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

Blom Schoenen
RUIME ERVARING,
MEEDENKEND
EN ENTHOUSIAST

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 voetcomfort . 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 stappen 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
verrassen u graag met eigentijdse schoenen die niet alleen mooi
staan, maar ook nog eens comfortabel zitten.
Telefoon 055-5061378
Mobiel 06-13020177
Website www.blomschoenen.nl
E-mail blom-schoenen@xs4all.nl
blomschoenen
U bent van harte welkom bij BLOM SCHOENEN

■ Eventueel geschikt voor voeten met diabetische
of reumatische klachten
■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
■ Ledervoering
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Het handschrift van Piedi Nudi is stoer en vrouwelijk.
Gemaakt van hoogwaardige Italiaanse materialen, rijk
aan detail. Wij begrijpen dat elke vrouw en elke voet
uniek is, daarom hebben al onze producten een uitneembaar voetbed en zijn de zolen licht van gewicht
en schokabsorberend.

Veterlaars
H-FIT

2

Gladleer, zwart,
ledervoering, wijdtemaat
H, ritssluiting aan
binnenkant

€ 199,95

THE

casual fit
UITNEEMBAAR VOETBED
EN ZOLEN ZIJN LICHT
VAN GEWICHT EN
SCHOKABSORBEREND

3

Veterlaars
H-FIT

Lavinia,

1.
gladleer, bruin, ledervoering,
wijdtemaat G, ritssluiting aan binnenkant, € 199,95
2.
gladleer, bruin, ledervoering, wijdtemaat
G, ritssluiting aan binnenkant, € 199,95 | 3.
gladleer, zwart, ledervoering, wijdtemaat H, ritssluiting
aan binnenkant, € 179,95

Acero,

H-Fit,

Suède, beige,
ledervoering, wijdtemaat
H, ritssluiting aan
binnenkant

€ 179,95

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

Veterlaars
9731 - 9267
Nubuck, zwart print,
vliesvoering, veter- en
ritssluiting

€ 219,95

Hoge schoen
9735 - 9308
Nubuck, cognac, ledervoering,
veter- en ritssluiting

€ 209,95

Veterlaars
9742 - 9232
Suède, taupe/beige,
vliesvoering,
veter- en ritssluiting

€ 219,95

GO STIMULEERT EEN
NATUURLIJKE HOUDING EN
ZORGT VOOR EEN STABIEL
LOOPPATROON
Samen met bewegingswetenschappers hebben we onderzoek gedaan naar het ideale
looppatroon. Met deze informatie hebben we GO ontwikkeld, deze zool geeft sturing
aan de voet en zorgt voor
een gelijke drukverdeling,
waardoor staan en bewegen
minder energie kost.

uit liefde

VOOR JE VOETEN
■ Eventueel geschikt voor diabetische of
reumatische klachten
■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
■ Leren voering
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Veterlaars
9722 - 9131
Suède, donkergroen,
vliesvoering

€ 249,95

9654 - 9099,
9684 - 9165,
9735 - 9309,

1.
nubuck, zwart, ledervoering,
€ 219,95 | 2.
nubuck, zwart,
ledervoering, € 219,95 | 3.
nubuck,
zwart, ledervoering, € 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.

BALANS
TECHNOLOGIE

SWX11

SNEAKER

Nappa/fantasy/leder, zwart,
fabric voering

€ 209,95

Aosta
BOOTIE

Nappa (embossed)/leder, zwart,
leder/fabric voering

€ 229,95

Lunel
SNEAKER

Nappa/nubuck/leder, grijs/zilver,
leder/fabric voering

€ 214,95

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
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MOVED BY

balance
3

Lima
SNEAKER

Nappa/suède/leder, bruin combi,
leder/fabric voering, wijdtemaat HX

€ 209,95
4

Corby,

1.
suède (embossed)/leder, bruin
combi, leder/fabric voering, wijdtemaat GX,
suède/leder,
€ 209,95 | 2.
zwart, leder/fabric voering, wijdtemaat GX,
€ 219,95 | 3.
suède/nappa/leder, blauw,
leder/fabric voering, wijdtemaat HX, € 209,95
4.
lak/leder, zwart, leder/fabric voering,
wijdtemaat GX, € 229,95

Laviano,

Lima,

Milton,

NAJAAR/WINTER 2021

Klaar
voor het
najaar!
Bent u al klaar voor de wat koudere dagen? Net als met het
mooie weer is het ook als het wat kouder wordt belangrijk
om te blijven bewegen! Trek er op uit voor een lekkere wandeling of gewoon een blokje om.

Scan de QR-code om te zien hoe
uw voeten bij een Podo Linéa
winkel gemeten worden.

Wij hebben een mooie collectie winter schoenen voor u
klaarstaan in de winkel. Komt u ook een kijkje nemen?
U bent van harte welkom.

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

WAT IS UW
SCHOENMAAT?
Wist u dat een mens in de loop der jaren vaak een grotere
maat schoenen nodig heeft? U zult wel denken maar mijn
voeten die groeien toch niet meer?
Dat klopt, maar in de loop der jaren kunnen de bogen, die
in uw voet zitten, doorzakken waardoor de voeten langer en
soms ook breder kunnen worden.
Een voet kan dus veranderen. Het is dus erg belangrijk dat
u uw voeten laat meten in zowel de lengte als in de breedte.
Zo blijft u de juiste schoenen voor uw voeten dragen.

KOM LANGS IN DE WINKEL OM UW VOETEN
GRATIS OP TE LATEN METEN. WIJ GEVEN U
EERLIJK EN VRIJBLIJVEND ADVIES.

In onze Podo Linéa winkel:
■ Hebben wij een groot assortiment aan
kwaliteitsmerken
■ Hebben wij een ruim assortiment aan lengte- en
breedtematen
■ Hebben wij een ruime keuze in schoenen met een
uitneembaar voetbed
■ Meten wij gratis de juiste lengte én breedte van uw
voeten op
■ Bieden wij aandacht en toegewijde service van
gediplomeerde verkoopadviseurs
■ Bieden wij gratis deskundig en eerlijk advies op maat

walking good
LOOKING GOOD
FEELING GOOD
■ Zachte en soepele materialen
■ Uitneembaar voetbed
■ Slanke hielsluiting
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Kinga

VETERLAARSJE
Zwart, leer, ledervoering,
vario wijdte H - K
door extra kurken
inlay

€ 189,95

3

DE COMFORTSPECIALIST:
Schoenen met uitneembaar
voetbed voor normale, brede
en gevoelige voeten

Kaja/Hazel,

1.
zwart, lak leer, leder/katoen
voering, € 174,95 | 2.
donkergroen/
zwart, velour, leder/katoen voering, € 179,95
3.
zwart, nubuck/suède, microfaser voering,
wijdtemaat K, € 189,95 | 4.
zwart, leer,
ledervoering, vario wijdte H - K door extra kurken
inlay, € 189,95

Kyle,

4

Hills/Kea,
Kibu,

Hartjes wordt gekenmerkt door het lichte gewicht,
het soepele en zachte en de aangename pasvorm.
We verwerken voornamelijk natuurlijke materialen
en ontzien daarmee het milieu.

XS Casual

Phil

VETERSCHOEN
Velour/nappa,
staalblauw,
ledervoering,
wijdtemaat H

€ 189,95

VETERBOOT

Velour/nappa, smoke, wijdtemaat G+,
100% zuiver scheerwol voering,
veter- en ritssluiting

€ 199,95

Trendy boot
LAARS

Nubuck, zwart, wijdtemaat G+,
100% zuiver scheerwol
voering, ritssluiting

€ 199,95

DE SCHOENEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN
PLANTAARDIG GELOOIDE LEDEREN VOERING
(GESCHIKT BIJ HUIDALLERGIEËN)
De booties en laarsjes hebben een 100% zuiver
scheerwol voering - dit is ook allergeenvrij en
lekker zacht om de voet.

Phil

COMFORT
WITH

style

VETERBOOT
Velour croco print, cognac,
100% zuiver scheerwol
voering, wijdtemaat H

€ 209,95

■ Groot pasbereik door lange vetersluiting en
praktisch ritsje.
■ Geheel naadloze dus ook perfect voor
gevoelige voeten
■ Voorzien van een plantaardig gelooide
ledervoering (geschikt voor huidallergieën)
■ 100% zuiver scheerwol voering; allergeenvrij en
lekker zacht om de voet
■ Uitneembaar voetbed
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XS Hip rijglaarsje,

1.
nappa, zwart, 100%
zuiver scheerwol voering, wijdtemaat H, geschikt voor
diabetische klachten, 100% Chroomvrij € 209,95
nubuck, smoke, ledervoering, wijdtemaat K,
2.
geschikt voor diabetische klachten, € 199,95
3.
nubuck, dessert, 100% zuiver scheerwol
voering, wijdtemaat H, geschikt voor diabetische
klachten, € 199,95 | 4.
beige, velour,
ledervoering, wijdtemaat G € 199,95

Soul,

Phil,

Breeze 1,

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

OPTIMALE
SCHOKDEMPING,
EINDELOOS LOPEN

op soft-air

Barracuda
VETERSCHOEN

Leer, zwart, waterdichte Gore-Tex
voering, wijdtemaat G+

€ 229,95

Charles

VETERSCHOEN
HydroProtect waterafstotend leer, bruin, wijdtemaat G+

€ 199,95

Alek

VETERSCHOEN
Leer, donkerblauw, wijdtemaat H

€ 239,95

■ Leren voering
■ Uitneembaar voetbed

Bradley

VETERSCHOEN

Leer, bruin,
wijdtemaat H

€ 199,95

GEÏNTEGREERDE
SHOCKABSORBER

INGEBOUWDE
AFWIKKELBALK

1

Paco
VETERSCHOEN
Leer, ledervoering,
wijdtemaat G+

€ 199,95

2

3

Ylona,

1.
suède, ledervoering, één rits, wijdtemaat
G, € 179,95 | 2.
suède, ledervoering,
wijdtemaat H, € 189,95 | 3.
leer,

Iryna,

Toscana,

ledervoering, twee ritsen, wijdtemaat G, € 199,95

www.homeshoes.nl
www.homeshoes.nl
Onze passie is het ontwikkelen van kwalitatieve en comfortabele schoenen
Onze passie is het ontwikkelen van kwalitatieve en comfortabele schoenen
die de consument op een duurzame wijze kan dragen.
die de consument op een duurzame wijze kan dragen.
Wij hebben ons laten inspireren door het fenomeen “pantoﬀelparade” in
Wij hebben ons laten inspireren door het fenomeen “pantoﬀelparade” in
het Spaans: paseo; Italiaans: passeggiata, waarmee het ﬂaneren wordt bedoeld.
het Spaans: paseo; Italiaans: passeggiata, waarmee het ﬂaneren wordt bedoeld.
Dat heeft geresulteerd in een kleurrijke pantoﬀel.
Dat heeft geresulteerd in een kleurrijke pantoﬀel.

Vindt U het prettig om persoonlijk geholpen te worden, zelf te bepalen wanneer u de homeshoes
Vindt U het prettig om persoonlijk geholpen te worden, zelf te bepalen wanneer u de homeshoes
wilt ontvangen, dan kunt u bij Blom in Beekbergen terecht.
wilt ontvangen, dan kunt u bij Blom in Beekbergen terecht.
U kunt online bestellen en Q Fit Home Shoes in de winkel ophaleno of thuis laten bezorgen.
U kunt online bestellen en Q Fit Home Shoes in de winkel ophaleno of thuis laten bezorgen.

KEEPS YOU

■ Eventueel geschikt voor voeten met diabetische
of reumatische klachten
■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Leren voering
■ Soepele materialen
■ Perfecte pasvorm

walking

1

2

Rosa

SNEAKER
Leer combinatie,
zwart/bruin
combinatie,
wijdtemaat H

€ 119,95
3

Serena, lak leer, zwart, wijdtemaat H, € 119,95
Lana, leer, cognac, alcantara voering, wijdtemaat
H, € 119,95 | 3. Megan, velour, zwart, wijdtemaat H,
€ 149,95 | 4. Kitomi, leer, bruin combinatie,
1.
2.

wijdtemaat K, € 149,95
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beweging
breedtemaat
collectie
comfort
damesschoen
duurzaam
enkellaars
hartjes
kwaliteit
leder
lichtgewicht
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loopcomfort
lopen
mode
pasvorm
ritssluiting
schoenen
sneaker
trendy
veter
voetbed
zool

MAAK
KANS OP DIT
PAAR HARTJES
SCHOENEN

OPLOSSING

NAAM
E-MAIL
TELEFOONNUMMER
SCHOENMAAT

ZO DOET U MEE:
Los de prijspuzzel op en lever het juiste antwoord voor
zaterdag 30 oktober 2021 in de winkel in. De winnaar
wordt schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht.

Door deel te nemen aan deze win-actie, gaat u er akkoord mee dat uw e-mailadres kan
worden gebruikt voor eventuele marketingdoeleinden.

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
PERSONAL SHOPPING OP AFSPRAAK.

Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/of prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

