
LOOP!

BIJ AANKOOP VAN EEN 
PAAR FOOTNOTES SCHOENEN 

BIJ ONS IN DE WINKEL
* spelvoorwaarden in de winkel

SMEETS LOOPCOMFORT:

“MENSEN IN ALLE VRIJHEID 
HELPEN BEWEGEN EN 

SPORTEN” IS ONZE MISSIE.

WIN* UW AANKOOP BEDRAG TERUG 

LOOP! is een uitgave van Smeets Loopcomfort 

Smeets Loopcomfort is aangesloten 
bij Podo Linéa; de grootste groep 
comfortspecialisten van Nederland.

GRATIS PARKEREN EN 
OPLAADPUNT VOOR UW AUTO



ALS FAMILIEBEDRIJF EN HULPMID-

DELENLEVERANCIER TONEN WIJ ONZE 

VERANTWOORDELIJKHEID EN BETROK-

KENHEID NAAR ONZE WERKNEMERS, 

KLANTEN EN KETENPARTNERS AL 

SINDS 1906. 

Smeets Loopcomfort is een multidiscipli-
nair kennis- en expertisecentrum, waar 
u terecht kunt met élk vraagstuk op het 
gebied van voeten, schoenen en bewegen. 
Wij helpen u graag hiervoor de meest 
adequate oplossing te vinden. 

Wij zijn actief in Limburg en hebben 
spreekuren op vele locaties. Zo kunnen 
wij u altijd in de buurt van dienst zijn. 

SCHOENWINKEL IN SITTARD
Karakteristiek voor onze winkel is dat wij 
maatwerk leveren, met als motto: ‘Voor 
elke voet een passende schoen’. 
Wij gaan immers verder dan de gewone 
schoenen. Wij verkopen dames- en 
herenschoenen van hoge kwaliteit, waar  
aanpassingen aan gemaakt kunnen wor-
den. Tevens zijn onze schoenen geschikt 
voor losse voetbedden en steunzolen. 

Iedere klant heeft zijn eigen ideeën en 
wensen, en wij proberen onze collectie 
hier altijd zo goed mogelijk op af te stem-
men. Bij Smeets Loopcomfort zijn we 
ieder seizoen steeds weer op zoek naar 
modieuze, comfortabele schoenen en 
mooie materialen.

MAATWERK, SERVICE EN 
SAMENWERKING
In ons expertisecentrum vindt u alles on-

der één dak: schoenen, pro- en orthesen, 
loophulpmiddelen, medische diensten, 
advies en bemiddeling. Wij ontwikkelen 
onze oplossingen voor mobiliteitsproble-
men in nauw overleg met specialisten en 
artsen uit verschillende ziekenhuizen, 
medische centra en zorginstellingen. 
Daarbij staat u als klant altijd centraal en 
besteden wij veel aandacht aan de actuele 
schoenmode. 

Door deze nauwe samenwerking kunt u 
rekenen op zo kort mogelijke wachttij-
den. Daar waar wij u niet kunnen helpen, 
verwijzen wij u graag gericht door naar 
andere zorgprofessionals. Wij vinden het 
belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak 
voelt. Daarom krijgt u bij Smeets Loop-
comfort een vaste behandelaar en de 
mogelijkheid om te wisselen, indien u dat 
wenst. U bent de ervaringsdeskundige 
van uw ziektebeeld en uw zorgvraag en 

ervaringen staan dan ook steeds centraal 
in onze behandeling en ons advies. 

Heeft u last van uw voeten? Kunt u  
moeilijk passende schoenen vinden?  
Ervaart u moeilijkheden bij het bewegen? 
Of wilt u gewoon meer weten over onze 
activiteiten? 

Voor elk vraagstuk, groot of klein, pre-
ventie of behandeling, kunt u vertrouwen 
op een deskundig advies en een profes-
sionele zorgverlening. Kijk voor meer 
informatie op onze internetpagina: www.
loopcomfort.nl of maak een afspraak: 
046 - 47 46 45 1.
 
Mensen in alle vrijheid helpen bewegen 
en sporten is onze missie.

Graag tot ziens! 
team  Smeets Loopcomfort

VAKMANSCHAP, PASSIE EN INNOVATIE
SMEETS LOOPCOMFORT:

LOOP!

ONZE MODELLEN ZITTEN ALS GEGOTEN 
door verschillende breedtematen en 
het verwisselbare voetbed. 
De perfecte pasvorm voor jouw voet. 
Laat die winkelstraten maar komen.

DUREA

Wandelen            
    of wachten?

GO SCHOEN 
materiaal: nubuck en geprent leer, halve maten en 
meerdere breedtematen, uitneembaar voetbed

ELEGANT VETERLAARSJE 
materiaal: geprent en glad leer, halve maten en meerdere 
breedtematen, uitneembaar voetbed

HOGE VETERSCHOEN 
materiaal: geprent leder, gevoerd met vacht (alleen inkijk), 
halve maten en meerdere breedtematen, uitneembaar voetbed

HOGE VETERBOOT 
materiaal: leer, gevoerd met vacht (alleen inkijk), halve maten 
en meerdere breedtematen, uitneembaar voetbed

RITSLAARSJE 
materiaal: suède en leer combi, twee functionele ritsen, halve 
maten en meerdere breedtematen, uitneembaar voetbed

€ 199,95

€ 229,95

€ 199,95

€ 199,95

€ 199,95

ULTIEM LOOPCOMFORT VOOR DE 
TRENDY DAME. Footnotes, het ultieme 
loopcomfort dankzij de selectie van fijne, 
soepele leersoorten en goed
passende leesten.

FOOTNOTES

MONA
materiaal: gevet suède, rits binnenzijde, 
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 189,95 MARA
materiaal: leer, rits binnenzijde, halve maten
en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 189,95

FEMKE
materiaal: leer, funtionele rits binnenzijde, halve maten 
en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 189,95

MAUD
materiaal: suède, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 169,95

DAISY
materiaal: leer, rits binnenzijde,
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 229,95

MAUD
materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 179,95

NAOMI
materiaal: lak, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 169,95

FEMKE
Materiaal: suède, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 169,95

FRANKA
materiaal: suède, rits binnenzijde, halve maten 
en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 199,95

FEMKE
materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 169,95
UW AANKOOP BEDRAG TERUG BIJ 

AANKOOP VAN EEN PAAR FOOTNOTES 

SCHOENEN BIJ ONS IN DE WINKEL!
* spelvoorwaarden in winkel.

WIN*

MONA
materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed

€ 189,95



COMFORTABLE!
MAKE YOURSELF > WANNEER IS EEN SCHOEN EEN GOEDE SCHOEN?

Goed is een breed begrip. Wat de één perfect vindt, hoeft voor de ander 
niet de beste keus te zijn. Iedere voet is anders, daar zijn wij ons bij Podo 
Linéa van bewust. Deze situatie komt u vast wel bekend voor: u heeft 
schoenen in de juiste maat gekocht en ze knellen niet, toch heeft u aan 
het einde van de dag vermoeide voeten en benen. U wilt niets liever dan 
de schoenen uittrekken, op de bank ploffen en met de voeten omhoog.
 
> WIJ VAN PODO LINÉA HELPEN BIJ HET MAKEN VAN DE BESTE KEUS
Naast kwaliteit is het allerbelangrijkste dat de schoenen passen, écht 
passen. Hiervoor gaat u naar de Podo Linéa schoenenspecialist. Onze 
ervaren medewerkers zien en voelen feilloos wat goed en minder goed 
is voor uw voeten en geven hier een eerlijk advies over. Wij willen dat u 
lekker lang kunt wandelen, werken of winkelen zonder dat uw voeten 
protesteren. Wij hebben het beste voor met u en uw voeten.
 
We merken vaak dat mensen op te kleine of te brede schoenen lopen. 
Wanneer geen evenwichtige verdeling van het lichaamsgewicht is over 
de hele voet en we niet alle voetspieren gebruiken, verstoort dat het loop-
patroon. De voet wordt minder sterk en kan zich niet zo goed afzetten.
Op de korte termijn ondervindt u hier meestal geen hinder van. Op de 
lange termijn levert  het dragen van schoenen die niet passen meestal 
klachten op. Denk hierbij niet alleen aan pijnlijke of vermoeide voeten, 
maar ook aan lichaamsklachten als spierspanning door een verkeerde 
houding. Pijn in de rug, vermoeidheid en hoofdpijn zijn ook te linken aan 
de ‘voetgezondheid’.
 
Ontlast uw spieren, rug en gewrichten. Voel u fit en haal meer uit uw dag. 
Bezoek onze winkel en wij meten uw beide voeten nauwkeurig op in de 
lengte en de breedte. Hierna gaan we samen op zoek naar de schoenen 
die perfect aansluiten op uw voeten en wensen. Maak het uzelf gemakkelijk 
en breng vandaag nog een bezoek aan uw Podo Linéa schoenenspecialist.

NU DE DAGEN WEER KORTER WORDEN EN DE BLAADJES VAN DE BOMEN VALLEN, KOMT HET 

VERLANGEN NAAR EEN NIEUWE GARDEROBE. NIETS IS LEUKER DAN DEZE COMPLEET TE 

MAKEN MET EEN PAAR GOEDE SCHOENEN. DE MODE VOOR DEZE WINTER IS TOEGANKELIJK EN 

DE KLEUR ZWART STAAT OP NUMMER 1. IN DEZE NIEUWE EDITIE VAN LOOP! PRESENTEREN 

WIJ ONZE NIEUWE SCHOENENCOLLECTIES VAN ALLEEN DE ALLERBESTE MERKEN. 

MELK IS GOED VOOR...

VOETENBAD!
EEN

BEREIDING 
>  Recept: 1 glas melk, sinaasappelschil van een halve 
 sinaasappel, citroensap van een halve citroen, 
 citroenschil en 2 druppels lavendelolie.

>  Laat je voeten hier 15 minuten in weken. 
 Een melkbad brengt de huid van de 
 voeten in balans.

BEREIDING 
>  Verwarm de oven voor op 180 graden en beboter een cakeblik.  
 Meng de volkorenbloem, bakpoeder, walnoten, kaneel en zout.  
 Verwarm de dadels in een pan op laag vuur met de boter.
>  Doe de wortels en stukjes banaan en het dadel-botermengsel 
 in een andere kom en mix tot alle stukjes zijn opgelost. 
 Voeg vervolgens de eieren en de yoghurt toe. 
 Voeg daarna in kleine hoeveelheden het bloemmengsel toe.  
 Tussendoor steeds goed roeren.
> Doe het cakemengsel in vorm en bak de cake in ongeveer 
 50 minuten gaar. Prik met een sateprikker in de cake. Komt de  
 prikker er schoon uit, dan is hij gaar. 

TOPPING
185 gram creamcheese | 4 theelepels honing | sap van ¼ citroen

> Roer hiervoor de creamcheese, honing en citroensap 
 door elkaar, verdeel over de afgekoelde cake en smullen maar!

INGREDIËNTEN
250 gr volkoren tarwebloem | snufje zeezout 
16 gr bakpoeder | 2 tl kaneel | 2 eieren
115 gr boter | 80 gr fijngehakte walnoten 
3 rijpe bananen | 90 gr fijngesneden dadels 
3 middelgrote wortels geraspt 
75 gr Griekse yoghurt 

BAKKEN MAAR!

CARROT
CAKE

PODO LINÉA ZEKERHEDEN
1. WIJ NEMEN DE TIJD VOOR U

2.  GRATIS VOETMETING

3.  SCHOEN- EN VOETADVIES VAN 
 GEDIPLOMEERDE MEDEWERKERS

4.  VEEL KEUZE UIT SCHOENEN 
 IN DIVERSE BREEDTEMATEN

5.  UITGEBREID ASSORTIMENT 
 SCHOENEN GESCHIKT VOOR 
 UW EIGEN (STEUN)ZOLEN

6.  WIJ WILLEN DAT U ALTIJD  
 LEKKER KUNT LOPEN

die perfect aansluiten op uw voeten en wensen. Maak het uzelf gemakkelijk 
en breng vandaag nog een bezoek aan uw Podo Linéa schoenenspecialist.

PODO LINÉA ZEKERHEDEN



HET COMFORTABELE DUITSE MERK 
WALDLÄUFER blinkt uit in zijn pasvorm 
gecombineerd met een modische look. 
Heel de collectie is voorzien van 
uitneembare voetbedden.

WALDLÄUFER

HURLY 
materiaal: leer, klitteband sluiting, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

HINARA 
materiaal: leer, ritssluiting binnenzjde, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

HAVIDA 
materiaal: lackleer, ritssluiting binnenzjde, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

KIMARI 
materiaal: leer, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

HIROKA’S 
materiaal: leer, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

€ 139,95

€ 139,95

€ 119,95

€ 129,95

€ 119,95

BALANS VERANDERT JE LEVEN. 
Door onze unieke Japanse zooltechnologie 
is lopen nog nooit zo comfortabel geweest.
Stretchwalker® is de schoen die u 
blij maakt. Ervaar het zelf! 

XSENSIBLE

PARIS
materiaal: stretchleer, 
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

FILLY
materiaal: stretchleer, zowel rits als vetersluiting,
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

JERSEY
materiaal: stretchleer, zowel rits als vetersluiting,
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

NICE
materiaal: stretchleer, 
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

FILLY
materiaal: stretchleer, zowel rits als vetersluiting,
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

€ 199,95

€ 179,95

€ 189,95

€ 199,95 € 199,95

STIJLVOLLE, ELEGANTE  
DAMESSCHOENEN MET EEN EXCLUSIEF 
DRAAGCOMFORT. Uitgevoerd in luxe, 
zachte leersoorten en fi jne details. 
Volledig leer gevoerd, diverse wijdte
maten en uitneembaar voetbed.

Since 1884

HASSIA

TURIN 
materiaal: suède, rits binnenzijde, halve maten,
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

TOLEDO 
materiaal: suède, 2 functionele ritsen, halve maten, 
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

FLORENZ 
materiaal: suède, sachetto gemaakt, halve maten, 
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

MARANELLO 
materiaal: suède, klitteband sluiting, halve maten,
wijdtemaat: G, uitneembaar voetbed

BARCELONA 
materiaal: suède, 2 functionele ritsen, halve maten, 
wijdtemaat: H, uitneembaar voetbed

€ 189,95

€ 159,95€ 164,95

€ 194,95

€ 179,95

LOOP!LOOP!

OPTIMAAL LOOPCOMFORT,  
LICHTGEWICHT EN 
COMFORTABEL.
Rockport schoenen zijn 
lichtgewicht en hebben de 
TruTech sport performance 
technologie voor de ultieme 
schokdemping.

MARSHALL PLAIN TOE OXFORD
materiaal: leer, antibacterieële voering, halve maten,
wijdtemaat: wide, uitneembaar voetbed

CENTRY PANEL TOE BOOT
materiaal: leer, Hydro-Shield™ Waterproof, lichtgewicht,
wijdtemaat: wide, uitneembaar voetbed

TOUGH BUCKS CHUKKA
materiaal: leer, Hydro-Shield™ Waterproof,
halve maten, wijdtemaat: medium, uitneembaar voetbed

WAYDE MDGD OX
materiaal: nubuck, Hydro-Shield™ Waterproof, halve maten,
wijdtemaat: wide, uitneembaar voetbed

WYNSTIN CHUKKA
materiaal: leer,  truTECH hielcup, halve maten,
wijdtemaat: medium, uitneembaar voetbed

€ 189,95

€ 139,95

€ 149,95

€ 129,95

€ 139,95



OPENINGSTIJDEN
maandag    9.00 - 17.30

dinsdag   9.00 - 17.30

woensdag   9.00 - 17.30

donderdag   9.00 - 17.30

GRATIS PARKEREN EN OPLAADPUNT VOOR UW AUTO

SMEETS LOOPCOMFORT
Bezoekadres: Lissabonlaan 10

(tegenover nieuwe Aldi)

6135 LE Sittard 

info@loopcomfort.nl 

www.loopcomfort.nl 

vrijdag   9.00 - 17.30

zaterdag    10.00 - 16.00

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak,

telefoon: 046 - 474 64 51

LAAT UW (SPORT)  
STEUNZOLEN 

GRATIS 
CONTROLEREN

GRATIS 
RONDLEIDING
WILT U WETEN HOE ORTHOPEDISCHE 
HULPMIDDELEN WORDEN GEMAAKT? 
SCHRIJF U DAN SNEL IN VOOR DE GRATIS 
RONDLEIDING “EEN KIJKJE ACHTER DE 
SCHERMEN” OP WWW.LOOPCOMFORT.NL

GRATIS ADVIES 
OP ONS WEKELIJKSE 
INLOOPSPREEKUUR VOOR 

VEILIGHEIDS
SCHOENEN
ELKE VRIJDAGMIDDAG, ZONDER AFSPRAAK

VOOR ELKE VRAAG OP 
HET GEBIED VAN VOETEN, 
SCHOENEN, BEWEGEN EN 
SPORT KUNT U BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT TERECHT.
DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK 

• Schoenwinkel voor dames en heren

• Reparatie en ontwerpatelier

• Medisch pedicure

• Podotherapie

• Orthopedische techniek

• Orthopedische schoentechniek

• Fysiotherapie

• Revalidatie

• Veiligheidsschoenen (confectie en maatwerk)

BIJ SMEETS LOOPCOMFORT:

WIJ HELPEN U GRAAG!

DE KOFFIE/THEE STAAT KLAAR


