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ADVIES 
OP MAATHenk Fenijn is aangesloten bij Podo Linéa; 

de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

persoonlijk, vakkundig, eerlijk 

HENK FENIJN
SCHOENMODE



1. Kelly, 2754 - 02.01, leder/suède combi, bianco 

taupe, wijdte H | 2. Goshen, 2691 - 01.11, leder/

suède/mesh combi, multi color, wijdte H

3. Skagen, 2756 - 01.07, suède, zand, wijdte H
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■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

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. 

Nebel
2507 - 12.13

Leder/suède combi, 

lila multi, wijdte H

Gaya
133975

Suède, rosa, 

wijdte G 

■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

1. Kelly, 2754 - 02.01, leder/suède combi, bianco 

taupe, wijdte H | 2. Goshen, 2691 - 01.11, leder/

THE casual fit

Skagen
2756 - 01.07

Suède, zand, wijdte H

€ 199,95

Gaya
133975

Suède, zand, 

wijdte G



Advies op maat met altijd een persoonlijk, 
vakkundig en eerlijk advies! Henk Fenijn 
is samen met zijn team een enthousiaste 
schoenenverkoper en specialist op het gebied van 
loopcomfort, adviseert en verkoopt uitsluitend 
kwaliteitsschoenen.

Schoenen moet je aanvoelen/aanpassen! Het wordt 
echt onderschat hoe belangrijk goed passende 
schoenen effect hebben op uw lichaam en houding. 
De pasvorm is van cruciaal belang voor de voeten. 
Dat betekent schoenen in verschillende wijdtes en 
met verschillende leesten. De beide voeten van onze 
klanten worden gemeten en zo wordt er samen met 
onze klant beoordeeld of de schoen past of niet. 

Assortiment
Een breed assortiment kwaliteitsschoenen voor de 
DAMES en HEREN in verschillende stijlen staan voor u 
klaar, met een pasvorm voor elk voettype. 

ATTENTIE: ONZE SCHOENEN 
ZIJN VOOR 90% GESCHIKT 
VOOR DE EIGEN INLEGZOLEN!

Hierdoor bent u verzekerd van schoenen die steun 
geven waar nodig en die uw tenen voldoende 
bewegingsvrijheid bieden. Goed aansluitende en 
passende schoenen dienen als basis voor een gezond 
lichaam. Voor elke voet, groot of klein, breed of 
smal, zijn bij ons de perfecte schoenen te vinden. Wij 
hebben een uitgebreide collectie topmerken van hoge 
kwaliteit met stijl en comfort.

In ons breed assortiment modieuze 
schoenen bieden wij:
■ Schoenen geschikt voor mensen met diabetes, 

reuma en spieruitval.
■ Wandelschoenen van de merken Lowa en Meindl.
■ Joya schoenen: met een sensor (demper in de 

zool) voor een betere houding en ontlasting van de 
gewrichten; ontlast de rug. Verwent de voeten en 
stimuleert gezond lopen.

■ Xsensible schoenen: de unieke balanszool zorgt 
voor een betere en natuurlijke lichaamshouding. 
Door stretchleer ervaart u een maximale 
bewegingsvrijheid in de schoen. 

■ Verband pantoffels (volledig uitklapbaar): voor 
mensen die bijna niet meer kunnen lopen of in een 
rolstoel zitten.

Service
Bij ons in de schoenenspeciaalzaak is de juiste en 
beste service altijd maatgevend. Wij bedienen u graag 
van een persoonlijk, vakkundig en eerlijk advies en 
helpen u zoeken naar het paar schoenen dat het beste 
bij u past.

Geregeld komen er bij ons klanten binnen met een 
veel te brede of smalle schoen aan hun voeten. Of 
klanten met lengte verschil in de voeten of die pas 
losse steunzolen zijn gaan dragen. Het is voor ons 
een uitdaging om deze mensen aan het juiste paar 
schoenen te helpen. Wij vertellen u dan graag wat 
de mogelijkheden zijn, in combinatie met een mooie, 
modieuze, goed passende schoen!

Wij zien u graag bij ons in de zaak om een paar 
moderne, mooie, sterke en gezonde schoenen uit 
te zoeken. Dan zult u pas merken wat het verschil 
is tussen gewoon schoenen kopen en schoenen 
kopen bij een schoenencomfortzaak aangesloten bij 
Podolinéa

Ons motto is: 
Loopt u met een comfortabele, mooie goed 
passende schoen naar buiten, dan is ons doel 
bereikt! 

Graag tot ziens!
Team Henk Fenijn
Henk, Ellen, Karin en Jessica

Henk Fenijn
PASVORM IS 
ALTIJD DE BASIS!

schoenenverkoper en specialist op het gebied van 

Schoenen moet je aanvoelen/aanpassen! Het wordt 

schoenen effect hebben op uw lichaam en houding. 
De pasvorm is van cruciaal belang voor de voeten. 
Dat betekent schoenen in verschillende wijdtes en 
met verschillende leesten. De beide voeten van onze 
klanten worden gemeten en zo wordt er samen met 
onze klant beoordeeld of de schoen past of niet. 
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DAMES en HEREN in verschillende stijlen staan voor u 

Service
Bij ons in de schoenenspeciaalzaak is de juiste en 
beste service altijd maatgevend. Wij bedienen u graag 



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

6263 - 0255
Suède/leder, wit combi, diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, rits aan de buitenkant, lichtgewicht 

zool met extra afwikkeling

6273 - 0353
Suède/flexmateriaal, wit combi, diverse 

wijdtematen, extra stevig contrefort, flex 

materiaal in de voorschoen, 

lichtgewicht zool 

6275 - 0387
Leder, beige, diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, stabiele zool

6273 - 0353
Suède/flexmateriaal, wit combi, diverse 

wijdtematen, extra stevig contrefort, flex 

materiaal in de voorschoen, 

lichtgewicht zool 

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



UIT LIEFDE 
voor je voeten
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 
■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Uitneembaar voetbed
■ Geschikt voor diabetische of reumatische klachten 

1. 6283 - 0466, suède/mesh combi, gebroken 

wit, diverse wijdtematen, extra stevig contrefort, 

lichtgewicht zool, Drymax voering (Drymax zorgt voor 

een koel en fris gevoel) | 2. 6272 - 0348, suède/leder 

combi, wit, diverse wijdtematen, extra stevig 

contrefort, lichtgewicht zool met extra afwikkeling

3. 7416 - 0490, leder, zwart, diverse wijdtematen, 

sandaal met verstelbare banden en uitneembaar 

voetbed | 4. 7417 - 0384, suède, groen, diverse 

wijdtematen, sandaal met verstelbare banden en 

uitneembaar voetbed
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■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 
■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Uitneembaar voetbed
■ Geschikt voor diabetische of reumatische klachten 

6267 - 0264
Suède/leder combi, multicolor, 

diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, 

lichtgewicht zool

1. 6283 - 0466, suède/mesh combi, gebroken 

wit, diverse wijdtematen, extra stevig contrefort, 

lichtgewicht zool, Drymax voering (Drymax zorgt voor 

een koel en fris gevoel) | 2. 6272 - 0348, suède/leder 

4
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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.

Levendige kleuren, stijlvolle prints en de beste 
materialen gecombineerd met sportieve 
eigenschappen en het comfort dat een Xsensible 
schoen bijzonder maakt. De nieuwe schoenencollectie 

Lima
Stretchleer, white combi, 

wijdte HX

SWX11
Stretchleer, sand combi, 

wijdte HX, verkrijgbaar 

in halve maten

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. 

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.

balanstechnologie om draait. 
De schoenen van Xsensible beloven 
een optimale loopervaring en dragen 
bij aan een betere lichaamshouding. 
Geen pijnlijke of vermoeide 
voeten meer. 

Iona
Stretchleer, sand combi, 

wijdte GX
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MOVED BY
balance

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen   
■ Geschikt voor voeten met reumatische klachten
■ Uitgevoerd met de gepatenteerde balanstechnologie, 

voor een natuurlijke lichaamshouding en een 
ultieme loopervaring.

1. Jersey GX, stretchleer, cinder rose, wijdte GX, 

extra stevig contrefort | 2. Arona, stretchleer, white, 

wijdte HX | 3. Grenoble, stretchleer, off white, 

wijdte HX | 4. Corfino, stretchleer, cinder rose, 

wijdte HX | 5. Arona, stretchleer, navy, wijdte HX

4
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voor een natuurlijke lichaamshouding en een 
ultieme loopervaring.
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SINDS 1913

GIJS LOOPT 
als gegoten

■ Ledervoering
■ Uitneembaar voetbed 
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Verkrijgbaar in diverse 

wijdtematen   
■ Extra stevig contrefort
■ Eventueel geschikt voor voeten 

met diabetische en reumatische 
klachten 

2120 - 0393
Nubuck/mesh materiaal, 

lichtgrijs, wijdte E-G-H-K, 

veterschoen met 

mesh materiaal, 

lichtgewicht zool
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1. 2100 - 0322, leder, wit/blauw combi, wijdte E-H-K, 

veterschoen, lichtgewicht zool | 2. 2120 - 0396, leder/

suède combi, blauw, wijdte E-G-H-K, veterschoen, 

lichtgewicht zool | 3. 2112 - 0328, suède, donker 

taupe, wijdte E-H-K, vetersluiting met rits, lichtgewicht 

GO-zool, GO stimuleert het natuurlijk looppatroon



VOORJAAR/ZOMER 2023 Klaar 
voor het 

voorjaar!
Het voorjaar breekt weer aan! Tijd om naar buiten 

te gaan en te genieten van de eerste stralen van de 
heerlijke lentezon. De start van een nieuw seizoen! 

Kijk jij bij een nieuw seizoen ook altijd uit naar een 
nieuw paar schoenen met de nieuwe trends? Laat je 

inspireren door ons magazine en in de winkel! Wij 
hebben een mooie collectie samengesteld met de 

nieuwste kleurentrends waarbij we comfort en 
kwaliteit nog steeds waarborgen. Ook in het voorjaar 

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

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

HET KWALITEITSMERK 
VAN PODO LINÉA 

Met het kwaliteitsmerk van Podo Linéa willen wij jou 
als schoenspecialisten helpen met de juiste passende 
schoen voor jouw voeten. Wij zijn er voor iedereen, of 
je nu last hebt van voetproblemen en/of -klachten, of 
juist op zoek bent naar comfortabele schoenen bij je 
werk of je wandeling. Wij kunnen jou adviseren welke 

schoen het beste bij jouw voeten past. 

Onze winkel staan garant voor juist schoenadvies 
en helpen jou graag verder. Wil je graag eerst zelf 
oriënteren? Laat je dan inspireren in dit magazine. 

Deze schoenen zijn speciaal geselecteerd conform 
onze kwaliteitseisen en garanderen comfort. 

Meer inspiratie nodig? Je bent altijd welkom in onze 
winkel en helpen je graag. Want iedereen verdient de 

beste schoenen voor zijn of haar voeten!



Bradley
Leder, cognac, 

wijdte H

Davis
Leder, blauw, 

wijdte H

MOEITELOOS LOOPPLEZIER DANKZIJ DE 
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 

Amory
Leder, taupe, 

wijdte H



OPTIMALE 
SCHOKDEMPING, 
EINDELOOS LOPEN 
op soft-air

1. Amory, leder/suède, steel, wijdte H+

2. Steve, suède, blauw, wijdte G | 3. Valerio, 
suède, donkerbruin, wijdte G | 4. Greg, leder/suède, 

bruin/grijs, wijdte G+

Bradley
Leder/suède, grafiet, 
wijdte H
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■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Maximaal comfort
■ Beste kwaliteit
■ Perfecte pasvorm
■ Leren voering
■ Uitneembaar voetbed



Breeze
Geprint velour, 
jeans, wijdte G

OPTIMAAL DRAAGCOMFORT VOOR IEDEREEN

Het binnenwerk van de schoen bestaat volledig uit 
plantaardig gelooid leer met een stevig contrefort 

voor een goede pasvorm. De Xlite loopzool met 
reliëf heeft een prettig profiel voor een stevige grip. 

Sommige modellen zijn zelfs 100% chroomvrij, 
speciaal voor mensen met een allergie. 

Boogie
Velour, cognac, wijdte H, 100% chroomvrij, met lange 
vetersluiting en praktische rits aan de binnenzijde, 
groot pasbereik

Phil
Nappa, wit, wijdte H
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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)
■ Geschikt voor diabetische en reumatische klachten
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Extra groot maatbereik

4

Boogie
Nappa, wit/pastelgroen, wijdte H, 100% chroomvrij, 
met lange vetersluiting en praktische rits aan de 
binnenzijde, groot pasbereik

1. Phil, velour, khaki, wijdte H, extra stevig contrefort, 
2. Phil, velour, zonnegeel, wijdte H, extra stevig 
contrefort | 3. Phil, velour/print, berk/goud, wijdte 
H, plantaardig gelooide voering | 4. Breeze, velour/
nappa, room/zonnegeel, wijdte G, plantaardig gelooide 
voering



1. Veterschoen, vitello combi, wit, wijdte G, 

100% leder | 2. Veterschoen, vitello combi, 

off white/beige combi, wijdte G | 3. Veterschoen, 
vitello stampato, wit, wijdte G, lichtgewicht zool
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1. Veterschoen, vitello combi, wit, wijdte G, 

100% leder | 2. Veterschoen, vitello combi, 

Veterschoen
Nappa/nubuck, off white/

beige combi, wijdte H, 

100% leder

Veterschoen
Nappa/suède, multi 

color, wijdte G, 

100% leder



■ Zachte en soepele materialen
■ Uitneembaar voetbed
■ Slanke hielsluiting
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Extra stevig contrefort

Holly
Etoile/perlcalf/

velour, lila multi, 

wijdte H-K

1. Karma, velour/carter flex, multi color, wijdte K

2. Mia, nubuck, jeans, wijdte M | 3. Karma, 
nubuck/vitello/velour, jeans, wijdte K | 4. Kyle, 
vitello/glory, wit/zilver, wijdte F-H-K

1

2

4
3

Gun jezelf 
HET BESTE COMFORT



OPENINGSTIJDEN
maandag  gesloten
dinsdag t/m donderdag 09:30  -  17:30 uur.
vrijdag  12:30  -  17:30 uur
zaterdag  09.30  -  17.00 uur.
zondag  gesloten

HENK FENIJN 
Brouwerijstraat 33
4501 CM Oostburg

Tel.: 0117-45 27 26
henkfenijn@zeelandnet.nl 
www.henkfenijn.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!


