DE BESTE START VOOR IEDERE

WANDEL A AR
VOORBEREIDING:
INSPIRATIE

DE START: VOETMETING/-ANALYSE

VLIEGENDE START:
WINACTIE

Nieuwe wandelartikelen nodig?
Wij zijn dé specialisten op het gebied
van de wandelsport en helpen je
graag in onze winkel!

Wij meten en/of scannen je voeten
met onze uitgebreide voetanalyse
en zorgen ervoor dat je naar
buiten loopt met de best passende
schoenen, sokken of inlegzolen.

Wil jij echt een vliegende start?
Blader dan snel naar onze
winactie en maak kans op
fantastische prijzen.

BLUERIDGE
ES MEN

DUSK | ANTRACITE
ASPHALT | YELLOW

€ 189.95

Van 1921 tot vandaag de
dag staat Hanwag voor
traditioneel Beiers handwerk
in combinatie met technische
expertise en continue
innovatie. Sinds de oprichting
van onze firma produceren wij
vanuit onze hoofdvestiging in
Vierkirchen, vlakbij München,
berg- en wandelschoenen van
de hoogste kwaliteit. Met een
sterke focus op de perfecte
pasvorm, robuustheid en
de verwerking van de beste
materialen zijn al onze
producten „Made in Europe“.
www.hanwag.nl

BLUERIDGE ES WOMEN
ASPHALT | OCEAN

LIGHT GREY | PINK

BLACK | RED

• Perwanger suède/
synthetisch
• Ecoshell (waterdicht/
ademend membraam
• 100% PFC vrij
• Hanwag Terragrip slijtzool
• Goede cushioning, comfort
en stabiliteit
• Met 3D-BreathFit tong

MET 3D-BREATHFIT
TONG VOOR
COMPENSATIE VAN
DE ANATOMISCHE
ASYMMETRIE VAN
DE VOET

€ 189.95

• Perwanger suède/
synthetisch
• Ecoshell (waterdicht/
ademend membraam
• 100% PFC vrij
• Hanwag Terragrip
slijtzool
• Goede cushioning,
comfort en stabiliteit
• Met 3D-BreathFit tong

HANWAG
HIKE SOCK
100-Y

SINKE
SCHOENMODE
DE WANDELSPECIALIST

Al meer dan 65 jaar verkoopt Schoenmode Bendermacher modieuze comfortschoenen.

Meindl en Lowa. Elk merk heeft zijn eigen
specifieke leesten en technieken. Hierdoor
vullen ze elkaar goed aan en hebben wij voor
elke voet een goed passende wandelschoen
in onze winkel staan. Dus als U advies wilt
over wandelschoenen voor een wandeling
met de hond, een strandwandeling langs

BLUERIDGE

LOW ES MEN

€ 24.95

NAVY | GREY
BLACK | LIGHT GREY

• 57% Polyester, 25% Polyamide,
15% Polypropylene
en 3% Elastane (Lycra)
• Coolmax All Season EcoMade

BLUERIDGE

€ 169.95

• Perwanger suède/
synthetisch
• Ecoshell (waterdicht/
ademend membraam
• 100% PFC vrij
• Hanwag Terragrip slijtzool
• Goede cushioning en comfort

de kust of door de duinen en zelfs voor een

Na onze verbouwing in 2020 hebben wij onze bovenverdieping veranderd tot een
echte outdoorafdeling met een gespecialiseerd assortiment op het gebied van
wandelsport. Vanaf die tijd mogen wij ons wandelsportspecialist noemen.

rustige bergtocht , wij staan met onze vakkennis voor u klaar! We zien U graag in onze
winkel verschijnen om verschillende merken
door te passen. Een kleine tip! Trek wel even

Bij de wandelsportspecialist onderscheiden

uit naar de consument. Ons streven is om

de tijd ervoor uit zodat u op uw gemak goed

ondernemers zich als specialisten op het

iedere consument lekker te laten lopen op

kunt voelen hoe de schoenen zitten.

gebied van wandelschoenen, voetenkennis

de best passende schoenen. Onze collectie

en materialen. Dit specialisme dragen wij

bestaat uit de merken GriSport, Hanwag,

Team Sinke Schoenmode

LOW ES WOMEN
DUSK | ANTRACITE
ASPHALT | OCEAN

€ 169.95

• Perwanger suède/
synthetisch
• Ecoshell (waterdicht/
ademend membraam
• 100% PFC vrij
• Hanwag Terragrip slijtzool
• Goede cushioning en comfort

Sinke Schoenmode | 3

MALTA GTX LO
ANTRACITE | ROSÉ
OLIVE | MUSTARD

LOWA produceert niet zomaar hoogwaardige
outdoorschoenen, maar combineert de liefde voor
de natuur met innovatieve technologieën. Hiermee
probeert het schoenenmerk de verwachtingen van
outdoorliefhebbers telkens te overtreffen. Al bijna
100 jaar staat LOWA garant voor de beste pasvorm,
optimaal comfort en de hoogste kwaliteit.

€ 159.95

• Splitleer/GORE-TEX
• Verkrijgbaar in halve maten
• Uitneembaar voetbed

De lifestylemodellen van LOWA overtuigen bij elke stap met functionele details en een
hoog draagcomfort. Dat geldt ook voor de MALTA GTX LO, waarvan de outdoorgenen
onmiskenbaar zijn. Het model heeft een tussenzool van LOWA DynaPU®, is gemaakt
van robuust splitleer en is voorzien van een waterdichte GORE-TEX voering om de
voeten betrouwbaar droog te houden. Bovendien is het zoolconcept volledig herzien en
is ook het design aangepast, zodat deze sportieve “outleisure schoen” niet alleen in de
vrije natuur, maar ook in het dagelijks leven punten scoort.

MET
WATERDICHTE
GORE-TEX
VOERING

AXOS GTX LO
ARCTIC GRAPE

STEELBLUE | LIME
OCHRE | RUST

RENEGADE GTX MID
ANTRACITE | STEELBLUE
ICEBLUE | SALMON

€ 199.95

• Nubuck/GORE-TEX
• Verkrijgbaar in halve maten
• Uitneembaar voetbed
Dit jaar bestaat dé klassieker van LOWA, de RENEGADE GTX MID Ws, alweer 25 jaar!
Het succes heeft deze schoen vooral te danken aan de alom geprezen pasvorm en het optimale comfort. Bovendien
is dit model een echte allrounder. Zowel bij dagelijkse activiteiten als bij een wandeltocht op gebaande paden biedt de
RENEGADE GTX MID Ws alles wat je nodig hebt voor een optimaal loop- en draagcomfort. Om de veelzijdigheid van
de schoenen zo veel mogelijk te kunnen benutten, heeft LOWA een stevige upper van nubuck leer gecombineerd met
een unieke zoolconstructie en andere technische features. De perfecte pasvorm overtuigt vanaf het eerste moment
dat je deze wandelschoenen aantrekt. De GORE-TEX voering maakt deze klassieker volledig waterdicht. Niet voor niks
dus dat de RENEGADE GTX MID Ws één van de meest verkochte wandelschoenen van Europa is!

MET
DEMPING EN
STABILITEIT
BIJ ELKE
STAP

Het damesmodel is volledig aangepast aan de anatomie van vrouwenvoeten.

INNOX PRO GTX MID WOMAN
STEELBUE SALMON
• Synthetic knit/GORE-TEX
• Verkrijgbaar in halve maten
• Uitneembaar voetbed

€ 189.95

INNOX PRO GTX LO

STEELBLUE | OFFWHITE

• Synthetic knit/
GORE-TEX
• Verkrijgbaar in
halve maten
• Uitneembaar
voetbed

€ 159.95

€ 179.95

• Synthetic seamless/GORE-TEX
• Verkrijgbaar in halve maten
• Uitneembaar voetbed

Teva is geboren in 1984 aan de oevers van de Grand Canyon,
toen een riviergids het klittenband van een oud horloge
aan een paar flip flops bond en zo een sandaal creëerde
die niet weg zou drijven. Bijna vier decennia later is Teva
uitgegroeid tot een icoon van de originele sportsandaal,
waarbij het beleven van avonturen uitgangspunt is.

Meer als 300 jaar ervaring in het ontwikkelen,
innoveren en produceren van hoogwaardige berg/
wandelschoenen. Dit Duitse familiebedrijf uit
Bayern, met de 9e generatie aan het roer heeft
traditie en innovatie hoog in het vaandel staan.
Welke activiteit je ook wil ondernemen, voor bijna
elke voet van smal tot breed, is er een passende
wandelschoen te vinden in de innovatieve collectie.

HURRICANE
VERGE MEN € 85.• Textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

BALTIMORE GTX

TIRRA WOMEN

JEANS

€ 85.-

KASTANJE

• Textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

ZYMIC MEN
€ 85.-

• Textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

•
•
•
•

Nubuck/velour
Verkrijgbaar in halve maten
Met uitneembaar voetbed
Voorzien van Gore Tex:
100% waterdicht

€ 55.-

• Textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

ZWART

TURKUOISE

€ 100.-

QUEBEC MID GTX

• Textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

TERRA FI 5 MEN
€ 110.-

• Leder/textiel
• Straps van 100%
gerecycled nylon

€ 184.95
MET
VENTILATION
MESH

TERRA FI 5 MEN
MARINE
GRIJS

TANZA/TIRRA KIDS

€ 214.95

POWER
WALKER 2.0

MET
LEDER

•
•
•
•

€ 219.95

Velour/mesh
Verkrijgbaar in halve maten
Met uitneembaar voetbed
Comfort Fit® leest voor
meer ruimte in de voorvoet
• Versnelde en ondersteunde
afwikkeling

•
•
•
•

Ventilation mesh
Verkrijgbaar in halve maten
Met uitneembaar voetbed
Dynamic tussenzool voor perfecte
afwikkeling en ondersteuning
• Waterdicht en ademend
• Comfort Fit® leest

Waarom naar de
Wandelspecialist?

De 5 mooiste wandelroutes
van Nederland

De Wandelsportspecialist is een unieke samenwerking

Nederland een wandelland? Jazeker! Ons land is weliswaar

tussen de beste lokale wandelspecialisten en de toonaan-

niet groot, maar de variatie in landschappen is er niet minder

gevende merken op het gebied van de wandelsport.

om. Denk bijvoorbeeld aan de duingebieden aan de kust, de
polders in het Groene Hart, de bossen van de Veluwe of de

De Wandelspecialist heeft:

Zuid-Limburgse heuvels. Daarbovenop beschikt Nederland ook
over een uitgebreid netwerk aan wandelroutes, variërend van

• een compleet en gespecialiseerd assortiment van de

dagtochtjes tot Lange-Afstand-Wandelpaden van honderden

beste merken op het gebied van wandelsport;

kilometers. Met zo’n overvloed, kan het soms wel lastig kiezen
zijn Ter inspiratie hebben wij hier daarom 5 van de mooiste

• gespecialiseerde medewerkers die jou kunnen voorzien
van het beste advies, maar ook verstand hebben

Nederlandse wandelroutes voor je op een rij gezet.

van voetenkennis en materialen;

Ik ga wandelen
en neem mee…

EEN
DRINKFLES
VAN SIGG!
Lekker naar buiten en genieten
van de mooie natuur om je
heen, wandelen kun je echt
altijd doen. Wandelen is goed
voor lichaam en geest, je bent
lekker buiten én je hebt niet
veel nodig. Wandelschoenen
aan en gaan!
Hoewel... een wandeling is
natuurlijk niet compleet zonder
onderweg lekker iets te eten
en te drinken. Even een pauze
nemen, uitrusten, wat kletsen of
juist genieten van de stilte. SIGG
heeft alles wat je hiervoor nodig
hebt! De Hot & Cold drinkflessen
houden je drinken urenlang
aangenaam warm of koud en
een lunchbox biedt plaats aan
je boterhammen, wraps of
gezonde salade. Aan jou de taak
om je eten klaar te maken en...
te genieten! Waar gaat jouw
volgende wandeling naartoe?

W W W. S I G G . N L

• de beste kwaliteit en service;

WANDEL MAGAZINE

• ervaring en passie op het gebied van de wandelsport.
Kortom, wij hebben verstand van de producten en van voeten,

Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

waardoor we jou de beste start kunnen geven als wandelaar,
waardoor wandelen ook leuk is en blijft!

WANDELTIPS
Zorg voor goede wandelschoenen die

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

Heb je goede wandelschoenen en -sokken?

geschikt zijn voor jouw doel (wandelen, berg/

Denk dan ook aan je kleding. Draag vooral je kle-

trekking, klimmen).

ding in laagjes, zodat je altijd iets aan- of uit kan
trekken als je het kouder of warmer hebt tijdens

Kies voor je wandelschoenen gaat passen,

het wandelen.

eerst goede wandelsokken uit en pas met deze
sokken jouw nieuwe schoenen. Kies voor sokken

Zorg voor een fijne rugzak als je een langere

zonder (of bijna geen) naden met een nauwslui-

wandeling gaat maken. Je kunt altijd een rugzak

tende, elastische fit.

passen/testen in de winkel, zodat je kan bepalen
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1 JAAR

nummers
al vanaf

€ 17,

95

of deze fijn voor jou is.
Vergeet niet de onderhoudsmiddelen,
bijvoorbeeld voor het impregneren van je schoenen. Dan gaan je schoenen nog langer mee!

Nu kun je goed voorbereid op pad. Inspiratie
nodig voor je wandeling? Doe mee aan onze
winactie voor een abonnement op het wandelmagazine!

Wandel magazine is al ruim 35 jaar een begrip onder wandelliefhebbers.
Lees alles over lange & korte wandelingen dichtbij huis, maar ook over
wandelparadijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur,
landschap, cultuur & geschiedenis.

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING!
WWW.WANDELMAGAZINE.NU

1: Het Pieterpad

Wat de Elfstedentocht is voor schaatsers en Lowlands voor de muziekliefhebbers, is het Pieterpad voor wandelaars: je wil hem minstens één keer
gelopen hebben. Deze langeafstandswandeling is bijna 500 kilometer
lang, en loopt van het Groningse Pieterburen bij de Waddenzee tot aan de
Sint-Pietersberg diep in Limburg.
Hierbij wandel je in 26 etappes door het oostelijke deel van Nederland.
Onderweg passeer je een reeks prachtiger natuurgebieden, zoals de
Sallandse Heuvelrug, de Achterhoek en de Drentsche Aa. Niet voor niets
geldt het Pieterpad ook als de bekendste wandelroute van Nederland.

2: Het Maarten Van Rossumpad

Het Maarten van Rossumpad is vernoemd naar de gevreesde krijgsheer
die tussen 1478 en 1555 in de Lage Landen leefde en destijds het gebied
langs dit pad onveilig maakte. De wandelroute is 384 kilometer lang en
telt 23 etappes gelegen in de oostelijke helft van Nederland.
Op dit traject kom je langs een groot aantal kastelen en rivierdorpen,
waarvan een groot aantal verband houden met het leven van Van Rossum.
Daarnaast wandel je ook door diverse fraaie natuurgebieden, waaronder
de Veluwe, de Betuwse uiterwaarden, de Overijsselse veengebieden en
het Drentse esdorpenlandschap.

3: Dutch Mountain Trail

Nederland alleen maar plat? Dan heb je vast nog nooit op de Dutch
Mountain Trail gelopen! Deze wandelroute loopt door het heuvellandschap
van Zuid-Limburg en doet daar de zeven hoogste toppen van het land
aan. Hierdoor is de ruim 100 kilometer lange wandelroute meteen een
van de zwaarste lange-afstandswandelroutes van Nederland. De Dutch
Mountain Trail is dan ook een aanrader voor bergwandelaars die dichter bij
huis de benen willen strekken.

4: Het Grenslandpad

Op het Grenslandpad wandel je in 372 kilometer langs de grens tussen
Nederland en Vlaanderen, waarbij je deze meerdere keren oversteekt.
De route start in het Zeeuwse Sluis en voert je via Noord-Brabant tot
aan Thorn in Zuid-Limburg. Hoewel de landschappen hier meestal niet
erg heuvelachtig zijn, doet dit niets af aan de natuurpracht onderweg.
Zo wandel je in Zeeland langs meanderende kreken, schilderachtige
populierendijken, om vervolgens bij de Brabantse bossen en heides uit te
komen. Ideaal om een paar weken in alle rust uit te waaieren!

5: Het Vechtdalpad

Vanuit het Duitse Münsterland baande de Vecht zich duizenden jaren
geleden een weg door de Overijsselse zandheuvels, waardoor er
een bijzonder landschap met kleine wallen en rivierduinen ontstond.
Op het Vechtdalpad maak je kennis met dit bijzondere gebied,
door in 87 kilometer van Zwolle naar de Duitse grens te wandelen.
Hierbij volg je grotendeels de loop van de Vecht. Onderweg maak je kennis
met het unieke rivierenlandschap van deze regio, met brede uiterwaarden,
bossen, heide en zandverstuivingen. Deze enorme variatie maakt deze
route volgens velen een van de mooiste van Nederland. Als je zin hebt in
wat extra uitdaging, kan je ook nog drie etappes verder Duitsland in aan
de route vastplakken.

Meer als 300 jaar ervaring in het ontwikkelen, innoveren en
produceren van hoogwaardige berg/wandelschoenen. Dit Duitse
familiebedrijf uit Bayern, met de 9e generatie aan het roer heeft
traditie en innovatie hoog in het vaandel staan. Welke activiteit je
ook wil ondernemen, voor bijna elke voet van smal tot breed, is er
een passende wandelschoen te vinden in de innovatieve collectie.

COMFORT FIT
CONCEPT
Onze Comfort Fit Concept geeft
meer ruimte aan de voorkant van
de voet met een stevige grip op de
hiel, waardoor je basis bij de start
van het wandelen al goed is.
1 Meer ruimte voor je tenen.
2 Meer breedte voor de bal van je voet
3 Stabiele stand door de brede zoolbasis
4 Perfecte pasvorm door de
nauwsluitende hiel

VAKUUM WALKER
DONKERBLAUW
BRUIN
•
•
•
•
•

€ 229.

Gewalst Nubuk leer
Verkrijgbaar in halve maten
Uitneembaar voetbed
Vaakum techniek
EVA tussenzool

95

POWER WALKER 2.0
ZWART

TURKUOISE

€ 184.

95

•
•
•
•

Ventilation mesh
Verkrijgbaar in halve maten
Met uitneembaar voetbed
Dynamic tussenzool voor perfecte
afwikkeling en ondersteuning
• Waterdicht en ademend
• Comfort Fit® leest

MET
VENTILATION
MESH

Al sinds 1898 staat het merk deuter voor kwaliteit in
rugzakken voor wandelen, fietsen, trekking, sporten,
sneeuwsport, kamperen en meer. Het geliefde merk uit
het Duitse Gersthofen heeft alles in huis zodat jij jouw
spullen op een comfortabele, praktische en stijlvolle
manier kunt meenemen. Of het nu een wandeling,
dagtocht, fietsavontuur of een meerdaagse tocht is,
deuter heeft voor elke activiteit een passende rugzak!
De nieuwe Speed Lite is een van de meest lichtgewicht
wandelrugzakken en biedt optimale bewegingsvrijheid tijdens
dagtochten. Het vernieuwde Lite rugsysteem zorgt voor extra
ventilatie: geen natte rug tijdens het wandelen meer! De rugzak
heeft een hoge mate van draagcomfort en biedt toch genoeg
• 390 gr.
ruimte voor bijv. je smartphone, drinkfles en picknickspullen.

SPEED
LITE 17

AZURE-REEF

MET DELRIN
U-FRAME VOOR
AANGENAME
VERDELING VAN
GEWICHT

SPEED
LITE 25

GRAPHITE-SHALE
• 100% gerecycled materiaal
• deuter Lite rugsysteem
• Afmeting 55 x 29 x 19 cm
• 710 gr.

€ 119.95

SPEED
LITE 13
SHALE-BLACK

• 100% gerecycled materiaal
• deuter Lite rugsysteem
• Afmeting 45 x 26 x 16 cm
• 390 gr.

• 100% gerecycled materiaal
• deuter Lite rugsysteem
• Afmeting 44 x 24 x 15 cm
• 370 gr.

€ 69.95

€ 64.95

✁

Wandelspecialist
Wandelspecialist
W
I

B
W

W
W WL LE E N N T T E E D D UU GG
B W

Wandelspecialist
AI AA AA AD DV V I I E E S S R R NN
N
E

SS

T

E
T

NN NB BR R O O E E K K I I NN PP

D

D NL LL LT TL LM M I I A A F F CC I I
N
T E N N B R O E K I N

W
B W W L E N T E D U
I W
I W
D DD DS SA AD D L L T T N N T T EE
R CCN
Ĳ Ĳ
AI AEA EEA EEA EAD ADV D E I E NEN KSK S S
J

J
D

D

I

I

A

E

N

T

C

I
A

S SZ ZT T R R Z Z T T L L HH AA
E

S O AG DO LU TE

C
Ĳ LA GE O E C

E U AM DH EU NS

L

W D
E N
G

O

K

AD

A

VN

V

E

AJ

VD

OI

T

T

D

E

C

O

G

U

M

O

H

U
U

S

E

E
K

IS

T

B

E

A

V

O

N

T

U

U

R

Ĳ

E

T

T

R

A

I

L

S

C

H

O

E

N

S

TT BL EM R I TA N F S C

NS TZ UT UR RZ ĲT E L T H
L

Naam:

G

O

C

U M H

U

S

E

I

E-mail:
K A

V

K

R

T

B

E

R

T

N

S

E A V
Telefoonnr.:

O

N

T

U

U

R

Ĳ

E

T

T

I

L

S

C

H

O

E

N

S

E

Oplossing

Oplossing
C

L

R

I

S

N

A

A

N

I

R

R

T

T

L

L

K

RL

R

N

O

O

K

KL

E

E

A

Schoenmaat:
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ADVIES
ADVIES
AVONTUUR
AVONTUUR
BROEK
BROEK
DRINKFLES
DRINKFLES
JACKET
JACKET
GLENTE ADVIES
LENTE
AVONTUUR
NATUUR
NATUUR
SRUGZAK
BROEK
RUGZAK
SCHOENEN
DRINKFLES
SCHOENEN
PSPECIALIST
SPECIALIST
JACKET
STAD
STAD
ETRAILSCHOEN
LENTE
TRAILSCHOEN
VOETMETING
NATUUR
VOETMETING
CWANDELAAR
RUGZAK
WANDELAAR
WANDELING
SCHOENEN
WANDELING
IWANDELROUTES
WANDELROUTES
WANDELSTOK
SPECIALIST
WANDELSTOK
AZOMERSTAD
ZOMER

O

L

Wil jij ook kans
maken op één van
deze mooie prijzen?
Los dan snel de prijspuzzel op en lever het juiste antwoord
voor maandag 30 mei 2022 in de winkel in. De winnaars
worden schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht.

TRAILSCHOEN
VOETMETING
WANDELAAR
WANDELING
WANDELROUTES
WANDELSTOK
ZOMER

5x Deuter heuptas

10x sokken

3x schoenen

50x abbonement
op Wandel.nl

ACHTERPAGINA

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag:
09:30-17:30
N.A.W. GEGEVENS DEELNEMER
Zaterdag:
09:30-16:00
Torenstraat 1, 4353 AA Serooskerke | Tel.:0118-591251 | www.sinkeschoenmode.nl

