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Altijd lekker lopen!

VOORWOORD

Door mijn brede en wat grotere 
voeten is het kopen van schoenen 
niet altijd een pretje. Mijn maat is 
vaak uitverkocht en als hij er wel een 
keer is, dan blijkt het model te smal 
te zijn. 

Via de folder die ik in handen heb 
gekregen, kwam ik erachter dat er ook 
speciale schoenen bestaan voor 
bredere voeten. Vol goede moed ben ik 
op weg gegaan naar de winkel. Hoe 
langer ik binnen was hoe enthousiaster 
ik werd. Ik was voorbereid op een hoop 
degelijke en saaie schoenen, maar tot 
mijn verbazing was dit niet het geval. 
Er stonden best veel schoenen die mij 
aanspraken. Leuke, hippe schoenen, in 
verschillende stijlen en kleuren. 
Mijn voeten werden gemeten in de 
lengte en de breedte. Nadat mijn 
voeten opgemeten waren, trok ik het 
eerste paar wat ik had uitgezocht aan. 

Het was meteen raak. Mijn 
nieuwe schoenen zien er niet alleen 
leuk uit, ze zitten ook écht als 
gegoten!  
Naast het feit dat ik nu met mooie, 
goed passende schoenen over straat 
ga, heb ik ook geen last meer van 
kwaaltjes aan mijn voeten en mijn rug. 
Ik ben gewoon veel energieker!

Klant AAN HET WOORD:  

Marcha Verbeek

‘IK VOEL ME FIT EN ENERGIEKER!’

Voor u ligt ons nieuwste magazine 
boordevol mooie schoenen en laarzen 
en wetenswaardigheden over het 
belang van goed passende schoenen.
Wij zijn bekend als 
specialist in de regio 
voor goed passende 
schoenen. Altijd 
lekker lopen is wat 
wij voor u nastreven. 
Onze merken, waarvan 
u er in dit magazine 
enkele aantreft, zijn nauwkeurig  
geselecteerd op pasvorm, kwaliteit en 
uitstraling. Dat doen wij samen met 
onze gelijkgestemde collega’s van Podo 
Linéa door het hele land. Alle bij Podo 
Linéa aangesloten winkels zijn schoenen- 
en voetenspecialisten; wij zijn dan ook 
trots onderdeel uit te maken van deze 
actieve groep samenwerkende winkels.
Comfortschoenen zijn al lang niet 
meer oubollig. Sterker nog; comfort is 
tegenwoordig dé trend! Wie wil er nu 
niet lekker lopen op goed passende 

schoenen, zonder dat de voet afgekneld 
wordt? Ook kunnen veel lichaams-
klachten voorkomen worden door het 
dragen van goede schoenen. In deze 
uitgave tonen wij u met trots onze 
prachtige modieuze najaarscollectie. 
Wij nodigen u graag uit de totale 
collectie in onze winkel te komen 
bekijken, te passen én te voelen. 

Uiteraard wordt u 
daarbij geholpen 
door deskundige en 
ervaren medewerkers 
die goed naar uw 
wensen luisteren. 
Ook meten wij gratis 
uw voeten. Meten is 

immers weten. Maar nog belangrijker, 
wij kijken ook naar de vorm van uw 
voeten zodat wij de meetgegevens 
goed kunnen inter preteren. Zo kunnen 
wij uw looppatroon óók nog eens 
verbeteren. U zult het verschil merken, 
u voelt zich fitter en energieker door 
goed passende schoenen te dragen.  
Altijd lekker lopen!
Graag tot ziens, 

Team Meijerink Schoenen

Arno Meijerink

Altijd lekker lopen  
is wat wij voor u  

nastreven

Kwaliteit, pasvorm en design volledig in balans

Verhulst vertaald de laatste modetrends naar kwaliteit 
en pasvorm. Geschoeid op verschillende leesten in 
uiteenlopende breedtematen, zodat iedere voet zich er 
lekker in voelt.¤ 194,95

¤ 184,95

¤ 189,95 ¤194,95

¤ 209,95

www.durea.nl

€ 199,95

€ 199,95

€ 209,95

€ 209,95

€ 204,95

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!

¤ 149,95

¤ 179,95

¤ 169,95

¤ 139,95

¤ 149,95



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



Meijerink Schoenen is al sinds 1940 een begrip in Hoorn. Wij bestaan dit 
jaar maar liefst 74 jaar.  Van een schoenmakerij naar een winkel in de 
Nieuwsteeg in 1956, waar wij nog steeds verblijven. Onze winkel is in de 
loop van de jaren verbouwd en uitgebreid. Inmiddels is ons bedrijf  
uitgegroeid tot 6 vestigingen. Hieronder vallen Mantel Schoenen in Schagen 
en 4 Ecco Shops in Hoorn, Alkmaar, Purmerend en Heerhugowaard.

Wij proberen u zich in onze winkel thuis te laten voelen. U wordt uitstekend 
geholpen door deskundig personeel met 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 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. 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 MBT en 
FitFlop. 

Bent u op zoek naar kinderschoenen met speciale wijdtematen? Dan bent u 

bij Mantel Schoenen in Schagen aan het goede adres. Zij beschikken over 
een uitgebreide collectie moderne kinderschoenen in verschillende wijdte-
maten. 

Service
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. Al ons 
personeel heeft een schoenvakopleiding gevolgd en is op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 
 
Als aangesloten ondernemer 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-advies kunt u van 
ons verwachten. Een schoen past of past niet. Daarom zijn onze klanten 
onze vrienden en zien wij u graag weer terug. 

Meijerink Schoenen: 
Vriendelijk, betrouwbaar en kundig

Het Team

Pittig en trendy design met subliem draagcomfort

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

¤ 169,95

¤ 169,95

¤ 189,95

¤ 159.95

¤ 169,95

Stijlvolle, elegante damesschoenen 
met een exclusief draagcomfort.

Uitgevoerd in luxe, zachte leersoorten en 
fijne details. Volledig leer gevoerd, diverse 
wijdte maten en uitneembaar voetbed.

¤ 169,95

¤ 214,95

¤ 194,95 ¤ 149,95

¤ 174,95

Ervaar 
dE luxE van 
comfortabEl 
lopEn 

DOE DE GRATIS vOETmETInG!

Groot assortiment A- merken

Deskundig personeel

Gratis schoen- en voetadvies

Ruim assortiment en breedte maten

Optimaal draagcomfort

Groot assortiment schoenen 
met uitneembaar voetbed

 Wij bieden u de oplossing 
voor uw voetproblemen



www.podolinea.nl

DOE DE GRATIS 
VOETMETING!

Ervaar de luxe van 
comfortabel lopen.

Wij verkopen o.a. de volgende merken:

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

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

Email: 
webshop@meijerink-schoenen.nl

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: 
KLANTGERICHT,  

VOORUITSTREVEND  
EN BEKWAAM


