is vaak wat 
wijder of heeft een sigarettenpijp. Een zachtere 
uitdrukking krijgt de dame wanneer zij kiest 
voor een jumpsuit, jurk of een klok- of kokerrok. 
Hierop kan zij een luxe zijde blouse dragen, een 
coltrui, een ‘see trough’ top met een vachtgilet of 
een oversized blazer. We maken de look compleet 
met een opvallende ring, oorbellen, een kleine 
schoudertas, een wijdvallende mantel en een 

ton-sur-ton sjaal van zijde of faux fur. Draag je 
ook nog een hoed, dan is de look helemaal af. 
Schoenen worden veelal uitgevoerd in glanzende 
materialen en kroko is weer terug in de collecties. 
Belangrijke modellen in dit thema zijn pumps en 
elegante enkellaarzen. Tevens zien we chelsea 
boots waarvan het elastiek geprint is, maar ook 
eenvoudige half hoog en lange laarzen. Verder 
passen collegemodellen zoals veterschoenen of 
instappers helemaal bij the art of luxury. Voor 
heren zien we de monck en broques. 

Het kleurenpallet bestaat uit de nachtkleuren: 
paars, groen, blauw, rood en zwart.  
Deze worden aangevuld met wit, bruin, camel, 
brons, grijs, goud en de glans van metallic.

Er wordt gespeeld met zachte 
lijnen, schaduw, perforatie, laagjes, 
en zachte aaibare materialen.

Mode

drie MODE 
tHEMA’S VOOR 
AANKOMENDE 
WINTER!

Art of nature
Ruige landschappen, ruwe stenen, marmer en 
winterbloesem. Dit thema is gericht op de koude 
winterdag waarbij je, mits dik aangekleed, er 
lekker op uit kunt trekken. Of je comfortabel kunt 
nestelen voor de openhaard. Een luxe outdoor 
look die bestaat uit truien, jassen en ruimvallende 
vesten. Om de look compleet te maken zijn oor-
warmers, handschoenen en grof gebreide sjaals 
en mutsen een must. Qua schoenen zien we in 
dit thema invloeden uit de bergsport. Er wordt 
gebruik gemaakt van sportieve materialen.  
De zolen zijn zwaar en de schachten worden 
lager. Veterboots en vetersluitingen, dessertboots 
en stoere enkellaarzen, plat of op een hak zijn  
erg belangrijk.

In de kleding en accessoires wordt er gebruikt 
gemaakt van zachte, aaibare materialen. We zien 
tweeds, ruwe breisels en faux fur. De kleding is zo 
zacht dat je er het liefst in wil gaan wonen. Naast 
effen materialen zien we dessins geïnspireerd op 
de natuur, pure art! Noorse motieven passen ook 
goed in het thema Art of nature.

Het kleuren pallet is rechtstreeks afkomstig 
uit de natuur: winterwit, bruinen, camel en 
groentinten zoals bladgroen, mosgroen, blauw-
groen en blauwgrijs. Tevens zien we zachte 
winterpastels zoals poederroze, nude en taupe.

Art of nature
Ruige landschappen, ruwe stenen, marmer en 
winterbloesem. Dit thema is gericht op de koude 
winterdag waarbij je, mits dik aangekleed, er 
lekker op uit kunt trekken. Of je comfortabel kunt 
nestelen voor de openhaard. Een luxe outdoor 
look die bestaat uit truien, jassen en ruimvallende 
vesten. Om de look compleet te maken zijn oor
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COLOFON:
Teksten: Podo Linea
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Ontwerp en druk: Elgersma Media b.v. 
i.s.m. Podo Linéa
Kleding: Mooi ben jij! Lifestylefashion, 
www.mooibenjij.nl
Accessoires: Pia Rossini Fashion Accessories

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.

Ervaar de  
luxe van  
comfortabel 
lopen 

Amber (37): ★ ★ ★ ★ ★

Ik moest wel even slikken toen er maat 38,5 werd 

opgemeten door de verkoopmedewerker. Ik draag 

namelijk al jaren maatje 37. Mijn voet blijkt door 

de jaren heen iets doorgezakt te zijn. Omdat ik de 

hele dag sta op mijn werk, zijn goede schoenen 

een must om problemen te voorkomen. Nu ik 

schoenen heb die wel goed passen, heb ik veel 

minder last van mijn rug. En je ziet er helemaal 

niets van, die anderhalve maat verschil!

Anja (48): ★ ★ ★ ★ ★Dit noem ik nou nog eens service: Ik heb onlangs een nieuw paar schoenen gekocht. Na mijn voeten te hebben gemeten, heb ik diverse modellen aangepast, liep ik tevreden met de perfecte schoenen naar buiten. De juiste pasvorm voor mijn voettype en helemaal naar mijn smaak. Na twee weken op mijn schoenen te hebben gelopen, merkte ik dat mijn linkerschoen iets begon te slippen. Mijn linkervoet is dan ook een halve maat kleiner dan mijn rechter. Ik ben terug gegaan naar de winkel om te vragen of hier iets aan te doen is. Ze hebben een kleine aanpassing in de schoen gemaakt: een polstering onder de tong (stukje schuimrubber, ik had er ook nog nooit van gehoord). En inderdaad, de schoen zit weer als gegoten. Perfect opgelost!

Blijf op de hoogte

@Podolinea

Onze schoenen sluiten 

niet alleen aan bij de 

laatste mode, ze passen 

ook nog eens goed

Lisa (26): ★ ★ ★ ★ ★Voor mij zijn schoenen niet alleen een praktisch goed, ik houd van schoenen, mooie schoenen. Ik houd ook van mijn voeten en ik kan helaas niet alle schoenen aan. Ik dacht altijd dat comfort schoenen suf en lomp zijn, maar dit is tegenwoordig helemaal niet meer zo! Ieder seizoen lijken de schoenen nog hipper te worden. Nu heb ik een paar runners waar mijn eigen steunzolen in kunnen. Ik heb ze bijna iedere dag aan. Bij mijn Podo Linéa winkel slaag ik altijd! 

lijken de schoenen nog hipper te worden. Nu heb ik een 

Marianne (57): ★ ★ ★ ★ ★

Mijn schoenen waren zó versleten, nieuwe schoenen moesten nu 

echt aangeschaft worden. Aangezien ik een hekel heb aan winkelen, 

ben ik eerst eens online gaan kijken. Ik vond het echter lastig 

om in te schatten wat de juiste maat voor me is. En bestellen en 

retourneren, daar heb ik geen tijd voor en geen zin in. Een vriend 

attendeerde me op een winkel in de buurt. Toch maar eens een kijkje 

nemen dan. In de winkel werd ik tot mijn verbazing echt oprecht 

aangesproken. Geen glad verkopersgesprek dus, maar gerichte vragen. 

En omdat ik niet exact wist wat ik wilde, stelde de verkoopster 

goede vragen waardoor we samen al snel wisten wat ik nodig had en 

ook echt kan en ga dragen. Na het meten van mijn voeten stonden 

er niet veel later maar liefst zeven paar schoenen voor mijn neus. 

Allemaal geschikt voor mijn voet en vooral ook schoenen die ik mooi 

vind. Inmiddels ben ik de gelukkige eigenaar van twee paar nieuwe 

schoenen! Met dank aan mijn Podo Linéa winkel!

Dit seizoen wordt de mode geinspireerd door 
kunst. Kunst in alle vormen, kleuren, patronen 
en materialen. Van pied-de-poule tot stippen, 
van effen tot bonte printen. Deze art laat zich 
inspireren door de vrijheid van de natuur, laat 
zich omarmen door luxe of wordt meegezogen 
in de City lifestyle. Ze brengen nieuwe vormen 
en een prachtig pallet aan kleuren met zich mee.

Art of city life
Stel je voor, je loopt in een grote stad. Om je 
heen grote gebouwen, allemaal verschillende 
architectuur. Het ene gebouw is kolosaal, koel en 
ruw het andere juist heel klassiek en kleurrijk.  
Elk gebouw heeft zijn eigen stijl en samen  
vormen ze een prachtig geheel.

Op het plein word je ingehaald door een fietser 
met een baard, er komt een hardlopend stel op 
je af, die gematched zijn door de stijl van de 
tatoeages op hun armen. En op het bankje zit 
een jonge man te wachten met zijn koptelefoon 
op. Ze vormen een bont gezelschap op een 
aantal vierkante meters. Deze verzameling van 
indrukken wordt verwerkt in de Art of City life. 
Een bont gezelschap aan kleuren die samen een 
geheel vormen. Veel materialen worden bij elkaar 

gebracht in een stijl. Stoere, leren jacks, met ef-
fen shirts of juist grafische prints. Hoody’s, denim 
jacks en blouses, bomberjackets, boyfriends jeans, 
chino’s en een groot scala aan rokken.

Schoenen worden hierin als een extra accessoires 
gezien. Er komen sneakers met dikke zolen, enkel-
laarsjes met spitse leest en op hak, chelsea boots 
en pumps voorbij. Opvallend zijn de dikke zolen in 
dezelfde kleur als het bovenwerk en profielzolen 
bij pumps en enkellaarsjes.

Kleuren: fel groen, rood, zwart en wit.  
Gecombineerd met de glinsteringen van goud 
en zilver die hierin goed tot hun recht komen.

Art of luxury
Art of luxury draait om belijningen en materialen. 
Een kledingstuk kan er heel simpel uitzien, maar 
door de snit, materiaalkeuze en uitvoering juist 
heel chic ogen. Artikelen in dit thema zijn veelal 
puur en effen. Outfits worden in één kleur of met 
een subtiele accentkleur gedragen. Er wordt  
gespeeld met zachte lijnen, schaduw, perforatie, 
laagjes, en zachte, aaibare materialen. 
In dit thema zien we Engelse invloeden ‘Dandy 
look’ en invloeden uit de sixties. 

Zowel dames als heren dragen het perfecte pak 
en stralen zelfvertrouwen uit. De broek is vaak wat 
wijder of heeft een sigarettenpijp. Een zachtere 
uitdrukking krijgt de dame wanneer zij kiest 
voor een jumpsuit, jurk of een klok- of kokerrok. 
Hierop kan zij een luxe zijde blouse dragen, een 
coltrui, een ‘see trough’ top met een vachtgilet of 
een oversized blazer. We maken de look compleet 
met een opvallende ring, oorbellen, een kleine 
schoudertas, een wijdvallende mantel en een 

ton-sur-ton sjaal van zijde of faux fur. Draag je 
ook nog een hoed, dan is de look helemaal af. 
Schoenen worden veelal uitgevoerd in glanzende 
materialen en kroko is weer terug in de collecties. 
Belangrijke modellen in dit thema zijn pumps en 
elegante enkellaarzen. Tevens zien we chelsea 
boots waarvan het elastiek geprint is, maar ook 
eenvoudige half hoog en lange laarzen. Verder 
passen collegemodellen zoals veterschoenen of 
instappers helemaal bij the art of luxury. Voor 
heren zien we de monck en broques. 

Het kleurenpallet bestaat uit de nachtkleuren: 
paars, groen, blauw, rood en zwart.  
Deze worden aangevuld met wit, bruin, camel, 
brons, grijs, goud en de glans van metallic.

Er wordt gespeeld met zachte 
lijnen, schaduw, perforatie, laagjes, 
en zachte aaibare materialen.

Mode

drie MODE 
tHEMA’S VOOR 
AANKOMENDE 
WINTER!

Art of nature
Ruige landschappen, ruwe stenen, marmer en 
winterbloesem. Dit thema is gericht op de koude 
winterdag waarbij je, mits dik aangekleed, er 
lekker op uit kunt trekken. Of je comfortabel kunt 
nestelen voor de openhaard. Een luxe outdoor 
look die bestaat uit truien, jassen en ruimvallende 
vesten. Om de look compleet te maken zijn oor-
warmers, handschoenen en grof gebreide sjaals 
en mutsen een must. Qua schoenen zien we in 
dit thema invloeden uit de bergsport. Er wordt 
gebruik gemaakt van sportieve materialen.  
De zolen zijn zwaar en de schachten worden 
lager. Veterboots en vetersluitingen, dessertboots 
en stoere enkellaarzen, plat of op een hak zijn  
erg belangrijk.

In de kleding en accessoires wordt er gebruikt 
gemaakt van zachte, aaibare materialen. We zien 
tweeds, ruwe breisels en faux fur. De kleding is zo 
zacht dat je er het liefst in wil gaan wonen. Naast 
effen materialen zien we dessins geïnspireerd op 
de natuur, pure art! Noorse motieven passen ook 
goed in het thema Art of nature.

Het kleuren pallet is rechtstreeks afkomstig 
uit de natuur: winterwit, bruinen, camel en 
groentinten zoals bladgroen, mosgroen, blauw-
groen en blauwgrijs. Tevens zien we zachte 
winterpastels zoals poederroze, nude en taupe.



Stijlvolle schoenen die tijdloos en 
duurzaam zijn.

Xsensible is speciaal afgestemd op dames 
die van comfort en stijl houden. Door het 
gebruik van Xsensible Inside stretchleer zijn de 
schoenen perfect voor iedere voet, zelfs voor de 
probleemvoet. Pijnlijke en overgevoelige voeten 
behoren voortaan tot het verleden.

€ 194,95

€ 189,95

€ 199,95

€ 179,95€ 169,95

www.podolinea.nl

Een opluchting 
voor uw voeten 

Stap binnen bij 
uw Podo Linéa 
winkel
Kom eens bij ons 
binnen en vraag 
advies. Wij zorgen 
voor een uitgebreide 
voetmeting en 
helpen u precies de 
juiste  pasvorm te 
 kiezen. Wij beloven; 
uw voeten zullen 
onze laarzen en 
schoenen ervaren als 
een opluchting. 

Altijd lekker lopen, 
dat is ons doel
Als u tevreden bent en uw 
verwachtingen overtroffen zijn is ons 
doel bereikt. U bent van harte welkom 
voor gratis advies. Bezoek een van de 
bij Podo Linéa aangesloten winkels. 
Dit kan wel eens een hele verbetering 
voor u en uw voeten betekenen. Eerlijk 
advies is waar wij voor staan. 
Kom en ervaar het zelf.



Comfortschoenen met perfecte 
ondersteuning. 

Het Duitse merk Waldlaüfer staat voor 
bijzonder goed voetgefocust-comfort en 
hoogwaardige materialen en stevigheid en 
innovatie. De schoenen van Waldlaüfer, 
instapper of veterschoen, hebben veelal een 
degelijke en vrouwelijke uitstraling.

€ 114,95

€ 139,95

€ 139,95

€ 129,95

€ 129,95

Waldläufer keeps 
              you walking

Ook de breedte van uw voet wordt 
opgemeten, zodat uw voet aan alle 
kanten de nodige steun krijgt. Wij 
bieden schoenen in verschillende 
breedtematen.

Uw oude schoenen zijn voor ons een 
bron van informatie. Het slijtpatroon 
zegt veel over de stand van uw voet. 
Met kleine aanpassingen zorgen wij 
ervoor dat de pasvorm nog beter 
wordt.

Bij Podo Linéa kunt u ongedwongen 
passen, net zo lang tot u helemaal 
tevreden bent. Bij iedere schoen die 
u probeert, controleren wij nogmaals 
de pasvorm.

In onze winkel maakt u eerst een 
korte ‘testrit’. Wij kijken naar uw 
houding, de afwikkeling van uw 
voeten en controleren of alles klopt.

Bij ons zijn uw voeten in goede 
handen. Eerlijk advies, dat is waar 
wij voor staan. Loop gerust bij 
ons binnen, óók wanneer u na uw 
aankoop nog vragen heeft.

De banden van uw auto kunt u 
vervangen, maar uw voeten niet. 
Wees er zuinig op want ze moeten 
nog vele kilometers mee. Heeft u 
vermoeide voeten, voetklachten of 
problemen? Een paar goede schoenen 
kunnen het verschil maken.

Online kunt u alvast kijken naar de
schoenen die Podo Linéa voor u heeft 
geselecteerd. Ook kunt u daar zien 
waar voor u de dichtstbijzijnde  
Podo Linéa winkel is.

Welkom! Bij Podo Linéa krijgt u een 
warm onthaal. Wij verrassen u graag 
met onze uiteenlopende collectie 
modieuze comfortschoenen. Veel van 
de schoenen zijn voorzien van een 
uitneembaar voetbed, dus geschikt 
voor uw eigen zooltjes.

Onze toegewijde en ervaren 
medewerkers geven u alle aandacht. 
Wij helpen u graag met het uitzoeken 
van de beste schoenen voor uw 
voeten, die ook nog eens helemaal 
naar uw smaak zijn.

Wij meten de juiste lengte. Onze 
schoenen zitten u gegarandeerd als 
gegoten. Met de juiste sluiting en 
drukverdeling, zodat de bewegingen 
van uw voet optimaal worden 
opgevangen.

altijd lekker lopen

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Ervaar de luxe van 
comfortabel lopen

Doe de gratis 
voetmeting!

www.podolinea.nl

Wij verkopen o.a. de volgende merken:

koop een paar
Win een 

paar

Tegen inlevering van deze bon, bij de betaling van uw 
nieuwe schoenen of laarzen, maakt u kans op een nieuw 
paar schoenen. Alleen geldig bij ons in de winkel.
In te leveren t/m 31 oktober

"

Naam:.................................................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................

Woonplaats:.............................................................................................................................

Telefoonnummer:...........................................................................................................

E-mail:..............................................................................................................................................

Openingstijden:
Ma 13.00 - 18.00 uur
Di/Wo/Vr  09.30 - 18.00 uur
Do  09.30 - 21.00 uur
Za  09.30 - 17.00 uur

Zondag zie koopzondagen 
Hoorn

Meijerink Schoenen
Nieuwsteeg 39
1621 EC  Hoorn
Tel: 0229-296675

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

Email: 
webshop@meijerink-schoenen.nl www.meijerink-schoenen.nl

Meijerink Schoenen: 
Vriendelijk, 

betrouwbaar 
en kundig


