
VIND DE JUISTE 
SCHOEN BIJ 
BLOM

Nieuwe 
Collectie
VOORJAAR 2020

ADVIES 
OP MAAT

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



UIT LIEFDE VOOR JE VOETEN

Durea> Suède en leer, afwikkelzool,  
stevig contrefort.

> Leer, afwikkelzool, 
stevig contrefort.

> Suède, afwikkelzool, 
stevig contrefort.

> Nubuck, leer gevoerd, multi- 
verstelbare klittenbandsluiting, H wijdte, 
uitneembaar leren voetbed.

> Suède, afwikkelzool, 
stevig contrefort.

✓ ideaal looppatroon zorgt voor een gelijke drukverdeling van de voet   ✓ lekker licht en soepel   

✓ optimaal schok absorberende zool met ‘schuine’ landing   ✓ zacht uitneembaar voetbed

   ✓ eventueel geschikt voor voeten met diabetische of reumatische klachten

€ 169,95

€ 199,95

€ 199,95

€ 219,95

€ 209,95



Sinds 1917 zijn wij in Beekbergen gevestigd en verkopen 
wij modieuze schoenen, maar ook schoenen met een goede 
pasvorm en met een ongekend aantal kinderschoenen gaan wij 
ook voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Voor u zijn wij continue op zoek naar de nieuwste trends in voet-
comfort . Een modieuze uitstraling gecombineerd met de beste 
pasvorm en kwaliteit zorgen ervoor dat steeds meer mensen 
BLOM SCHOENEN weten te vinden.

Het team van BLOM SCHOENEN staat voor u klaar voor een goede 
advisering bij uw aankoop. De nieuwste trends de beste kwaliteit, 
deskundig advies, echte aandacht en ouderwetse service! Dat vindt u 
gewoon dicht bij huis. En daar betaalt u beslist geen cent meer voor.

BLOM SCHOENEN biedt een brede en gevarieerde collectie van 
basics in comfort tot vernieuwende mode. Maar wel altijd met het 
oog op de hoogst haalbare prijs/kwaliteitsverhouding en goede 
pasvorm. Continue zorgen we voor nieuwe modellen en een win-
kel met volop keus.

Veel schoenen die wij verkopen hebben een uitneembaar voet-
bed, zelfs veel trendy modellen! En omdat iedere 
voet niet alleen een lengte-, maar ook breedtemaat 
heeft selecteren we tijdens de inkoop ook speciaal 
op schoenen in diverse wijdtematen. Door het dragen 
van goed passende schoenen kunnen veel klach-
ten, zoals hoofd- en rugpijn likdoorns voorkomen of 
verminderd worden. Wist u dat u gemiddeld per dag 
zo’n 8.000 stappen zet? En dat uw voeten u onge-
veer 4 maal de wereld ronddragen. De banden van uw 
auto kunt u vervangen, voeten niet! Verzorg uw voeten 
daarom goed, verwen ze en kom eens de sfeer proeven 
in onze winkel. Wij verrassen u graag met eigentijdse 
schoenen die niet alleen mooi staan, maar ook nog eens 
comfortabel zitten.

Kom gezellig kijken, passen en ervaren.

U bent van harte welkom bij BLOM SCHOENEN

BLOM SCHOENEN
RUIME ERVARING, MEEDENKEND
EN ENTHOUSIAST



✓ uitneembaar voetbed   
✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

PITTIG EN TRENDY DESIGN MET 
SUBLIEM DRAAGCOMFORT

Piedi Nudi

✓ uitneembaar voetbed

✓ ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

CAPPUCCINO

> Leer en suède, vetersluiting.

GHIACCIO

> Leer, vetersluiting.

MUSHROOM

> Leer en suède, vetersluiting.

CANAPA

> Suède, veter- en ritssluiting.

WHITE

> Leer, veter- en ritssluiting.

€ 179,95

€ 169,95

€ 149,95

€ 149,95

€ 159,95



MOVED BY BALANCE

Xsensible

✓ Geschikt voor voeten met diabetische en 

reumatische klachten   ✓ Uitneembaar voetbed      
✓ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

Xsensible

reumatische klachten   reumatische klachten   ✓ Uitneembaar voetbed

✓ ✓ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

CHELSEA

> Stretchleer, veter- en ritssluiting.

AMBON

> Leer, verstelbare sluiting en uitneembaar 
voetbed.

LIMA

> Stretchleer, veter- en ritssluiting.

TOULOUSE

> Stretchleer, vetersluiting.

SOFIA

> Stretchleer, vetersluiting. € 199,95

€ 149,95

€ 199,95

€ 189,95

€ 189,95



ONTDEK HET GEVOEL VAN HARTJES

Hartjes

✓ plantaardig gelooide geitenledervoering 

✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

✓ uitneembaar voetbed      

ONTDEK HET GEVOEL VAN HARTJES

✓ ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

✓ uitneembaar voetbed

PHIL

> Velour / Nappa, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

BREEZE 1

> Velour / Nappa, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

BREEZE 1

> Nappa / lak, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

RAP 2

> Nubuk / Nappa, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

BREEZE 1

> Velour / Nappa, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

€ 184,95

€ 184,95

€ 184,95

€ 179,95

€ 179,95



OPTIMALE SCHOKDEMPING, 
EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

Mephisto

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering 

✓ Soft-Air technologie

Mephisto

TULIA

> Sneaker met ritssluiting en 2.5 cm hak,
nubuck leder, wijdtemaat G.

MONACO

> Leer met fantasie print, veter sluiting,  
lichtgewichtzool, wijdtemaat G.

TOSCANE

> Leder met metallic glans, veter- en ritssluiting, 
wijdtemaat G.

PATTIE

> Zacht leren voering, klittenbandsluiting, 
ingebouwde schokdemper in hak, 
wijdtemaat G.

TOSCANA

> Leer, veter- en ritssluiting, 
wijdtemaat G. € 194,95

€ 179,95

€ 194,95

€ 189,95

€ 139,95



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

VOORJAAR / ZOMER 2020VOORJAAR / ZOMER 2020

DE ZES
ZEKERHEDEN
1.  Groot assortiment 

kwaliteitsmerken

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 onno-
dig onder spanning komen te staan. Denk 
hierbij aan de spieren in uw kuiten, scheen-
benen, heupen en rug. Naast het feit dat dit 
pijn kan opleveren, kost dat energie.

FASHION 
UPDATE…
Schoenen met dierenprints zijn op dit mo-
ment niet meer weg te denken uit het mo-
debeeld. Je ziet veel verschillende prints 
voorbij komen, een stukje snake, leopard 
of zebra op de neus. Naast de dierenprints 
zien we veel kleur zoals oker, groen, rood, 
wit, (donker)bruin, en donkerblauw. Ook 
laten we ons inspireren door de natuur. Dit 
ziet u terug in het kleurenpallet dat bestaat 
uit bruinen, witten en bricks. Als accent 
wordt er gewerkt met blauw of oker. 

‘Om voetklachten goed te 
kunnen behandelen is het 

belangrijk om te weten 
hoe ze ontstaan’

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Meer informatie over 
Podo Linéa of een van 
de merken vindt u op 

www.podolinea.nl
MET GEMAK 
NAAR 
BUITEN
Nu de dagen langer worden en de natuur weer 
langzaam ontwaakt is er niets fi jner dan naar 
buiten te gaan. Voordat u dat doet, loop eerst eens 
binnen bij uw Podo Linéa winkel voor de meest 
comfortabele schoenen. Zij kunnen uw voeten op-
meten en u helpen met het kiezen van een schoen 
met de juiste pasvorm. Ons deskundig personeel 
staat voor u klaar, dus vraag gerust om advies. 
Daarna staat niets u meer in de weg om te genie-
ten van een heerlijk seizoen. 

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN
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DE ZES
ZEKERHEDEN
1.  Groot assortiment 

kwaliteitsmerken

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 onno-
dig onder spanning komen te staan. Denk 
hierbij aan de spieren in uw kuiten, scheen-
benen, heupen en rug. Naast het feit dat dit 
pijn kan opleveren, kost dat energie.

FASHION 
UPDATE…
Schoenen met dierenprints zijn op dit mo-
ment niet meer weg te denken uit het mo-
debeeld. Je ziet veel verschillende prints 
voorbij komen, een stukje snake, leopard 
of zebra op de neus. Naast de dierenprints 
zien we veel kleur zoals oker, groen, rood, 
wit, (donker)bruin, en donkerblauw. Ook 
laten we ons inspireren door de natuur. Dit 
ziet u terug in het kleurenpallet dat bestaat 
uit bruinen, witten en bricks. Als accent 
wordt er gewerkt met blauw of oker. 

‘Om voetklachten goed te 
kunnen behandelen is het 

belangrijk om te weten 
hoe ze ontstaan’

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Meer informatie over 
Podo Linéa of een van 
de merken vindt u op 

www.podolinea.nl
MET GEMAK 
NAAR 
BUITEN
Nu de dagen langer worden en de natuur weer 
langzaam ontwaakt is er niets fi jner dan naar 
buiten te gaan. Voordat u dat doet, loop eerst eens 
binnen bij uw Podo Linéa winkel voor de meest 
comfortabele schoenen. Zij kunnen uw voeten op-
meten en u helpen met het kiezen van een schoen 
met de juiste pasvorm. Ons deskundig personeel 
staat voor u klaar, dus vraag gerust om advies. 
Daarna staat niets u meer in de weg om te genie-
ten van een heerlijk seizoen. 

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN



✓ uitneembaar voetbed   

FOR YOUR SELF

MEGGIE

> Leer, chroomvrij gelooid.

MEGGIE

> Suède, chroomvrij gelooid, extra stevig 
contrefort.

WAIV

> Leer, chroomvrij gelooid, verkrijgbaar in 
halve maten, extra stevig contrefort.

GUAD

> Leer, verkrijgbaar in halve maten, extra 
stevig contrefort.

KAPS

> Gerecycled plastic afk omstig uit de 
oceaan, verkrijgbaar in halve maten.

€ 129,95

€ 129,95

€ 159,95

€ 159,95

€ 169,95

Think!



HET COMFORTABELE DUITSE MERK 
WALDLÄUFER BLINKT UIT IN ZIJN PASVORM

✓ uitneembaar voetbed 

Waldläufer

K-JENNY

> Leer, leer met textiel voering, veter- en 
ritssluiting, extra stevig contrefort.

H-ANITA

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort.

H-MICHELLE

> Nubuck met textiel, leren voering, 
klittenbandsluiting.

H-LANA

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort.

H-VIVIEN

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort.

€ 119,95

€ 119,95

€ 119,95

€ 139,95

€ 129,95



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.

De meest 
voorkomende 
wijdtematen:

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

Kom langs en doe de gratis voetmeting

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!



KINDERSCHOENEN DIE 100% VERANTWOORD ZIJN MAAR 
TOCH HET UITERLIJK VAN EEN SPORTSCHOEN HEBBEN. 

Piedro Sport

> Mesh / Leder voering,
vetersluiting, wijdtemaat 3,5 en 5,5.

> Leder voering,
vetersluiting, wijdtemaat 3,5 en 5,5.

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering

✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

KINDERSCHOENEN DIE 100% VERANTWOORD ZIJN MAAR 
TOCH HET UITERLIJK VAN EEN SPORTSCHOEN HEBBEN. 

Piedro Sport

> > Leder voering,Leder voering,
vetersluiting, wijdtemaat 3,5 en 5,5.

> Mesh / Leder voering, draaiknop 
sluiting, wijdtemaat 3,5 en 5,5

> Leder voering,
vetersluiting, wijdtemaat 3,5 en 5,5.

> Mesh met lichtjes / 
Leder voering, vetersluiting, wijdtemaat 3,5 
en 5,5.

met lichtjes! 

et lichtjtjt es!

v.a. €117,95

v.a. € 117,95

v.a. € 117,95

v.a. € 117,95

v.a. € 122,95



Mephisto
OPTIMALE SCHOKDEMPING, 

EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

✓ Soft-Air technologie   ✓ Anatomisch voetbed

VITO

> Leer, vetersluiting.

VALDEN

> Nubuck met textiel, uitneembaar voetbed,
op drie plaatsen verstelbaar klittenband.

VINCENTE

> Uitneembaar voetbed, vetersluiting.

BRADLEY

> Leer en suède, veter- en ritssluiting, 
uitneembaar voetbed.

CALISTO

> Leer en suède, vetersluiting, 
uitneembaar voetbed. € 189,95

€ 164,95

€ 184,95

€ 169,95

€ 189,95



✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering

✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   
leren voering

✓ ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

LOCARNO GTX LO

> Nubuck / gore-tex.

PINTO LL LO

> Full grain leather, leergevoerd.

FERROX GTX LO N4D WS

> Synthetic / gore-tex.

WALKER GTX WS

> Nubuck / gore-tex.

RENEGADE GTX MID WS

> Nubuck / gore-tex.

VOOR ELKE BUITENACTIVITEIT 
EEN PASSENDE SCHOEN

Lowa€ 199,95

€ 199,95

€ 149,95

€ 169,95

€ 174,95



DOE DE
GRATIS
VOETMETING!

BETROKKEN

BEKWAAM
SERVICEGERICHT

OPENINGSTIJDEN
maandag 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
dinsdag 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
woensdag 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

donderdag 9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
vrijdag 9.00 - 12.30 / 13.30 - 20.00
zaterdag 9.00 - 16.00

BLOM SCHOENEN 
Dorpstraat 70
7361 AW   Beekbergen
T: 055-5061378 
www.blomschoenen.nl


