
nieuwe collectie voorjaar 2016
ALTIJD LEKKER LOPEN

Smeets: “mensen in  
alle vrijheid helpen  

bewegen en sporten”  
is onze missie.

VANAF NU:  
NOOIT MEER  
PIJNLIJKE VOETEN

SMEETS LOOPCOMFORT IS AANGESLOTEN BIJ

PODO LINÉA; DE GROOTSTE GROEP 

COMFORTSPECIALISTEN VAN NEDERLAND.

Ontzorg uw voeten!
Kom passen en 

ervaar het zelf...

Aandacht, toegewijde 
service en advies van 

ervaren medewerkers  

gratis 

parkeren en 

oplaadpunt 

voor uw auto



Vakmanschap,  
passie en innovatie

Als familiebedrijf en hulpmiddelenleverancier tonen wij onze 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid naar onze werknemers, 
klanten en ketenpartners al sinds 1906. 

Smeets Loopcomfort is een multidisciplinair kennis- en expertise-
centrum, 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. 

Assortiment comfortschoenen
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 worden. 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 stemmen. 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 onder één dak: schoenen, 
pro- en orthesen, loophulpmiddelen, medische diensten, advies en 
bemiddeling. Wij ontwikkelen onze oplossingen voor mobiliteitspro-
blemen 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 wachttijden. 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 Loopcomfort 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, preventie of behandeling,  
kunt u vertrouwen op een deskundig advies en een professionele 
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

Smeets Loopcomfort: 
durea, uit liefde voor je voeten

Meerdere
wijdtematen

Verwisselbaar
voetbed

 5673 € 179,95  7353 € 149,95

 6150 € 199,95 6160 € 199,95

 5671 € 199,95
www.durea.nl

•  Extra ruimte in de schoen voor  
de prettige afwikkeling van de voet

•  Zachte, antibacteriële en  
uitneembare voetbedden

•  In halve maten verkrijgbaar
• Diverse wijdtematen

€ 169,95

€ 129,95

€ 159,95

€ 149,95€ 169,95

• Hand gemaakt
• Soft-air technologie
• Flexibele latex hielpad
• Diverse wijdtematen
• Verwisselbaar voetbed• Verwisselbaar voetbed

€ 179,95€ 84,95

€ 134,95

€ 159,95€ 174,95



opmerken voeten metenoriënteren Passen Controle

Bij de schoenspecialist:

• Gediplomeerde verkoopadviseurs
• GRATIS deskundig en eerlijk advies op maat
• GRATIS voor- en nacontroles
• Onderhoud advies
• Klantvriendelijk
• Schoenen passen in een ongedwongen sfeer
• De koffi e staat voor u klaar!

COLOFON:
Teksten: Podo Linea
Illustraties: Frans Annegarn
Fotografi e: Dennis Daamen
Ontwerp en druk: Elgersma Media b.v. 
i.s.m. Podo Linéa
Kleding: Mooi ben jij! Lifestylefashion, 
www.mooibenjij.nl
Accessoires: Pia Rossini Fashion Accessories

Aan de samenstelling van deze krant is uiterste zorg besteed. Niettemin kan het incidenteel 
voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Model-, kleur- en prijswijzigingen 
voorbehouden. Deze krant is een uitgave van ANWR-GARANT Nederland B.V.

Voetproblemen herkennen:
• Branderige voeten
• Scherpe pijn boven op de voorvoet
• Eeltvorming en likdoorns onder de bal van de voet
• Aanhoudende pijn onder de hiel
• Kloppend gevoel
• Zwelling en kramp 
Deze klachten kunnen wij vaak met eenvoudige oplossing verhelpen of 
verminderen . Met al uw voetvragen kunt u bij ons terecht! 

Ruim assortiment 

en diverse 

breedtematen

vijftig 

aangesloten 

winkels door het 

hele land

Groot assortiment 

kwaliteitsmerken

Wij meten de 

juiste lengte 

én breedte

Groot assortiment 

schoenen met 

een uitneembaar 

voetbed

Wij bieden de 

oplossing voor uw 

voetproblemen

Wij letten op de 

juiste sluiting

Aandacht, 

toegewijde 

service en advies 

van ervaren 

medewerkers  

De trends voor komend voorjaar zijn weer veelbelovend! 
We zien veel diversiteit qua schoenen: Pumps, 
sandalen, sandaletten, veterschoenen, sneakers, 
slip-ons, witte tennisschoenen, canvas
modellen, runners en slippers: het is een greep uit 
het enorme assortiment. Vooral schoenen met
witte (tand)zolen zien we komende zomer volop!

zomER 
2016!

Sportkleding en -schoenen 
zijn helemaal  geïntegreerd 

in het dagelijks leven en 
kunnen voor allerlei 

gelegenheden gebruikt 
worden. 

De basislook is tijdloos en 
vrijwel altijd goed. Rechte 
lijnen, perfecte snitten en 

de basiskleuren zwart,  wit, 
grijs en camel. De look is 
simpel, maar onmisbaar in 

iedere garderobe

Er zijn veel items en looks 
die geïnspireerd zijn op de 

jaren ‘70. we zien de boho-
girl en festivalganger in 

een nonchalante, soms sexy 
look.

Nog een trend die al wat 
langer aanwezig is de ultieme 

‘summerlook’, waar het 
draait om luchtige, lichte 

materialen en mooie pastels. 
Van zachtegeel tot roze- en 

blauw tinten. 

Ervaar de 

luxe van 

comfortabel 

lopen 

Ruim assortiment 

en diverse 

breedtematen

Groot assortiment 

kwaliteitsmerken

Wij meten de 

juiste lengte 

én breedte

vijftig 

aangesloten 

winkels door het 

hele land

Sportkleding en -schoenen 
zijn helemaal  geïntegreerd 

Voetproblemen herkennen:
• Branderige voeten
• Scherpe pijn boven op de voorvoet
• Eeltvorming en likdoorns onder de bal van de voet
• Aanhoudende pijn onder de hiel
• Kloppend gevoel
• Zwelling en kramp 
Deze klachten kunnen wij vaak met eenvoudige oplossing verhelpen of 
verminderen . Met al uw voetvragen kunt u bij ons terecht! 

Kleuren:
• Bloemenprints
• Pastels
• Nude
• Metallics
• Zwart - wit
• Goud – zilver
• Roze
• Blauw

Materialen:
• Joggingstof
•  Soepel vallende 

materialen
• Gehaakt
• Kant
•  Transparante 

stoffen
•  Geperforeerde 

stoffen
• Zijde

Hét voorjaars-uitje met de familie
In het voorjaar gaan we er weer op uit! Ervaar religie, cultuur en historie, midden in de natuur. In 
Museumpark Orientalis valt van alles te beleven. Bezoek een dorp met een synogoge. Verken het leven 
van de bedoeïenen aan de rand van de woestijn. Ruik de geuren in de souk van het nabij gelegen 
vissersdorp en drink een glaasje thee mee met de bewoners. Beleef de oudheid in de Romeinse 

stadsstraat, met huizen uit de Egyptische, Griekse 
en Romeinse cultuur. 

U kunt genieten van een Romeinse lunch 
in de herberg. Reserveren kan via info@
romeinsherberg.nl of bel 024-3609724. Het is 
toegestaan om uw eigen eten en te drinken mee 
te nemen.
Meer informatie: www.museumparkorientalis.nl.
Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting
(bij Nijmegen)

WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

Tegen inlevering van deze advertentie

1 FAMILIETICKET € 20

Entreeprijs voor 2 volwassenen plus
gratis entree voor 2 kinderen tot 16 jaar.

Geldig van 25-03-2016 t/m 16-05-2016.

Niet geldig i.c.m. andere kortingen.

“Ik vind het belangrijk dat ik met een goed gevoel een winkel verlaat. 

Ik kan niet anders zeggen dat dit keer op keer gebeurt bij 

mijn Podo Linéa winkel. Ze zijn deskundig, vriendelijk en nemen me aan de 

hand bij de zoektocht naar de juiste schoenen.”

(Bianca, 39)

êêêêê

“Een gezonde lifestyle neem ik erg serieus. Ik zorg goed voor mijn lichaam 

en dus ook voor mijn voeten. Al jaren ben ik trouwe klant bij mijn Podo 

Linéa winkel. Ze geven mij het beste advies en weten waar ze het over 

hebben als het om mijn voeten gaat.” 

(Kathleen, 28)

êêêêê

“Er zijn weinig schoenenwinkels waar ik het idee heb dat mensen echt 

passie hebben voor waar ze mee bezig zijn: voeten en schoenen. Bij mijn 

Podo Linéa winkel loop ik niet alleen met een paar nieuwe schoenen de 

deur uit, maar ook met waardevolle tips over mijn voeten en schoenen.” 

(Henk- Jan, 52)

êêêêê

“Ik heb diabetes en ben altijd op zoek naar hele comfortabele schoenen. 

Voordat ik kennis maakte met een Podo Linéa winkel, had ik moeite met 

het vinden van de juiste schoenen. Ik kwam regelmatig met verkeerde 

schoenen thuis en had spijt van mijn aankoop. Dit is anders sinds ik mijn 

schoenen koop bij een Podo Linéa winkel. Ze luisteren naar je, meten je 

voeten zorgvuldig op en weten heel goed welke schoenen het beste zijn.”

(Caroline, 43)

êêêêê



•  Lucht gepolsterde zool

•  Zacht gepolsterde schachtrand

• Smalle hielpartij

• Diverse wijdtematen

•  Uitneembaar kurkvoetbed

€ 169,95€ 124,95

€ 109,95

€ 144,95€ 134,95

• Perfecte handgemaakte afwerking
• Lichte lucht gepolsterde zool
•  Een 20-35mm hoogte hak in alle schoenen
• In halve maten verkrijgbaar
• Verwisselbare voetbedden

€ 114,95

€ 114,95

€ 114,95

€ 114,95€ 114,95

• Zeer duurzame schoenen
•   Hoogwaardige innovatieve 

productiemethoden.
• Voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen
• Uitstekende pasvorm 

•  GORE-TEX ® SURROUND™-
technologie: rondom 
ademend en waterdicht

• Lichtgewicht

•  GORE-TEX ® SURROUND™-
technologie: rondom ademend 
en waterdicht

• Lichtgewicht

• GORE-TEX® voering
• Kurk voetbed
•  Comfort-Fit®: extra 

teenruimte

• GORE-TEX® voering
• Extra stevig contrefort
•  Comfort-Fit®: extra 

teenruimte en versnelde 
afwikkeling

• GORE-TEX® voering
• Extra stevig contrefort
•  Comfort-Fit®: extra 

teenruimte en versnelde 
afwikkeling

€ 189,95€ 199,95

€ 239,95

€ 169,95€ 199,95

Lissabonlaan 10, 6135 LE  Sittard T 046 - 474 64 51
www.loopcomfort.nl | info@loopcomfort.nl

Openingstijden  
maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur. 
zaterdag 10.00-16.00 uur. 
Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.

GRATIS PARKEREN

Wij doen het anders.

esylanateoV  ·
seivdaneohcS  ·

gnissapnaaneohcs seivdA  ·

    ne nekeoztiu neneohcS  ·
nessap  

eitcasnartpookreV  ·

gnissapnaaneohcs nereovtiU  ·
deereg neneohcS  ·

In 3 stappen naar goed passende schoenen:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Wij doen het anders.

esylanateoV  ·
seivdaneohcS  ·

gnissapnaaneohcs seivdA  ·

    ne nekeoztiu neneohcS  ·
nessap  

eitcasnartpookreV  ·

gnissapnaaneohcs nereovtiU  ·
deereg neneohcS  ·

In 3 stappen naar goed passende schoenen:

Stap  1

Stap  2

Stap  3



www.podolinea.nl

Wij verkopen o.a. de volgende merken:

Ervaar  
de luxe van 

comfortabel 
lopen

DOE DE GRATIS  
VOETMETING!

Bezoekadres: Lissabonlaan 10,

 6135 LE Sittard 

T 046 - 474 64 51

info@loopcomfort.nl
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.30 uur.
zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.
GRATIS PARKEREN www.loopcomfort.nl


