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Blom Schoenen is aangesloten bij Podo Linéa; 
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.
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✓ uitneembaar voetbed  ✓ leren voering

MODIEUZE KWALITEITSSCHOENEN 
MET COMFORT ALS UITGANGSPUNT

Wolky

Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen: 
voeten houden van Wolky. Comfort is het uitgangspunt.

RAYMORE

> Liverpool Suède, houten hak, 35mm, extra foam laag 
onder het voetbed voor meer demping

€ 179,95

CENTER

> Softy wax, extra foam laag onder het voetbed 
voor meer demping

€ 159,95

BANFF

> Soepel glad leer en een stretch voorblad, E walk,
extra foam laag onder het voetbed voor meer demping

€ 159,95

AMBIENT

> Antique Nubuck, twee componenten zool voor meer 
loopcomfort

€ 149,95

WHYNOT

> Oiled Nubuck, lichtgewicht onderwerk, 
naadloos voorblad

€ 149,95



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 winkel met volop keus.

Veel schoenen die wij verkopen hebben een uitneembaar 
voetbed, 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 klachten, zoals 
hoofd- en rugpijn likdoorns voorkomen of verminderd 
worden. Wist u dat u gemiddeld per dag zo’n 8.000 stap-
pen zet? En dat uw voeten u ongeveer 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 verras-
sen u graag met eigentijdse schoenen die niet alleen mooi 
staan, maar ook nog eens comfortabel zitten.

Kom gezellig kijken, passen en ervaren. Op maandag 
personal shopping op afspraak.

U bent van harte welkom bij BLOM SCHOENEN

BLOM SCHOENEN
RUIME ERVARING, MEEDENKEND
EN ENTHOUSIAST



€ 209,95

€ 199,95

MOVED BY BALANCE

Xsensible

JERSEY

> Stretchleer, donkerblauw metallic, wijdtemaat GX, 
veter- en ritssluiting

LAVIANO

> Stretchleer, zwart, wijdtemaat GX, 
veter- en ritssluiting

LIMA

> Stretchleer, blauw / zwart, wijdtemaat HX, 
veter- en ritssluiting

€ 209,95

Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele 
Xsensible balans technologie om draait. De 
Stretchwalker is geïnspireerd op het balansprincipe
van de oude traditionele Japanse houten slipper.
Onze schoenen beloven een optimale loopervaring
en dragen bij aan een betere lichaamshouding.



€ 199,95

€ 199,95€ 199,95

€ 219,95 € 219,95

✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   ✓ extra stevig contrefort
✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

RIGA

> Stretchleer, cognac, wijdtemaat HX

ALASKA

> Stretchleer, zwart, wijdtemaat HX, 
waterproef technologie

DUBLIN

> Stretchleer, bruin, wijdtemaat HX, 
veter- en ritssluiting

UPPSALA

> Stretchleer, blauw, wijdtemaat HX, 
waterproef technologie

STOCKHOLM

> Leer, zwart, wijdtemaat HX, waterproef technologie

€ 199,95DUBLIN

Stretchleer, bruin, wijdtemaat HX, 
veter- en ritssluiting



> Kalfssuède, zwart € 219,95 > Croco leer, zwart € 239,95

> Kalfssuède, Bruciato (bruin) € 209,95

UIT LIEFDE VOOR JE VOETEN 

Durea
Onze schoenen worden gemaakt door ervaren 
vakmensen met liefde voor het schoenenvak. 
Ze worden op ambachtelijke wijze geproduceerd
in de Durea fabrieken.



✓ eventueel geschikt voor voeten met diabetische of reumatische klachten
✓ leren voering   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen
✓ uitneembaar voetbed   

> Nubuck, blauw, vetersluiting € 219,95

> Nubuck, Whisky, veter- en ritssluiting € 219,95

> Suède, veter- en ritssluiting € 199,95

> Suède, veter- en ritssluiting € 209,95 > Suède, vetersluiting € 199,95



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

HERFST / WINTER 2020

FASHION 
UPDATE…
De zomer helemaal los laten vinden 
we dit seizoen erg lastig. Die mooie 
lange jurk of rok combineren we 
daarom gewoon met een lekkere 
dikke trui of vest, een goede 
panty en een paar stoere boots of 
sneakers. Zo heeft u een compleet 
nieuwe look met maar een paar 
kleine aanpassingen.

EEN WANDELING 
OP COMFORTABELE 
SCHOENEN
Langzaam heeft de zomer plaats gemaakt voor de 
herfst. Met al die verschillende kleurschakeringen in 
de bladeren is de natuur op haar mooist. Een goede 
reden om een stevige wandeling te maken op een 
paar trendy sneakers of stoere boots.

Lekker 
lopen is 
maatwerk
à 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.

Meer informatie over Podo Linéa of één 
van de merken vindt u op www.podolinea.nlPODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

heupen en rug. Naast het feit dat dit pijn kan heupen en rug. Naast het feit dat dit pijn kan heupen en rug. Naast het feit dat dit pijn kan 
opleveren, kost dat energie.opleveren, kost dat energie.opleveren, kost dat energie.

Meer informatie over Podo Linéa of één 
van de merken vindt u op www.podolinea.nlPODOLINEA.PODOLINEA.PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN ALTIJD LEKKER LOPEN
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we dit seizoen erg lastig. Die mooie 
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daarom gewoon met een lekkere 
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WIJ HEBBEN KINDERSCHOENEN 
VANAF MAAT 19 TOT MAAT 42
In diverse breedte maten, en in diverse prijzen. U kunt bij 
ons terecht voor het opmeten van de voeten, en een goed 
advies. We voeren verschillende merken, Piedro, Develab, 
Bunnies, Brakkies jr, Trackstyle, Twins, Sketchers.



XS CITY

> Nubuck, bruin, wijdtemaat G

€ 189,95 BREEZE 1

> Velour/print, zwart, wijdtemaat G+

€ 189,95

XS HIP

> Nubuck, donkerblauw, wijdtemaat H

€ 189,95

XS CITY € 189,95 BREEZE 1

Velour/print, zwart, wijdtemaat G+

€ 189,95

Hartjes is de specialist op het gebied van 
comfortschoenen. De schoenen van Hartjes kenmerken 
zich door functionaliteit, kwaliteit en zijn geproduceerd 
met plantaardig gelooid leer.

COMFORT WITH STYLE

Hartjes



TRENDY 

> Velour, Kupfer, wijdtemaat G½+

€ 199,95

✓ eventueel geschikt voor voeten met diabetische of reumatische klachten
✓ uitneembaar voetbed   ✓ extra stevig contrefort   ✓ chroomvrije voering
✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering 

TRENDY € 199,95

verkrijgbaar in diverse wijdtematen leren voering 

HOP 

> Nubuck/leer, zwart, wijdtemaat H

€ 184,95

XS CASUAL 2 

> Suède, zwart, wijdtemaat G+

€ 184,95

RAP 

> Nubuck/nappa, zwart, wijdtemaat K

€ 179,95



PACO

> Leer, zwart, wijdtemaat G+, Hydro PROtect, 
Soft-Air technologie

€ 199,95 VITO

> Leer, Hazelnut, synthetische voering, wijdtemaat G+, 
Soft-Air technologie

€ 169,95

BRADLEY

> Leer, zwart, wijdtemaat H, Rits, Soft-Air technologie

€ 199,95

PACO

Leer, zwart, wijdtemaat G+, Hydro PROtect, 
Soft-Air technologie

€ 199,95

Leer, Hazelnut, synthetische voering, wijdtemaat G+, 
Soft-Air technologie

€ 169,95

OPTIMALE SCHOKDEMPING,
EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

Mephisto Mephisto soft-air technologie. 
De garantie voor moeiteloos loopplezier:
Maximaal comfort, beste kwaliteit, perfecte pasvorm



PERYNE

> Mobils, velour calf

€ 215,00

✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   
✓ geïntegreerde Shock Absorber   

EYMAR

> Mobils, wijdtemaat H, zwart leer

TOSCANA

> Leer, bruin, wijdtemaat G, rits,
Soft-Air technologie

€ 199,95

JOSELIN

> Leer, zwart, wijdtemaat G+, Soft-Air technologie

€ 199,95

YLONA

> Leer, zwart, wijdtemaat G, rits, Soft-Air technologie

€ 179,95

€ 215,00



VIVIEN

> Suède, Cognac, wijdtemaat H, rits aan binnenzijde

€ 119,95 LUISE

> Zwart leer, wijdtemaat H, rits aan binnenzijde

€ 139,95

HIROKO-SOFT

> Zwart leer met stretch inzet, wijdtemaat H, 
veter- en ritssluiting

€ 119,95

HET DUITSE MERK WALDLÄUFER 
BLINKT UIT IN ZIJN PASVORM

Waldläufer

VIVIEN

Suède, Cognac, wijdtemaat H, rits aan binnenzijde

€ 119,95 LUISE € 139,95

De collectie van Waldläufer bestaat uit schoenen in 
verschillende wijdtematen. Zo vind je altijd een model 
wat perfect bij jouw voeten past. Ieder seizoen bieden wij 
weer een eigentijdse collectie waarbij je kunt kiezen uit 
nieuwe modellen en kleuren. Eén ding verandert nooit: 
het unieke loopcomfort van onze schoenen.



✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   

ROSA

> Zwart, brons, fantasie combi, wijdtemaat H, 
vetersluiting

€ 119,95

H-ETIENNE

> Suède / leder combi, zwart, wijdtemaat H

€ 129,95 HANSON

> Nubuck, denver / zwart, wijdtemaat H

€ 129,95

MEGAN

> Suède oker, wijdtemaat H, veter- en ritssluiting

€ 139,95MEGAN € 139,95



MAAK KANS OP EEN PAAR 
XSENSIBLE SCHOENEN
Los de prijspuzzel op en lever het juiste antwoord 
voor 31 oktober 2020 in de winkel in.

OPLOSSING

NAAM

E-MAIL

TELEFOONNUMMER

SCHOENMAAT

DOE MEE MET DE PRIJSPUZZEL 
 > Ademend
 > Comfortabel
 > Damesschoen
 > Energie
 > Herenschoen
 > Kwaliteit
 > Lichtgewicht
 > Pasvorm
 > Sandalen
 > Sneaker
 > Sportief

 > Stijlvol
 > Stretchleer
 > Uitstraling
 > Vakmanschap
 > Voetbed
 > Wijdtemaat
 > Xsensible

S T C O M F O R T A B E L

T I R T A A M E T D J I W

N E E H R E K A E N S G N

E T T C E I G R E N E N E

L I C I M R O V S A P I O

A L H W V O E T B E D L H

D A M E S S C H O E N A C

N W W G A D E M E N D R S

A K S T I J L V O L A T N

S L K H F E I T R O P S E

P A H C S N A M K A V T R

E L B I S N E S X E R I E

R E E L H C T E R T S U H

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 - 18.00
zaterdag 9.00 - 16.00

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

PRIJSPUZZEL

Xsensible

OP MAANDAG PERSONAL SHOPPING OP AFSPRAAK.


