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Rameau Schoenen is aangesloten bij Podo Linéa;
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

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

Onze schoenen worden gemaakt door ervaren
vakmensen met liefde voor het schoenenvak.
Ze worden op ambachtelijke wijze geproduceerd
in de Durea fabrieken.
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1. SNEAKER, suède - leer combi, wit combi, € 199,95 | 2. SNEAKER,
fox suède, cognac, € 199,95 | 3. SANDAAL, nubuck,
bruin, wijdtemaat G, € 169,95
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4. SNEAKER, suède combi, zand, € 199,95 | 5. SNEAKER, suède,
lichtblauw, € 209,95 | 6. SNEAKER, nubuck, donkerblauw, € 209,95
7. SNEAKER, suède - leer combi, cognac / wit combi, € 199,95
8. SANDAAL, nubuck, taupe, € 169,95

UIT LIEFDE VOOR JE VOETEN

RAMEAU VOETZORG & SCHOENMODE
GENIETEN VAN HET VOORJAAR
EN DE ZOMER!

De winter is nog in volle gang en iedereen brengt veel
tijd binnen door. Geen wonder dat we allemaal uitkijken
naar het voorjaar. Over een paar maanden is het weer
lekker weer en kunnen we er hopelijk weer op uit.
Genieten van het voorjaar en de zomer. Als het seizoen
verandert, veranderen logischerwijs ook de trends in
de schoenmode. Het is dan ook de hoogste tijd om de
nieuwe collecties van onze vertrouwde merken aan u
te presenteren. In deze krant ziet u een deel van onze
collectie, de rest laten we u graag zien via onze nieuwe
webshop en natuurlijk hopen we ook in de winkel zelf.
Voorjaarscollectie
Vooruitkijkend naar het mooie weer, zijn de nieuwste
modellen vanaf nu verkrijgbaar in onze winkel en via de
webshop. U heeft als klant de keuze of u voor het gemak
van de webshop gaat, of juist voor de persoonlijke service
in onze mooie winkel. Wat uw voorkeur ook heeft,

schoenen kopen bij Rameau Voetzorg & Schoenmode blijft
een beleving voor u als klant. Wij doen er alles aan om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn.
Bij ons krijgt u een advies dat verder reikt en helpen we u
graag op weg naar modieus en comfortabel loopplezier.
Onze medewerkers zijn specialisten op voet- en schoen
gebied. Wanneer u de winkel bezoekt, meten zij uw schoenen zeer nauwkeurig aan. Mocht u aanvullende voetzorg
wensen, bijvoorbeeld een behandeling bij onze pedicure,
dan kan dit onder het zelfde dak. Ook bij een aanschaf via
de webshop kunt u, via telefonisch contact, deskundige
begeleiding krijgen van onze medewerkers.

Corona
In onze winkel hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen getroﬀen om besmettingsrisico tot een minimum te
beperken. Zo wordt er gewerkt met speciale passchermen.
Hiermee waken wij over uw en onze gezondheid!

Trends
Hoewel een deel van onze collectie tijdloos is, zijn er ook
een aantal trends die we dit voorjaar zien en die uiteraard
ook in onze collectie te vinden zijn. Wat voornamelijk ‘in’ is
dit voorjaar zijn de sneakers. Deze zullen van de verschillende merken in vele soorten, kleuren en maten te verkrijgen zijn. Ook zijn er verschillende sandalen te verkrijgen
met een uitneembaar voetbed. Het voorjaar is ook altijd
automatisch de start van het wandelseizoen. Voor een
goed advies wat betreft wandelschoenen en -sokken, bent
u eveneens aan het juiste adres.

Pijn bij het lopen? Kom dan langs op ons inloop-spreekuur
voor een gratis voetencheck en een vrijblijvend voet/
schoen advies door één van onze specialisten! Onze
specialisten staan graag voor u klaar.

Wij hopen dat deze voorjaarskrant u inspireert. U kunt onze
gehele collectie terug vinden in onze webshop:

 De lengte- en breedtemaat exact laten opmeten door
een van onze schoenspecialisten
 Een gratis voetencheck door een van onze
voetspecialisten

www.rameau.nl
We zien u graag terug in onze winkel. We hebben ruime
(gratis) parkeergelegenheid en de koﬃe staat voor u klaar!

INLOOP SPREEKUUR

Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand tussen
18.00 en 20.00 uur.

facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode
instagram.com/rameauschoenen

✓ uitneembaar voetbed ✓ leren voering
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Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen:
voeten houden van Wolky.
Comfort is het uitgangspunt.
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1. BABATI, canvas suède, geel, canvas gymp met uitneembaar voetbed,
€ 99,95 | 2. DELFT, ligned suède, multi colour, met uitneembaar kurken
voetbed, € 129,95 | 3. FIELD, nappa leather, wit, geschikt voor klachten
aan de voorvoet, stimuleert de afwikkeling van de voet, € 159,95
4. TIME, nubuck, donkerblauw, zeer ﬂexibel: moccassin gemaakt, € 139,95
5. BIGFOOT, nubuck, donkerblauw, gemaakt op de befaamde
Roll Moc leest, € 129,95

MODIEUZE KWALITEITSSCHOENEN
MET COMFORT ALS UITGANGSPUNT

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

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.
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1. LIMA, stretchleer, wit / zilver, wijdtemaat HX, € 209,95 | 2. JERSEY,
stretchleer, lichtgroen, wijdtemaat GX, € 199,95 | 3. LIMA, stretchleer,
grijs, wijdtemaat HX, € 209,95
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4. SUMATRA, stretch, lichtgroen, wijdtemaat HX, € 169,95
5. NEW WALKER M SWX3, stretchleer, lichtgroen, verkrijgbaar in halve
maten, wijdtemaat HX, € 199,95 | 6. LILLE, stretch leather, taupe,
wijdtemaat HX, € 199,95 | € 199,95 | 7. CHELSEA, stretchleer,
blauw / metallic, wijdtemaat GX, € 199,95 | 8. TIMOR, stretch fabric, groen,
wijdtemaat HX, € 169,95

MOVED BY BALANCE

VOORJAAR/ZOMER 2021

In onze Podo Linéa
winkel:

LANG
LEVE
DE LENTE!
De natuur ontwaakt langzaam uit haar slaap. Planten en bloemen staan weer in de knop en de
dagen worden langer. Wat een heerlijk gevoel! De lente is aangebroken. De hoogste tijd om
uw kledingkast uit te zoeken en aan te vullen met de nieuwe voorjaarsmode. Schoenen mogen
daarin zeker niet ontbreken. Wat dacht u van een paar nieuwe veterschoenen, stoere sneakers of
een paar vrouwelijke sandalen?

✓ 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

FASHION
UPDATE…
Dit voorjaar borduren we voort op de bestaande
trends. De pakkenmode, comfortabele en duurzame
kleding en lange jurken en rokken met bloemen
of jungleprints. In het kleurenpallet zien we veel

Mooie schoenen
en lekker lopen?
Dat kan echt!

naturellen, groenen, bruinen en grijzen. Af en toe
maken we een statement met een felle kleur. De
meeste schoenen hebben een rustige uitstraling en
zijn goed te combineren met verschillende outﬁts.

Misschien beseft u het niet altijd, maar onze voeten zijn de
hele dag voor ons aan het werk. Ze brengen ons overal
naartoe. We moeten dus goed voor onze voeten zorgen en
de juiste schoenen dragen. Door slecht passende schoenen
kunt u voetklachten ontwikkelen. Het kiezen van goede
schoenen voor uw voeten is een vak apart.
Bij Podo Linéa kunnen we u perfect helpen bij
het vinden van het juiste paar.

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

✓ leren voering ✓ uitneembaar voetbed
✓ geïntegreerde Shock Absorber

Mephisto soft-air technologie.
De garantie voor moeiteloos loopplezier:
Maximaal Comfort, Beste kwaliteit, Perfecte pasvorm
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1. BRADLEY, leer, lichtgrijs, wijdtemaat H, € 199,95
2. VINCENTE, leer, blauw, wijdtemaat G+, € 189,95 | 3. HENRIK,
leer, taupe, wijdtemaat G+, € 199,95
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4. BRADLEY, leer, taupe, wijdtemaat H, € 199,95 | 5. TOSCANA, leer,
lichtroze, wijdtemaat G, € 199,95 | 6. HARRISON, leer, donkergrijs, wijdtemaat
G+, € 189,95 | 7. MONIA, leer, blauw metallic, wijdtemaat G, € 199,95 |
8. BRAYAN, leer, donkerblauw, wijdtemaat K, € 219,95

OPTIMALE SCHOKDEMPING,
EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

VOETOEFENINGEN
VOETGYMNASTIEK HELPT!

Een ﬁt en soepel lichaam is tegenwoordig een streven van veel mensen.
We proberen dagelijks iets aan beweging te doen en dat is heel gezond.
Het publiek in de sportscholen is gevarieerd. We zien steeds meer ouderen
in de sportschool die hun conditie goed onderhouden en ﬁt door het leven
gaan. Naar mate u ouder wordt, zakken uw voeten vaak iets door.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat u dan opeens een schoenmaat
groter heeft. Voetgymnastiek kan helpen tegen vermoeide voeten en
om uw spieren sterk te houden.

Vier oefeningen:

✓ Tenen & Hielen:
Loop in een rechte lijn en beweeg uw gewicht van voren naar
achteren, van uw tenen naar uw hielen. Dit stimuleert en
versterkt de bogen van uw voeten. U kunt dit ook op dezelfde
plaats doen, zonder te lopen.

✓ Inspannen & ontspannen:
Bij deze oefening spant u uw voet in (net alsof u een vuist
probeert te maken van uw voet) en ontspan daarna uw voet
om vervolgens weer in te spannen. Het kan gebeuren dat
u een krampgevoel krijgt. Doe dan het volgende; span uw
voet, strek uw voet uit en ontspan uw voet.
✓ Sta op een boek & oefen uw tenen:
Breng het boek onder uw voetbogen zodat uw tenen over
de rand komen. Beweeg uw tenen nu omhoog en omlaag.
✓ Sta rechtop & breng uw tenen omhoog:
Ga staan met uw rug helemaal recht. Til uw tenen nu
zover van de grond, dat u staat zonder uw gewicht
op uw tenen. Ontspan uw tenen en breng ze naar de
grond. Herhaald de oefening.

Meer weten over voetoefeningen?
Kom langs en laat u adviseren door een van onze specialisten.

✓ leren voering ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen ✓ uitneembaar
voetbed ✓ eventueel geschikt voor voeten met diabetische en
reumatische klachten
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SINDS 1913
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1. SNEAKER, suède, cognac, wijdtemaat H - K | 2. SNEAKER, leer combi,
groen / grijs, wijdtemaat E - G - H - K | 3. SNEAKER, suède, zand, wijdtemaat
E - G - H - K | 4. SNEAKER, suède combi, zwart / grijs, wijdtemaat E - G - H - K

GIJS LOOPT ALS GEGOTEN

WWW.RAMEAU.NL
instagram.com/rameauschoenen
facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode
RAMEAU VOETZORG EN SCHOENMODE
Simmerdyk 12
8601 ZP Sneek
0515-421111
info@rameau.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag
08.00 - 17.30
Dinsdag
08.00 - 17.30
Woensdag
08.00 - 17.30
Donderdag 08.00 - 20.00

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 17.30
09.30 - 16.30
Gesloten

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.

