
tegen inlevering
van deze krant ontvangt u 

€10,- KENNIS-
MAKINGSKORTING 

op een paar 
Joya schoenen 

( t.m. 20 oktober)

NIEUWE COLLECTIE 
NAJAAR 2019 
TYPISCH MEIJERINK 

ADVIES OP MAAT

MEIJERINK 
SCHOENEN
comfort, mode, vakmensen

en goed advies

Meijerink Schoenen is aangesloten 
bij Podo Linéa; de grootste groep 
comfortspecialisten van Nederland.



LOOP! NAJAAR 2019

DUREA MODELLEN ZITTEN ALS GEGOTENDurea

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

BIKER BOOT

> Lakleer, veter - en ritssluiting.

HEEL BOOT

> Suède, veter - en ritssluiting.

CASUAL BOOT

> Leer, veter - en ritssluiting.

CHELSEA BOOT

> Leer, ritssluiting.

TRENDY BOOT

> Leer, functionele ritssluiting.

€ 229,95

€ 229,95€ 229,95

€ 219,95€ 219,95

MOVED BY BALANCEXsensible

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

ROMA

> Leer en stretchleer, veter en ritssluiting, 
balanszool, wijdtemaat: G.

CHELSEA

> Suède en stretchleer, veter en ritssluiting, 
balanszool, wijdtemaat: G.

MOSCOW

> Stretchleer, vetersluiting, balanszool, 
wijdtemaat: H.

FILLY

> Leer en stretchleer, veter en ritssluiting, 
balanszool, wijdtemaat: G.

TOKIO

> Leer en stretchleer, veter en ritssluiting, 
balanszool, wijdtemaat: H.

€ 229,95

€ 189,95€ 199,95

€ 199,95€ 209,95



MEIJERINK SCHOENEN
MEIJERINK SCHOENEN IS VERGROOT! 
In het voorjaar is het naastgelegen pand bij de huidige 
winkel getrokken, en hebben wij de noodzakelijke ruimte 
erbij om de collecties te presenteren. Hierdoor kunt u een 
paar exclusieve landelijke primeurs bij ons ontdekken!   

JOYA SHOP in SHOP
Drie jaar geleden zijn wij gestart met het merk Joya. De 
meest zachte schoenen ter wereld die ook uitermate 
geschikt zijn voor het voorkomen en oplossen van 
voetproblemen. De zachte zolen hebben een dermate 
demping dat deze uitstekend geschikt net zoals FitFlop 
voor mensen met hielspoor, peesplaatontsteking of 
neuropathie. Echter dit zijn meer functionele en sportieve 
schoenen met een zeer goede hielsteun en comfort. De 
voordelen zijn dat het super zit vanaf de eerste stap, u gaat 
rechter op lopen en moedigt u aan om actief te gaan lopen.  
Kom ze gewoon even zien en vooral voelen. U weet 
daarna al genoeg en staat in de startblokken om te gaan 
beginnen met wandelen.  

EN .. tegen inlevering van deze krant ontvangt u 10.- 
KENNISMAKINGSKORTING op een paar Joya schoenen 
( t.m. 20 oktober)

FITFLOP SHOP in SHOP
Door het succes van de FitFlop collectie worden de 
aantallen modellen van dit bijzondere merk zoveel dat 
uitbreiding nodig was.  FitFlop staat bekend voor de 
superzachte slippers voor dames EN heren. Maar er is 
nu een fantastische keus aan sneakers en laarzen. Veel 
mensen die voetproblemen door bijvoorbeeld hielspoor 
of pijn onder hun voeten door overmatige druk zijn zeer 
gebaat bij het dragen van slippers van FitFlop. Daarbij 
hebben wij een rechtstreekse koppeling met de voorraad 
van de importeur zodat de keuze echt REUZE is.

DIGITAAL VOETMEETCENTRUM
Begin januari zijn wij een samenwerking aangegaan 
met Aetrex 3 D-voetscanners. Dit is wederom uniek in 
Noord-Holland. Uw voeten worden driedimensionaal 
gemeten. U kunt dan zien wat de lengte, breedte en 
omvang van voeten zijn. Maar vooral wordt er gelijk een 
voetdrukanalyse gemaakt. Op een groot scherm kunt 
u zien waar uw voetdruk het hoogst is. Navenant wordt 
hier een advies aan gegeven om preventief eventuele 

voetproblemen op te lossen. Dit kan door middel van 
speciale preventieve inlegzolen die bij uw voettype passen. 
En vooral een deskundig advies welke schoenen het beste 
voor u geschikt zijn. Dat is de basis. De voetafdruk van uw 
voeten kunt u later ook op uw telefoon bekijken via een 
speciale app. De gegevens worden onder strikte privacy 
opgeslagen. Wij kunnen dan uw voetontwikkeling door de 
jaren heen op de voet volgen zodat u kunt vertrouwen op 
de juiste schoenen voor u. 

PROFESSIONEEL VAKMANSCHAP 
Door deze investeringen in collectie en meetapparatuur 
wordt u een nog niveau hoger en beter geadviseerd. Een 
professioneel advies voor uw voeten is ons devies. Daarbij 
hebben wij oprecht aandacht voor u als klant en als uniek 
mens. Iedereen is verschillend van voeten en van aard, 
wat voor ons het leukste is als vak. 
Wij gaan regelmatig naar cursussen om de kennis op 
peil te houden en op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen. Door al deze kennis en uitgebreide 
collectie van schoenen hebben wij meestal wel schoenen 
voor u die verantwoord zijn en super zitten.  

SAMENWERKING MET PODOTHERAPEUTEN EN 
PODOLOGEN
Wij zijn een samenwerking aangegaan met o.a. 
Podotherapie West-Friesland en al jaren met een 
podoloog van DOC. Dit zijn professionele specialisten 
waar wij naar kunnen doorverwijzen. Daarbij is er ook een 
podoloog aanwezig bij ons in de winkel op gezette tijden 
waar u een afspraak mee kunt maken. 

WEBSITE MEIJERINK-SCHOENEN.NL
De website is continu in ontwikkeling. Woont u te ver of 
denkt u, stuur ze maar op? Geen probleem! Kijk even 
op de website waar alle schoenen van ons op staan EN 
van onze Ecco Shops in Hoorn, Alkmaar, Purmerend en 
Heerhugowaard. Weer keuze te over. 

TOT BINNENKORT
Mogen wij u van harte welkom heten in onze verder 
uitgebreide winkel? De koffie en thee staan op u te 
wachten en wij gaan graag een leuk gesprek met u aan. 

Groeten van TEAM MEIJERINK SCHOENEN
www.meijerink-schoenen.nl

LOOP! NAJAAR 2019

OPTIMALE SCHOKDEMPING, 
EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIRMephisto

✓ uitneembaar voetbed   ✓ Soft-Air technologie
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Onzichtbaar voor het oog maar voelbaar bij 
elke stap: de unieke SOFT-AIR TECHNOLOGIE 
van MEPHISTO. Zit goed, staat nog beter en 
loopt als de beste!

YLONA

> Leer, veter -en ritssluiting, fl exibele zool, 
wijdtemaat: G1/2

FAUSTO

> Leer, vetersluiting, Hydroprotect, 
wijdtemaat: G1/2

ATHINA
> Nubuck, veter- en ritssluiting, 
Hydroprotect, wijdtemaat: G1/2.

SAVERIO

> Leer, vetersluiting, wijdtemaat: G1/2

VITO

> Nubuck, vetersluiting, wijdtemaat: G1/2

€ 184,95

€ 204,95€ 184,95

€ 169,95€ 184,95



NAJAAR / WINTER 2019

In weer en wind!

‘Om voetklachten goed te kunnen
behandelen is het belangrijk om

te weten hoe ze ontstaan’

ALTIJD 
LEKKER LOPEN

LEUKE WEETJES!
Bekijk de video’s op onze facebookpagina

facebook.com/podolinea

DE ZES
ZEKERHEDEN
1. Groot assortiment    
 kwaliteitsmerken
2. Ruime keus in lengte-    
 en breedtematen
3. Ruime keus schoenen met  
 uitneembaar voetbed
4. Wij meten gratis en    
 zorgvuldig de juiste lengte  
 én breedte
5. Aandacht en toegewijde   
 service van onze    
 gediplomeerde    
 verkoopadviseurs
6. Gratis deskundig advies

FASHION 
UPDATE…
Het najaar seizoen barst van 
de nieuwe trends. Cognac, 
donkerbruin, donkerblauw 
en zwart vormen de 
basis in het schoenen- 
kleurenpallet. Naast kleur 
zijn dierenprints nog 
steeds booming. Een stukje 
snake, leopard of zebra op 
de hak, neus of hiel geeft een 
schoen net dat beetje extra.

‘Om voetklachten goed te kunnen
behandelen is het belangrijk om

Een Hollandse herfst stelt schoenen pas echt op de proef! Eerst zon, dan 

weer regen... Bij Podo Linéa hebben we de perfecte schoen voor elk 

seizoen. Wandelen in de natuur is populairder dan ooit. Dit zorgt voor veel 

inspiratie en dat zie je terug in de schoenencollecties. Hoge schoenen 

met stevige onderwerken en sluitingen afkomstig uit de wandelsport. 

Gemak en comfort is de norm. Met een dik paar sokken erin, 

kunt u lekker naar buiten.

‘Grote collectie 
met schoenen 
geschikt voor 

uw eigen
steunzolen’

LEKKER 
LOPEN IS 
MAATWERK
> GEZONDHEID

57% van alle mensen krijgt in 
zijn of haar leven te maken met 
voetklachten. Dat zijn meer dan 
8 miljoen mensen in Nederland. 
Zonde, dit had in veel gevallen 
voorkomen kunnen worden. Veel 
voetklachten ontstaan door het 
dragen van verkeerde schoenen. 
Door slecht passende schoenen 
worden de voetstructuren op 
elkaar gedrukt waardoor voeten 
bekneld raken. De voet kan niet 
vrij bewegen, waardoor diverse 
spieren onnodig onder spanning 
komen te staan. Denk hierbij 
aan de spieren in uw kuiten, 
scheenbenen, heupen en rug. 

Naast het feit dat dit pijn kan 
opleveren, kost dat 

energie.
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LOOP! NAJAAR 2019

HEEFT U LAST VAN HIELSPOOR, RUGKLACHTEN OF ANDERE 
GEWRICHTSPROBLEMEN... JOYA KAN DE OPLOSSING VOOR U ZIJN!

✓ uitneembaar voetbed   
✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematenJoya

Getest en aanbevolen door het “Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V.” en door het “Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V.” 
Meer informatie: Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., Stader Straße 6, 27432 Bremervörde, WWW.AGR-EV.DE

WILMA II DARK RED

> Leer, ritssluiting aan de zijkant, Joya light 
air zool, wijdtemaat: G.

DAVID DARK BROWN

> Glad leer, zachte Joya Senso zool voor een 
zeer comfortabel gevoel, wijdtemaat: G1/2.

BLISS STX GREY/BLUE

> Licht gewicht, waterdichte (Sympatex) 
wandelschoen, Joya Air zool, wijdtemaat: G.

SYDNEY BLACK/GREY

> Leer, zeer zachte Joya Senso zool, 
wijdtemaat: G1/2.

TONY II BLACK

> Leren sportieve sneaker, Joya Air zool, 
wijdtemaat: H.

€ 199,95

€ 199,95€ 219,95

€ 199,95€ 199,95

MODIEUZE KWALITEITSSCHOENEN MET 
COMFORT ALS UITGANGSPUNTWolky

✓ uitneembaar voetbed   ✓ pasvorm voor een volle voet   ✓ leren voering

NITRA

> Nubuck, ritssluiting.

CENTER

> Leer, veter -en ritssluiting.

FUNK

> Leer en stretchleer, vetersluiting, 
lichtgewicht afwikkelzool.

VIC

> Geprint leer, vetersluiting.

WHY

> Nubuck, veter -en ritssluiting.

€ 149,95

€ 159,95€ 169,95

€ 139,95€ 134,95



LOOP! NAJAAR 2019

PODOLINÉA

WAT IS UW WIJDTEMAAT?
DE JUISTE LENGTE, BREEDTE 
EN HOOGTE. RUIMTE VOOR 
EEN AANGEPAST VOETBED 
EN VOLDOENDE STEVIG VOOR 
DAGELIJKS GEBRUIK? ER 
KOMT MEER BIJ KIJKEN OM UW 
VOETEN TEVREDEN TE STELLEN 
DAN VAAK WORDT GEDACHT!

Naast lengtematen hebben we 
ook breedtematen. Verschillende 
wijdtematen worden aangeduid 
met een letter. Hoe dichter bij de 
A hoe smaller en hoe verder in het 
alfabet hoe breder.

Naast de wijdtemaat heb je ook te 
maken met het type leest. Deze 
twee samen zorgen voor een 
goede pasvorm. Het type leest kan 
invloed hebben op de wijdtemaat. 
Ook tussen de merken onderling 
zit verschil. Laat u daarom altijd 
adviseren door een professional!

Kom langs en doe de gratis voetmeting

De meest
voorkomende
wijdtematen:

E = smal
F = smal
G = medium
H = medium
J = breed
K = breed

PITTIG EN TRENDY DESIGN MET 
SUBLIEM DRAAGCOMFORTPiedi Nudi

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering

BIKERBOOT

> Geprint leer, veter -en ritssluiting, 
wijdtemaat: H.

BIKERBOOT

> Leer, veter -en ritssluiting, wijdtemaat: G.

BIKERBOOT

> Leer, veter -en ritssluiting, wijdtemaat: G.

LAARSJE

> Geprint leer, ritssluiting, wijdtemaat: G.

LAARSJE

> Leer, ritssluiting, wijdtemaat: H.

€ 199,95

€ 199,95€ 179,95

€ 179,95€ 179,95



BETROKKEN 

BEKWAAM 
SERVICEGERICHT

DOE DE  
GRATIS 
VOETMETING!

MEIJERINK SCHOENEN 
Nieuwsteeg 39, 1621 EC  Hoorn

Tel: 0229-296675

Email: webshop@meijerink-schoenen.nl

www. meijerink-schoenen.nl

OPENINGSTIJDEN
maandag  13.00 - 18.00

dinsdag   9.30 - 18.00

woensdag   9.30 - 18.00

donderdag   9.30 - 21.00

vrijdag   9.30 - 18.00

zaterdag    9.30 - 17.00


