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Congratulations!
Marya Schoenmode

24-2-2017 10:45:55

DANK JE WEL TEAM EN KLANT!
Marya Schoenmode: al vijfentwintig jaar een begrip in Nistelrode en ver daarbuiten.
Met als drijvende kracht, motor en spil achter de succesformule eigenaresse
Maria Reizevoort: bevlogen, enthousiast en met passie voor haar zaak.

Vijfentwintig jaar
Op 22 februari 2017 bestond Marya Schoenmode
precies vijfentwintig jaar. In die jaren groeide
de winkel van één naar drie zaken en ging het
winkeloppervlak van 50 naar 600 vierkante
meter. Marya werd Authorized verkooppunt van
het gerenommeerde merk Floris Van Bommel,
en met haar Gabor shop-in-shop werd zij onlangs
uitgeroepen tot Beste shoppartner van Gabor
2016. Een bijzondere eer die vooral aangeeft dat
de verkoop in de shop-in-shop winkel zelfs die
van de mono-stores in de grote steden overtreft.
Een titel waar het hele team terecht trots op is!
Voor kinderschoenen van optimale kwaliteit en
pasvorm is er Shoes for Kids. En dan is er nog de
Tamarisshop, pal naast de kinderwinkel, met de
Tamaris en Rieker shop-in-shops. En óók Marya:
online shoppen in de uitgebreide webshop met
het complete assortiment.

Teamspirit
Ieder seizoen opnieuw kiest Maria met zorg de
nieuwste collecties in schoenen en tassen.

Ze let op trends, maar ook op kwaliteit, pasvorm
en duurzaamheid. Ze vliegt vier keer per jaar
naar Milaan en bezoekt beurzen in Nederland,
Duitsland en België. Maria kent geen ‘van negen
tot vijf’ mentaliteit: ze is er gewoon altijd, zeven
dagen per week. Samen met haar medewerkers
vormt ze een hecht team; een team waar ze
trots op is. Partner Rens en zonen Sjoerd en Joris
draaien fulltime mee in het alsmaar groeiende
familiebedrijf, waarbij Rens het financiële

‘Ons kent ons
geldt ook voor ons
hele team; in die
familiaire sfeer
voelen onze klanten
zich thuis’
MARYA SCHOENMODE 2017

gedeelte voor zijn rekening neemt, Sjoerd de
webshop beheert en Joris de in- en verkoop van
dames- en herenschoenen verzorgt.

Dank je wel team en klant!
Op de vraag of er veel veranderd is in die jaren,
antwoordt Maria: “We zijn door de jaren heen
flink gegroeid, maar toch zijn we ook in veel
dingen hetzelfde gebleven. We stralen nog steeds
kleinschaligheid en gemoedelijkheid uit. We
kennen onze klanten persoonlijk en onze klanten
kennen ons. We denken mee met de klant en
zetten ons in voor het beste advies. Dat was zo,
dat is zo en dat blijft zo. Ons kent ons geldt ook
voor ons hele team; in die familiaire sfeer voelen
onze klanten zich thuis. Ik wil dan ook graag een
groot dankjewel uitspreken aan ons team, dat
al zoveel jaren op een geweldige manier altijd
weer klaarstaat. Maar ook wil ik onze klanten
bedanken. Want dankzij hen zijn we waar we nu
staan. Omdat we dat zo waarderen hebben we
een feestelijke kortingsactie. Welkom in onze
winkels!”
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Wij feliciteren Marya Schoenmode met haar 25 jarig jubileum!
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Wolky feliciteert
Marya Schoenmode
met het 25-jarig jubileum
Kom de collectie bekijken!

Striker 1402 Morgan

Nirvana 2575 Go

Pebbles 8476 Flint

e-walk® 5800 e-walk

–-–--––-––-–-–-–
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• Bezoek onze website:
www.wolky.nl
• Volg ons op Facebook:
facebook.com/wolkyshoes
• Meld je aan voor de nieuwsbrief:
www.wolky.nl/Nieuwsbrief

Blazer 3810 Dusky

• Volg ons op Instagram:
wolky_shoes
• Download de gratis Wolky-app
in de App Store.
• Download de gratis Wolky-app
in de Google Play Store.

3-3-2017 12:32:21

Alle getoonde
modellen hebben
een uitneembaar
voetbed.

Marya

IS MAATSCHAPPELIJK

betrokken

De wereld een
klein beetje
mooier maken
Marya is betrokken bij de
wereld om haar heen; dat voél
je niet alleen, dat zié je ook.
Het sponsoren van plaatselijke
verenigingen hoort daar als
vanzelfsprekend bij. En mensen
in minder welvarende landen blij
maken met nieuwe schoenen
betekent iedere keer opnieuw
een klein feestje. Onderdeel
uitmaken van het grotere geheel,
een steentje kunnen bijdragen
en onze wereld een klein beetje
mooier maken: dat maakt die
maatschappelijke betrokkenheid
voor Marya tot een groot goed.

RKSV PRINSES IRENE JO19-1

RECREANTENMIX 1
Volleybalclub
Tornado

MARYAMEISJES

STICHTING LUNDAZI &
Home of Hope van St. Lawrence
Pater Toon van Kessel

KERSTPAKKETTENACTIE
STICHTING SAMENWERKING
BERNHEZE KOBYLIN
Christ, Hanneke, Harrie, Jan, Riky en Marya
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ONZE KANJERS
daar zijn wij trots op

Soms wil je als klant gewoon wat rondkijken. Genieten van die uitgebreide collectie schoenen en tassen.
Soms ook ben je op zoek naar een goed en eerlijk advies. Dan is het fijn als de medewerker in de winkel jouw
wens begrijpt. Als die medewerker verstand van zaken heeft en feilloos voor jou de juiste schoen weet te vinden,
precies passend bij jouw persoon, jouw voorkeur en jouw voeten. Die bevlogenheid en betrokkenheid van de
medewerkers, dat zit bij Marya wel snor. Of je nu voor dames-, heren- of kinderschoenen komt: het team van
Marya staat voor je klaar. Al 25 jaar lang. Onze kanjers, daar zijn wij trots op!
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MARIA REIZEVOORT

RENS REIZEVOORT

SJOERD VAN DE WETERING

JORIS VAN DE WETERING

SONJA VAN DER WIELEN

SOPHIE VAN DE LAAR

YVONNE BUITENHUIS-SESINK

De combinatie van schoenen,
klanten en collega`s werkt voor mij

De uitdaging is om steeds een schoen
te vinden die past bij de klant
en dat blijft leuk.

Service, kwaliteit en
klantvriendelijkheid staan bij mij
voorop. Mijn doel en uitdaging is iedere
klant tevreden de deur uit te laten gaan

LARA VAN DER WIELEN

CHRISTEL VAN DE WETERING

MARINA VAN DEN BOOGAART

LIZ VAN ERP

Ik vind het leuk dat ik in contact ben
met kinderen en hun ouders,
maar ook met mijn (ex-)collega’s
waarmee we nog ieder jaar een
Maryameisjesavond houden.

Iedere voet verdient een
goed passende schoen,
daar ligt mijn uitdaging.

Ik verkoop het liefste mooie,
moderne trendy schoenen.

Naast het verkopen van schoenen,
zorgt het contact met klanten en
collega’s ervoor dat ik ieder weekend
met veel plezier naar mijn werk ga.

‘Genieten
van die
uitgebreide
collectie
schoenen
en tassen’
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HANNA NELISSEN

MAE GEVERS

MARLEEN VAN BOXTEL

DEMI SMITS

Het is een leuke gelegenheid
om zo met klanten te leren werken
en natuurlijk hangt er een
prettige werksfeer.

Wat is er nou leuker dan je zaterdag
door te brengen met geweldige
collega’s en de leukste schoenen.

Ik geniet elke dag van de klanten die
met een stralend gezicht en hun mooie
nieuwe schoenen de winkel uitlopen.

Elke werkdag
is anders bij Marya.

MINKE VAN DER DOELEN

HANNAH VAN GERWE

ELINE DAMEN

JANNEKE VAN SANTVOORT

Schoenen en kinderen
dat ‘past’ mij perfect!

Ik ben blij dat ik elk weekend kan
werken in zo’n leuke winkel met
zo’n leuke collega’s.

Iedereen mag jaloers zijn
op zo’n leuke baan bij
Marya Schoenmode

Niet alleen de prachtige collectie,
maar ook de fijne werksfeer en collega’s
laten mij al 13 jaar met plezier
naar Marya gaan.

HELGA VAN SCHIJNDEL

MATTHEA DWARSWAARD

SHARON SMITS

ANITA WILBERS

Het werken bij Marya Schoenen
is super leuk, vooral met zo’n super
leuk team.

Schoenen passen mij en het werk
bij Marya Schoenmode ook.

Schoenen en kinderen
zijn mijn passie dus een
perfecte combinatie.

Spontaniteit van kinderen,
mooie merken en het geven van een
goed advies maken dat ik
mijn werk leuk vind.

INE ROMME

MAAIKE HOOGERDIJK

LENNY VAN BERGEN

MANITA VAN RIJN

Ik ben trots dat ik mag werken
voor een ondernemer die zo sterk
in haar schoenen staat.

De uitdaging om kinderen en hun
ouders op 1 lijn te krijgen en ze dus
tevreden met hun aankoop naar huis te
laten gaan daar word ik blij van.

Het geeft een goed gevoel
als klanten met een blij gezicht
de deur uitgaan.

Ieder seizoen weer de uitdaging
om de beste en mooiste
kinderschoenen voor u te selecteren...
Daar krijg ik energie van.

MARYA SCHOENMODE 2017
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Tamaris
Pal naast Shoes For Kids runt Maria sinds 2014 haar
Tamariswinkel, met de shop-in-shops van Tamaris
en Rieker. Ook vind je hier een mooie COLLECTIE
TASSEN en ACCESSOIRES. Met de seizoenen wisselt
de collectie en krijgt de winkel steeds weer een nieuwe
look. En koopjesjagers voor damesschoenen kunnen
het jaar rond hun slag slaan in de outlet achterin de
Tamarisshop.

Kom gerust een
kijkje nemen!
DE SNEAKERS

In deze winkel bevinden
zich ook de brands
Ara-shop, Remonte
en Marco Tozzi.

hebben een
uplift

in de vorm van stijlvolle
plateauzolen gekregen en peppen
daarmee niet alleen onze
doordeweekse outfits op, maar
zorgen er ook nog eens voor
dat we als op wolken lopen.

€ 49,95

feliciteert het team van

Marya Schoenmode met het
25 jarig jubileum.

79,95 €

23654-28
(881) ocean patent multi
onAIR INSOLE

OUTLET

MAANDAG T/M DONDERDAG 9.30 TOT 17.30 UUR
VRIJDAG 9.30 TOT 21.00 UUR
ZATERDAG 9.30 TOT 17.00 UUR

8

MARYA SCHOENMODE 2017

Lichter

Soepeler

Meer Ruimte

Meer Schokabsorptie

RIEKER FELICITEERT MARYA

Rieker
STYLE & COMFORT

www.rieker.com

Koopzondag
26 maart
12.00 tot
17.00 uur

Gaan style en comfort op het gebied van
schoenen volgens jou niet samen?
Dan heb je nog geen Rieker aan je
voeten gehad! Dit Duitse label ontwerpt
al bijna anderhalve eeuw antistress
schoenen met een fashionable design.

MARYA SCHOENMODE 2017
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25nvogelvlucht
jaar

MARYA SCHOENMODE

1992

Opening 1e winkel – Laar 9

1992

Een van de eerste
ingekochte schoenen

1999

2000

Heropening na verbouwing – Laar 9

2012

20 jaar Marya

2008

Verbouwing - Laar 9

2014

Opening Tamaris – Laar 16

Van harte gefeliciteerd
met jullie 25-jarig bestaan!
Gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum

Op nog vele jaren een prettige
en succesvolle samenwerking!
10

www.remonte.com
MARYA SCHOENMODE 2017

2010

Start van de webshop

2016

Bij 50 beste schoenenzaken
2016 in Nederland

Veel jongeren die in de studententijd de weekenden en vakanties
werken bij Marya. Sommige al meer dan 10 jaar.

2016

2017

Winter inkoop voor 2017

2015

12,5 jaar Shoes for kids

Schoenen van Gabor

2017

Marya Schoenen Beste
Shoppartner Gabor

Colofon
Uitgever: Bernheze Media
Teksten: Anita van den Bogaart,
Tekstbureau Schrijfstijl.
Vormgeving: Buro Tweevoud
Foto’s: Marcel van der Steen en Marya
Schoenmode
Druk: Persgroep Printing Best
Oplage: 18.000

2016

Kerstpakketten naar Kobylin
in Polen

2016

Zomer inkoop voor 2017

2017

Ontworpen en gemaakt door Joris ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum.

Aan de inhoud van deze krant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei
wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden zonder toestemming van
Marya Schoenmode.

眀眀眀⸀洀愀爀礀愀猀挀栀漀攀渀洀漀搀攀⸀渀氀
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ol enthousiasme
worden in de
kinderwinkel schattige
babyschoentjes
en stoere stevige
stappers voor jongens
en meisje verkocht.

DE ENE KLANT HEEFT WAT MEER TIJD EN ZIN DAN DE ANDERE,
MAAR ONZE VERKOOPSTERS ZORGEN ER ALTIJD WEER VOOR
DAT IEDERE OUDER MET KIND MET EEN FIJN GEVOEL NAAR
HUIS GAAT.
Het meet- en pasproces dat daaraan vooraf gaat is essentieel! Een proces dat
bij ieder kind anders verloopt. De één heeft er heel veel zin in en de ander
wat minder. Soms doet een kind gewoon precies hetgeen wat op dat moment
even niet makkelijk is; niet op de meetlat willen staan, lekker bij papa of mama
blijven hangen, rennen in plaats van een rondje wandelen en misschien nog

Gratis
zak
gymrug

wel de meest voorkomende: ineens heef je kind een vastberaden eigen smaak.
Heel fijn. Erg afwisselend.

Nadat onze verkoopster nauwkeurig
voeten hebben gemeten, helpen zij de
klant met liefde en plezier in dit proces.
Want dat maakt ons werk zo leuk…

elbaarheid
De onvoorsp
ind
van een k

Bij aankoop
van schoenen een
GRATIS GYMRUGZAK
En maak kans op een rugzak van Red-RAG
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SHOES FOR KIDS
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Koopzondag
26 maart
12.00 tot
17.00 uur

Voor stoere boys, kleine prinsesjes, no-nonsense meiden of vertederende babyvoetjes:
voor elke kindervoet, van piepklein tot aan maat 40, heeft Marya Shoes for Kids
de juiste schoen. Een móóie schoen natuurlijk. Maar vooral ook een goéde schoen.
Verantwoord, met optimaal draagcomfort, prima voetbed en van hoge kwaliteit.
Schoenen die tegen een stootje kunnen. Laat ze maar rennen die boys en girls!

MARYA SCHOENMODE 2017
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Wij feliciteren Marya Schoenmode met hun

25-jarig jubileum!

Social Media
Marya Schoenmode gaat met haar tijd mee en is dan ook actief op social
media. Facebook en Instagram zijn de snelle kanalen voor acties en
nieuwtjes. Alles wat er gebeurt op social media draagt ertoe bij dat de klant
op de hoogte is van wat er in de winkels gebeurt, ook zonder zelf naar de
winkel te komen. Want ook dat thuisgemak is Marya Schoenmode!

www.facebook.com/Marya-schoenmode

Sjoerd

www.instagram.com/marya_schoenmode

‘Vandaag besteld,
morgen in huis’
Zoon Sjoerd beheert de webshop en heeft daar een
volledige dagtaak aan: de populaire online winkel is
een belangrijk verlengstuk van de fysieke winkels.

JANNEKE EN SJOERD

Bezoek onze
webshop Marya.nl

Volledige collectie online
Alle schoenen van Marya schoenmode zijn ook online te bestellen.
De bestellingen worden direct uit voorraad geleverd: de magazijnen bij de
drie winkels tellen dan ook maar liefst zo’n 15.000 paar schoenen. Sjoerd
beheert de webshop en regelt ook alles achter de schermen. Hij maakt
professionele foto’s van alle schoenen die binnenkomen en plaatst ze op
de site. Hij werkt binnengekomen bestellingen af: boekt ze uit, pakt ze in
en maakt ze verzendklaar. Aan het einde van elke dag komt PostNL de
bestellingen ophalen; dagelijks gaat een aanzienlijk aantal pakketten de
deur uit.

www.maryaschoenmode.nl

Vandaag besteld, morgen in huis
Marya Schoenmode levert vanaf drie webshops: www.Marya.nl en
www.Topshoe.nl allebei voor de volledige collectie, en www.gigagaaf.nl voor
de kinderschoenen. Bij online bestellingen geldt: vandaag besteld, morgen
in huis. Bovendien is verzending en retourneren gratis. Dat stukje service
vinden ze bij Marya Schoenmode maar heel gewoon.

Feliciteren

Professioneel
Het is belangrijk de webshop altijd up-to-date te houden. Dat vraagt tijd
en inspanning. Sjoerd: “De online shop is echt een verlengstuk van onze
fysieke winkels en moet dus staan als een huis. Het thuisgemak voor de
klant is belangrijk voor ons. Daar zet ik me samen met Janneke, Hanna en
Liz honderd procent voor in en dat geeft een enorme energieboost.”

met haar 25 jarig jubileum!
MARYA SCHOENMODE 2017
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balanszoboalanszoo
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Stretchwalker is een revolutionaire
innovatie waarvan de oorsprong in Japan
ligt. Traditie en technologie komen samen
in
perfecte harmonie.
De balanszool zorgt
Stretchwalker
is een revolutionaire
voor
een natuurlijke
innovatie
waarvan delichaamshouding.
oorsprong in Japan
maakt
u
blij. Ervaar
zelf!
Stretchwalker
ligt. Traditie en technologie
komenhet
samen
®

®

®

in perfecte harmonie. De balanszool zorgt
voor een natuurlijke lichaamshouding.
Marya_Adv_264x374mm.indd
1
maakt u blij. Ervaar het zelf!
Stretchwalker
®

Marya_Adv_264x374mm.indd 1
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DAMESEN HERENSCHOENEN
De dames- en herencollectie van Marya Schoenmode is ieder
seizoen opnieuw weer verrassend mooi, bijzonder, stijlvol en
trendy. Met een collectie van maar liefst 156 toonaangevende
merken, de shop-in-shops
van Gabor en Wolky, en als
authorized verkooppunt
van Floris van Bommel is
Marya Schoenmode een
grote speler op de markt.
Voor dames zijn er schoenen
in de maten 35 – 43. Heren
kunnen terecht in de maten
38 – 49. En voor dames
én heren is de uitgebreide
collectie accessoires van zachtleren riemen en tassen
beslist ook de moeite waard!

Joris
Ambachtelijke miniatuurschoentjes
in zilver. Puur vakmanschap
van goudsmid Joris

n
Zilvere
n
Floris va
l
Bomme

urminiatu
jes
schoent

Zoon van Maria en doet zowel inkoop als verkoop
van heren- en damesschoenen. Daarnaast is hij
ambachtelijk goudsmid en ontwierp zilveren
miniatuurschoentjes voor Floris Van Bommel.

TASSENENZO

Jours

Naast schoenen kunt u bij MARYA terecht voor een uitgebreide collectie
tassen. Een mooie tas maakt uw outfit helemaal af maar moet ook
praktisch zijn. Door de uiteenlopende merken en stijlen van onder andere
GABS, GIANNI CHIARINI, X-WORKS en BEAR DESIGN, zit er voor iedereen
een tas naar wens bij. PETER KAISER heeft zijn tassen afgestemd op kleur
en materiaal van de pumps.

Naast zijn fulltime baan in de winkel houdt Joris zich bezig met zijn eigen
ambacht, dat van goudsmid. In Best heeft hij zijn eigen atelier, waar hij
sieraden ontwerpt en repareert. Joris ontwierp een zilveren Floris van
Bommel-miniatuurschoentje. Dertig unieke exemplaren - geproduceerd
met de ambachtelijke ‘verlorenwasmethode’ - worden in 2017 in de Van
Bommelshops in Nederland, België en Duitsland verloot onder de klanten.

Reparatie en ontwerpen

Schoenfabriek
Schoenfabriek
Schoenfabriek
Wij feliciteren

Marya Schoenmode

Op orde

met haar

25-jarig jubileum
www.durea.nl

In de winkel van Marya Schoenmode neemt Joris ook sieraden aan ter
reparatie. In de meeste gevallen zijn de sieraden de volgende dag al klaar.
Joris ontwerpt ook nieuwe sieraden, volledig afgestemd op de wens van de
klant. En ook voor het inleveren van oud goud kun je bij hem terecht: om
het te verkopen, maar ook om er een ander sieraad van te laten maken.
Bedrijven en organisaties kunnen bij Joris terecht voor een exclusief
ontwerp van hun eigen product in miniatuur.

www.gijsschoenen.nl

Joris is iedere dag in de winkel te vinden, behalve op donderdag. Die dag
brengt hij door in zijn atelier. Joris doet samen met Maria de inkoop van de
herenschoenen, bezoekt beurzen en staat in de winkel voor de verkoop van
zowel dames- als herenschoenen. Joris zorgt er ook voor dat het magazijn
op orde blijft, zodat alle schoenen snel zijn te vinden. En dat is met die
gigantische voorraad van 15.000 paar schoenen beslist geen overbodige luxe.

MARYA SCHOENMODE 2017
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www.florisvanbommel.com

Adv FvB Costa Rica + 1445101.indd 1
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Authorized Van Bommel Shop
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Floris van Bommel is één van de grote merken die Marya verkoopt.
Zij beschikt ook over een authorized Van Bommel Shop.

De schoenen van Floris van Bommel zijn van Nederlandse bodem en
zijn kwaliteitsschoenen met een klassiek karakter. Met meer dan negen
generaties aan schoenmakers kan de familie van Bommel gezien worden
als de expert op het gebied van het vervaardigen van schoenen.
De schoenen hebben een tijdloos karakter en voldoen aan een
hoogwaardig kwaliteitsniveau. Het uitgebreide assortiment van Van
Bommel biedt schoenen voor elke gelegenheid of u nu op zoek bent naar
een stijlvolle pump, sneaker of geklede veterschoen.

Marya is trots op haar exclusieve authorized Van Bommel Shop.
In deze shop wordt een uitgebreide collectie gepresenteerd van
Van Bommel en Floris van Bommel, zowel voor dames als heren.
Door onze authorized Van Bommel Shop hebben wij een grote collectie
schoenen in de maten 38 tot en met 48, Hierdoor kunnen we inspelen op
vrijwel alle wensen van de klant.

Bij aankopen vanaf 50,00 euro ontvangt u
een blikje en maakt u kans op:
CADEAUBON VAN € 40,CADEAUBON VAN € 20,-

10% korting
OP DE VOLGENDE AANKOOP

Bag
Bag in
Iedere klant
ontvangt een Bag in
Bag tas tijdens de
jubileumactie.
OP=OP.

OP=OP

MARYA SCHOENMODE 2017
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‘Wat je uitstraalt

krijg je terug’

MARYA
Schoenen en Tassen

MARYA
Shoes for kids

MARYA
Tamaris, Rieker & Ara + outlet

Laar 9
5388 HB Nistelrode
0412-611349
info@maryaschoenmode.nl
www.maryaschoenmode.nl

Laar 16a
5388 HE Nistelrode
0412 - 640625
info@maryaschoenmode.nl
www.maryaschoenmode.nl

Laar 16
5388 HE Nistelrode
0412-640625
info@maryaschoenmode.nl
www.maryaschoenmode.nl
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