
ADVIES 
OP MAAT

VIND DE JUISTE
SCHOEN BIJ

BBlloomm
  SScchhooeenneenn

Nieuwe 

Collectie
NAJAAR 2022

Blom Schoenen is aangesloten bij Podo Linéa; 

de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

schoenen - lederwaren

BLOM
       SCHOENEN  



Het team van BLOM SCHOENEN staat voor u klaar voor een goede 

deskundig advies, echte aandacht en ouderwetse service! Dat vindt 

Mephisto Soft-Air technologie. 

De garantie voor moeiteloos 

loopplezier.

■ Maximaal comfort

■ Beste kwaliteit

■ Perfecte pasvorm

■ Handmade in Europe

Phil
Leder, hazelnoot, wijdte G+, Hydro 

PROtect, Soft-Air technologie

€ 209,95

Bradley
Leder, blauw, 

wijdte H, ritssluiting, 

Soft-Air technologie

€ 209,95

SOFT-AIR 

TECHNOLOGIE

De unieke Soft-Air 

technologie garandeert 

een aangenaam en vooral 

moeiteloos loopplezier. 

Zelfs na uren dragen van 

onze super comfortabele 

schoenen, voel je je nog 

fit en vol energie! 

Pitt
Leder, zwart, wijdte G+, 

Hydro PROtect, 

Soft-Air technologie

€ 239,95



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 

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

Blom Schoenen
RUIME ERVARING, 

MEEDENKEND

EN ENTHOUSIAST

Het team van BLOM SCHOENEN staat voor u klaar voor een goede 

deskundig advies, echte aandacht en ouderwetse service! Dat vindt 



■

■
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Onze schoenen worden gemaakt door 

vakmensen met liefde voor het schoenenvak. 

Ze worden op ambachtelijke wijze 

geproduceerd in de Durea fabrieken.

9758 - 8039

Suède, tabacco, diverse 

wijdtematen, vetersluiting 

met rits, lichtgewicht zool

€ 239,95

9741 - 9897

Leder, zwart, diverse 

wijdtematen, veterboot 

met rits aan de binnenkant, 

lichtgewicht zool

€ 249,95

9755 - 0005

Suède/nubuck combi, 

zwart combi, diverse 

wijdtematen, vetersluiting 

met rits, lichtgewicht zool.

€ 239,95



1. 9754 - 9271, suède, zwart, diverse wijdtematen, rits 

laars, € 229,95 | 2. 9684 - 0002, suède combi, khaky, 

diverse wijdtematen, veterboot met rits, € 229,95

3. 9731 - 9930, suède, taupe, diverse wijdtematen, 

vetersluiting met rits, € 229,95 | 4. 9758 - 5598, leder, 

zwart, diverse wijdtematen, veterboot met rits aan de 

binnenkant, lichtgewicht zool, € 249,95

uit liefde 
VOOR JE VOETEN

■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 

■ Uitneembaar voetbed

■ Verkrijgbaar in halve maten

■ Geschikt voor diabetische of 

reumatische klachten 
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9755 - 0003

Nubuck combi, 

bruin combi, diverse 

wijdtematen, 

vetersluiting met rits, 

lichtgewicht zool,

€ 239,95



■

■

■

Levendige kleuren, stijlvolle prints en de beste 

materialen gecombineerd met sportieve eigenschappen en 

het comfort dat een Xsensible schoen bijzonder maakt. 

De nieuwe schoenencollectie is uiterst comfortabel voor 

je voeten en eenmaal gepast, wil je niets anders. 

Dat is wat ruim 100 jaar schoeninnovatie teweegbrengt. 

In de nieuwe schoenencollectie voel je je goed.

Arona
Stretchleer, zwart/zilver, 

wijdte HX, rits aan de 

zijkant

€ 219,95

Grenoble
Stretchleer, nutmeg, 

wijdte HX, rits aan de 

zijkant

€ 219,95

BALANSTECHNOLOGIE

Welzijn begint bij je voeten. Dit 

is waar de originele Xsensible 

balanstechnologie om draait. De 

schoenen van Xsensible beloven 

een optimale loopervaring 

en dragen bij aan een betere 

lichaamshouding. Geen pijnlijke 

of vermoeide voeten meer. 

Aosta
Stretchleer, taupe, wijdte 

HX, rits aan de zijkant

€ 234,95



MOVED BY

balance
■ Uitneembaar voetbed

■ Extra stevig contrefort

■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

1. Corby, stretchleer, blauw, wijdte GX, rits aan de 

zijkant, € 214,95 | 2. Lize, stretchleer, groen, wijdte 

GX/HX, rits aan de zijkant, € 199,95 | 3. Golden 
Gate, stretchleer, zwart combi, wijdte G, € 219,95
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Merano
Stretchleer, zwart, 

wijdte GX

€ 234,95

1

2

Lima
Stretchleer, zwart, wijdte 

HX, rits aan de zijkant

€ 219,95



Waldläufer staat voor modische comfortabele 

schoenen met een groot draagcomfort vanwege de 

soepele materialen, ervaar het zelf!

Vicky
Suède/leder/lack, order motta, 

extra zacht leder, wijdte H

€ 119,95

MODIEUZE KLEUR VOOR IEDERE OUTFIT 

Op zoek naar de nieuwe trendkleur van het 

najaar, waar je ook nog eens comfortabel op wilt 

lopen? Pas dan de Vicky van Waldlaufer. 

Met een extra rits voor comfort, licht van gewicht 

en uitneembaar voetbed. Zo kun jij iedere dag 

comfortabel en modieus op pad.

Havida
Suède, motta, wijdte H

€ 139,95

Serena
Lack leder, zwart/taipei, wijdte H

€ 129,95



NAJAAR/WINTER 2022

PODO LINÉA 

KWALITETSMERK
Wil jij altijd lekker lopen? Vanuit Podo Linéa 

hebben we nu een kwaliteitsmerk ontwikkelt, 

zodat jij weet welke schoenen geselecteerd zijn 

door onze Podo Linéa schoenspecialisten en de 

luxe ervaart van comfortabel lopen. 

Kom snel naar één van onze gecertificeerde 

winkels, want wij als schoenspecialisten helpen 

je ook met het juiste advies bij deze schoenen. 

Zo kun jij het najaar ook comfortabel op pad, 

want iedereen verdiend de beste schoenen 

voor zijn of haar voeten!

Klaar 
voor het 
najaar!
De gezellige, koudere dagen breken weer aan. Tijd 

voor een gezellige herfstwandeling of gewoon een 

blokje om, zodat je goed in beweging blijft. Ben jij al 

klaar voor het najaar?

De start van het nieuwe seizoen betekent namelijk 

ook weer nieuwe schoenen!. Wij hebben een 

mooie collectie samengesteld met de nieuwste 

kleurentrends waarbij we comfort en kwaliteit nog 

steeds waarborgen. Ook in het najaar wil je namelijk 

comfortabel en trendy op pad! 

Dus kom gerust langs in 

onze winkel voor inspiratie 

en vrijblijvend advies. Je 

bent van harte welkom!

VOETANALYSE
Ben jij bewust van wat jouw voeten nodig hebben 

of wat je exacte schoenmaat is? 

KOM DAN SNEL NAAR DE WINKEL 

VOOR EEN VOETANALYSE EN 

PASSEND ADVIES OP MAAT! 

Ons deskundig personeel kan jou helpen met het 

vinden van de juiste schoen, zodat jij comfortabel onze 

winkel uitloopt op de best passende schoenen.

Schrijf je snel in op onze 

nieuwsbrief om op de hoogte te 

blijven van het laatste Podo Linéa 

nieuws
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geschikt 

Breeze
Velour print, bruin/

koper, wijdte G

€ 199,95

Phil
Nubuck, zwart, wijdte H, 

100% chroomvrij

€ 209,95

Ethno
Nubuck, bruin/zwart, wijdte G+, 

geschikt voor diabetische klachten, 

100% chroomvrij

€ 199,95

PLANTAARDIG GELOOID LEER 

EN 100% CHROOMVRIJ

De voering van de schoenen van Hartjes 

wordt gemaakt van plantaardig gelooid leer 

en sommige modellen zijn leverbaar in 100% 

chroomvrije uitvoering. Speciaal voor mensen 

met een allergie, zodat zij ook kunnen genieten 

van onze comfortabele schoenencollectie! 



COMFORT 

WITH style
■ Groot pasbereik door lange 

vetersluiting en praktische rits

■ Geheel naadloos dus ook perfect 

voor gevoelige voeten

■ Schoenen voorzien van een plantaardig 

gelooide ledervoering (geschikt voor 

huidallergieën)

■ Laarsjes en boots voorzien van walkloden 

voering (100% zuiver scheerwol)

■ Uitneembaar voetbed

■ Verkrijgbaar in halve maten

■ Extra groot maatbereik

1
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1. Phil, nubuck, donkerbruin, wijdte H, 100% 

chroomvrij, € 209,95 | 2. Rap, nubuck/nappa zwart, 

wijdte K, geschikt voor diabetische klachten, € 209,95 

3. Phil, velour, olijfgroen, wijdte H, € 189,95

4. Ethno, nubuck, stone, wijdte G+, 100% 

chroomvrij, € 214,95

geschikt 

XS city
Nubuck, blauw, 

wijdte G

€ 199,95



■

■

■

■

■ Zachte en soepele materialen

■ Uitneembaar voetbed

■ Verkrijgbaar in halve maten

■ Extra stevig contrefort

■ Slanke hielsluiting

1. Karma, lak leder, zwart, € 209,95 | 2. Karma, 
leder, fango multi/koper, € 199,95 | 3. Kea, velour, 

donkerblauw/zwart, € 189,95

Kate
Leder, zwart

€ 179,95

Kinga
Leder, donkerbruin

€ 204,95
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VOOR IEDERE VOET EEN 

PASSENDE SCHOEN 

Solidus produceert al meer dan 

100 jaar modische comfort- 

schoenen met uitneembaar 

voetbed voor normale, brede 

en gevoelige voeten. 



■ Uitneembaar voetbed   

■ Extra stevig contrefort

■ Verkrijgbaar in diverse 

wijdtematen      

■ Ledervoering 

EVA ZOLEN

De EVA zool is lichter en 

flexibeler dan een rubberen 

zool. Dit geeft meer 

flexibiliteit, is lichter van 

gewicht, houden je voeten 

warmer, biedt ultieme 

schokabsorptie en is 

ook nog eens 

duurzaam!

2

Cactus
5204 - 101 - 6002

Gladleer, zwart, wijdte G, 

EVA zool, met trendy wollen 

veter, extra katoenen veter 

in de schoenendoos, 

functionele rits aan de 

binnenkant

€ 219,95

THE casual �t
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Het handschrift van Piedi Nudi is stoer en vrouwelijk. 

Gemaakt van hoogwaardige Italiaanse materialen, rijk 

aan detail. Elke vrouw en elke voet is uniek, daarom 

hebben al onze producten een uitneembaar voetbed 

en lichte, schokabsorberende zolen. 

1. Skagen, 2702 - 04.04, suède, taupe, wijdte H, 

EVA zool, functionele rits aan de binnenkant, € 189,95 

2. Bergen, 2679 - 02.01, suède, taupe, wijdte H, 

functionele rits aan de binnenkant, € 179,95

3. Torrox, 2597 - 05.02, nubuck, zand, wijdte G, 

functionele rits aan de binnenkant, € 199,95

4. Nebel, 2507 - 11.01, leder/textiel combi, khaki/

roze, wijdte H, € 169,95



■

■

■

■

1. Kim, leder/nubuck, koper/hazelnoot, wijdte G+, 

ritssluiting, Soft-Air technologie € 199,95

2. Toscana, leder/nubuck, blauw, wijdte G, 

ritssluiting, Soft-Air technologie, € 209,95

■ Flexibele voorpartij met voldoende teenruimte   

■ Kwalitatieve materialen en 

voering van kalfsleder

■ Diverse wijdtematen

■ Uitneembaar voetbed   

Bij Verhulst zijn ze eigenwijs: de schoenen moeten 

er net zo mooi uitzien als dat ze comfortabel zijn. 

De najaarscollectie bestaat daarom uit moderne 

modellen met een perfecte pasvorm. Gemaakt van de 

soepelste Italiaanse ledersoorten. 

Tess
Suède, taupe

€ 229,95

Lucero
Suède, donkerblauw

€ 209,95

Loly
Leder, walnoot, wijdte 

G, ritssluiting, Soft-Air 

technologie

€ 209,951

2



■ Verkrijgbaar in diverse 

wijdtematen   

■ Uitneembaar voetbed  

■ Verkrijgbaar in halve maten

■ Geschikt voor diabetische 

of reumatische klachten     

GIJS LOOPT 

als gegoten

Veterboot
2108 - 0055

Gevet leder, bruin, 

wijdte H-K

€ 279,95

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 

druk verdeling, waardoor staan 

en bewegen minder 

energie kost. 1

Veterschoen
2070 - 0047

Suède, grijs, wijdte E-G-H-K, 

afwikkeling in de loopzool

€ 249,95

2

1. Veterschoen, 2093 - 9367, suède, groen, wijdte 

E-G-H-K, € 239,95 | 2. Veterschoen, 2106 - 0065, 

suède/leder combi, zwart, wijdte H-K, GO stimuleert 

natuurlijk looppatroon, € 229,95



OPENINGSTIJDEN

maandag gesloten

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

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.

BETROKKEN

bekwaam
SERVICEGERICHT

Doe de
gratis
VOETMETING!


