Editorial
Voeten houden van Wolky-sneakers

Ga ik dit seizoen voor
de Biker 1225 Italian
off-white met de zool in
de kleuren van de
Italiaanse vlag of die met
blingbling van Leontien
Zijlaard-van Moorsel?
Keuzes te over!

In groep 8 van de lagere school was het eindelijk zover. Ik kreeg mijn eerste
paar sneakers. Mijn ouders waren niet van de gympen, maar meer van de
degelijke stevige kinderschoenen, dus ik had er lang voor moeten zeuren. Het
werden van die hoge witte basketbalschoenen, want die gaven nog wat steun
aan de enkels. Bovendien waren ze van binnen en van buiten van leer en dat
vonden ze ook een pluspunt, want leren schoenen ‘ademen’. En daar hadden
ze, zoals ik me pas later realiseerde, helemaal gelijk in.
Een paar jaar later, tijdens de middelbare schooltijd, waren canvasgympen
in. Ik had inmiddels kleedgeld en ik kocht gewoon wat ik mooi vond.
Canvasgympen dus. Pluspunten: ze waren hip én goedkoop. Minpunten: door
het stugge canvas zaten ze nooit echt lekker en als je er veel op liep, gingen ze
– gestimuleerd door fikse regenbuien – enorm stinken.
Met de introductie van nieuwe high tech materialen kwamen er steeds meer
leerloze sneakers en sportschoenen op de markt. Met alle gevolgen van dien.
Ga net als ik op een zaterdag, na een voetbalwedstrijd op een nat grasveld, de
kleedkamer maar eens binnen van de F-jes. Daar doe je jezelf geen plezier
mee. Wat stinken al die kunststof voetbalschoenen!
Een van de voetbalmoeders had daar iets op gevonden. Zij smeerde de gympen
én voeten van haar zoons in met Vicks Vaporub. Maar dat blijft toch verbloemen
van iets wat je helemaal niet wilt en waar je bij met leer gevoerde schoenen –
zeker als je ze goed laat drogen – absoluut geen last van hebt.
Maar of het nu om (kunst)stoffen of leren exemplaren gaat, sneakers zijn
sowieso niet meer weg te denken uit het modebeeld. Zelfs mijn vader draagt
ze tegenwoordig met regelmaat en voor mijn zoons zijn er nauwelijks nog
schoenen te vinden die niet op gympen lijken. Gympen horen er gewoon bij.
Dat vinden we bij Wolky ook en dat komt mij goed uit. Wolky maakt namelijk
gympen waarvan het boven- én het binnenwerk van echt leer is. Zelfs het
voetbed is met leer omtrokken, dus luchtjes krijgen geen kans. Bovendien
geven Wolky-sneakers de perfecte steun die je van een echte comfortschoen
mag verwachten.
Voor dit seizoen staat de nieuwe Biker op mijn verlanglijstje. Een echte
eyecatcher! Ik ben er alleen nog niet uit welke het moet worden. De ‘Italian
off-white’ met een zool in de kleuren van de Italiaanse vlag of de limited edition
van Leontien Zijlaard-van Moorsel in wit met zilver.
We schermen er vaak mee: voeten houden van Wolky’s. Maar in het geval van
onze sneakers zouden we daar best van kunnen maken: voeten én neuzen
houden van Wolky’s!
Geniet van de frisse lentegeuren!

Magda Kleinhout
Art Director Wolky BV International
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Summer vibes

Hot town, summer in de city. Over de boulevard flaneren op een Vespa, in een bootje op het water
dobberen of de stad verkennen in een oldtimer. De zomer is hét seizoen voor vertier en plezier, dus
laat het kind in je naar boven komen. Laat die schommel flink zwaaien, bereik grote hoogtes op de
trampoline en geniet aan het einde van de dag van een welverdiend ijsje.
Wolky maakt geen schoenen om de hele dag netjes mee achter een bureau te zitten – kán wel,
natuurlijk – maar stappers voor de actieve, ondernemende vrouw. Of je nu in de tuin gaat werken, een
reeks festivals en parades afstruint, op vakantie gaat, een flink eind wilt wandelen of de bloemetjes
’s avonds buiten zet: met een paar Wolky’s aan je voeten zit je altijd goed.
Ga voor lekker sportief en kies voor de Biker, Kicks, Sparkle, Nirvana, Target, Swing of Universe.
Of kom juist superelegant voor de dag met de Couture. Optimaal comfort en de beste materialen
zijn – zoals altijd bij Wolky – gegarandeerd. En behalve aan vrouwen denken we natuurlijk ook aan
mannen in de vorm van de herencollectie Cloud 9. Op een mooie zomer!

Biker

Deze nieuwe Wolky-aanwinst is met z’n sportieve driekleurige rubberen rand een echte eyecatcher aan
je voeten. Hij is voorzien van een uitneembaar voetbed en heeft standaard een gekleurde onderkant.
Want niet alleen de bovenkant, ook de onderkant van Wolky’s mag worden gezien.

–-–-–-––––-–-–-–
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–-–-–-–-––-–-–-–

Biker 1225 Biker

Wolky nodigt u van harte uit om onze fantastische lente/zomer 2015 collectie te komen bekijken
• 30 juli - 01 augustus
GDS, Messe Düsseldorf,
hal 3, stand B26
• 10-11 augustus
Schuh Austria, brandboxx
Salzburg, hal B, stand 261
• 10-12 augustus
Moda-Footwear UK, NEC
Birmingham, hal 19, stand Q24
• 11-12 augustus
TrendEvent, C.A.S.T. Nieuwegein,
showroom 38 Geel/1
• 16-18 augustus
Shoes & Bags Vororder, MGC
Wien, hal 1, stand 104
• 17-18 augustus
Salt & Pepper, S.O.C. Hamburg
• 19-22 augustus
EuroShoes, Sokolniki Fair Ground
Moscow, Pavillion 4, stand F19
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• 19-21 augustus
ANWR First Order
O.C. O1 Mainhausen,
1e O.G., stand A.10.01
• 20-21 augustus
Shoes & Bags Vororder,
Brandboxx Salzburg
• 24-26 augustus
Shoes & More Schuhtage,
M.O.C. Hannover
• 24-25 augustus
Brussels International Shoe
Show, Trade Mart, showroom 441
West-Birmingham
• 24-26 augustus
ISLN, C.A.S.T. Nieuwegein,
showroom 38 Geel/1
• 07-08 september
Shoes4Addicts, Trade Mart
Brussels, showroom 441
West-Birmingham

• 08-10 september
ANWR Fashion Days,
OC O1 Mainhausen,
1e O.G., stand A.10.01
• 09-12 september
MosShoes, Crocus Expo Moscow,
Pavillion 3, hal 17, stand F08b
• 14-15 september
Shoes & Bags Hauptorder,
MGC Wien, hal 1, stand 104
• 18-19 september
ABC Hauptorder, Innsbruck,
showroom 29
• 21-22 september
Shoes & Bags Hauptorder,
brandboxx Salzburg, hal B,
stand 261

Biker 1225 Biker
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De zomerse kleuren knallen je tegemoet. Daar word je toch instant blij van?

Ciao

bella!
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Sneakers zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
Gelukkig maar, want weinig schoeisel draagt en staat zo
sportief. En het cliché dat sportschoenen funest zijn voor je
onderstel, kan ook voorgoed naar het rijk der fabelen worden
verwezen. Want: Wolky-sneakers rocken niet alleen de laatste
trends, maar zijn ook nog eens een weldaad voor je voeten!
Neem deze Biker: daar doe jezelf én je voeten een groot
plezier mee. Koop je de Biker 913 Leontien silver – die we
samen met Leontien Zijlaard-van Moorsel hebben ontwikkeld – dan steun je ook nog eens de Leontien Foundation,
een stichting die zich inzet voor jongeren met een eetstoornis.

Biker 1225 Biker 282 denim

Biker 1225 Biker 290 sulphur yellow

Biker 1225 Biker 279 mint green

Biker 1225 Biker 243 cognac

Biker 1225 Biker 250 red

Biker 1225 Biker 912 Italian off-white

Biker 1225 Biker 200 black

Biker 1225 Biker 276 turquoise
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Wolky x Leontien Ladies Run & Ride

Run for your life
Ex-wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel zet zich in om meer Nederlandse vrouwen in beweging
te krijgen. Met haar Ladies Run, Ladies Ride én een sportieve schoen die zij samen met Wolky ontwikkelde: de Biker, een comfortabele, stevige gymp waarmee je naar hartenlust comfortabel kunt fietsen
en lopen.

‘Ik wíl sporten, want ik weet dat het me positieve
energie geeft’

it’s a wolky by leontien
Ze is ex-wielrenster, meervoudig Olympisch en wereldkampioen en tegenwoordig ook schoenenontwerpster, want Leontien Zijlaard-van Moorsel ontwikkelde vorig seizoen samen met Wolky de limited edition van
de Flow 4351 Zela. Dit seizoen komt daar een wel heel sportieve sneaker bij: de Biker 1225 Biker-Leontien.
Net als Leontien zijn deze sneakers sportief, vrouwelijk en shiny. En daarbij ook nog eens bijzonder comfortabel. Alsof dat niet genoeg pluspunten zijn, gaat er van de Biker – net als van de door haar ontwikkelde
Flow – een percentage van het aankoopbedrag naar de Leontien Foundation. Deze stichting zet zich in voor
jongeren met een eetstoornis.
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“Het is ruim tien jaar geleden dat ik ben gestopt
met wielrennen. Daarna zijn we eigenlijk gelijk
begonnen met het motiveren van mensen om te
bewegen: door middel van sportevenementen die
met name gericht zijn op vrouwen. Het is ons streven om vrouwen in beweging te krijgen, maar wel
op een laagdrempelige manier en in combinatie
met gezelligheid. De bedoeling is dat alle vrouwen
zich op de dag zelf verbazen: zo, heb ik dit écht voor
elkaar gekregen?
We zijn begonnen met de Leontien Ladies Ride die
dit jaar voor de tiende keer wordt gehouden: 35 of
65 kilometer fietsen. Om nog meer vrouwen aan
het sporten te krijgen, is daar twee jaar geleden de
Leontien Ladies Run bijgekomen: vijf of tien kilometer hardlopen. We kiezen er bewust voor om van
de Ladies Ride geen wedstrijd te maken: ik vind het
allang knap dat vrouwen die niet zo vaak bewegen
de 65 kilometer kunnen uitfietsen. Dan ben ik echt
trots.
De Ladies Run is een ander verhaal, want daar
komt natuurlijk wel een beetje competitie bij kijken.
Het is ook iets hoger gegrepen: je fietst makkelij-

ker dertig kilometer dan dat je tien kilometer hardloopt. Maar voor zowel de Run als de Ride geldt:
het gaat vooral om het plezier en de motivatie om
voortaan vaker te gaan bewegen. Gemiddeld doen
er tussen de vier- en zesduizend vrouwen aan de
Ride en Run mee. Dat is een geweldig aantal, maar
er mogen er nog meer bij.”

Kwestie van plannen
“Het excuus van veel vrouwen om niet te sporten
is: geen tijd. Maar een dag en nacht hebben 24 uur,
dus het is allemaal een kwestie van plannen. Als
je het overdag heel druk hebt, kun je de wekker ’s
ochtends ook een uurtje eerder zetten. Maar misschien heb ik makkelijk praten, omdat ik dat stukje
discipline heb overgehouden aan mijn sportcarrière. Ik wíl sporten, want ik weet dat het me positieve energie geeft waardoor ik weer een leukere
mama of werkgever kan zijn.
Een andere reden waarom veel vrouwen niet sporten is de kleding. Ik kan me goed voorstellen dat jij
als je drie kinderen hebt en vaker wilt gaan sporten
terugdeinst als je ziet dat een setje driehonderd
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euro kost. Dan begin je dus maar met rennen of
fietsen in een te groot trainingspak van je man, wat
natuurlijk niet lekker zit en dan stop je weer. Wij
spelen daarop in met een mooie kwaliteit sportkleding die voor bijna iedere huisvrouw betaalbaar is.
Samen met Wolky heb ik een schoen ontwikkeld
die helemaal in deze lijn past: de Biker. Een trendy
witte gymp gemaakt op een driekleurige zool. Ze
voelen heel stevig en comfortabel aan. Vroeger had
ik vaak hakken aan, maar dat wordt steeds minder
sinds ik mama ben. En bij sportevenementen loop
ik sowieso op sportieve sneakers. De Biker is de
ideale schoen, want hij ziet er heel vlot uit en je
kunt er zonder moeite lekker mee fietsen of lopen.”

Help een ander
“Een deel van de opbrengst van zowel de Leontien
Ladies Ride als de Leontien Ladies Run gaat naar
het Leontienhuis, mijn inloophuis voor mensen met
een eetstoornis. Het is geen behandelcentrum,
maar een aanvulling op de fantastische hulpverlening die er al is. Ons doel is om mensen met
een eetstoornis weer op weg te helpen naar een
gezonde, positieve toekomst. Een luisterend oor

te bieden, te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn,
waar hun interesses liggen.
Ik kwam op het idee voor het Leontienhuis toen ik
hoorde dat het aantal mensen met anorexia elk
jaar gestaag groeit. Ik dacht: dit kan niet, dit mag
niet. Ik heb zelf jarenlang anorexia gehad en dat
wens ik mijn ergste vijand niet toe. Als ik terugkijk
op mijn carrière, dan zou ik alles opnieuw willen
doen, behalve de periode van mijn eetstoornis.
Op het moment dat je anorexia hebt, denk je dat
je alleen daarin goed bent. Het beheerst je hele
leven. Dat is heel zwaar en eenzaam.
Ik wil helpen om dat groeiende probleem terug te
dringen. De hulp in het Leontienhuis wordt gratis
aangeboden, dus ik probeer met toertochten, spin
clinics, het openen van winkels, de Ladies Ride en
de Ladies Run en nog vele andere projecten zo veel
mogelijk geld in te zamelen. Iedereen die zich nu
inschrijft voor de Ladies Run en de Ladies Ride,
doet dit dus niet alleen voor zichzelf. Je helpt er
ook nog een ander mee.”

Torque

Geen doorsnee bandschoen, maar eentje die uitblinkt in authenticiteit. Dat is de Torque: een lichtgewicht
schoen gemaakt van boterzachte materialen. De binnenvoering is chroomvrij gelooid, dus ook geschikt
voor vrouwen met een chroomallergie. Het voetbed is zoals je van Wolky gewend bent uitneembaar.

–-–-–-–--––-–-––--–-–-–

design &
comfort
–-–-–-–-––--–---–-–-–-–

Tekst Fleur Baxmeier

Zelf meedoen?
Op leontienladiesride.nl en leontienladiesrun.nl vind je meer
informatie: data, inschrijvingsformulier en eventuele extra’s zoals
het huren van een fiets of een upgrade naar een luxearrangement.

Torque 8382 Bering / 8381 Roman
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It’s the inside that makes the difference!
De buitenkant stuurt onze indrukken en ervaringen enorm, terwijl het juist de binnenkant is die het
verschil maakt. Wolky kijkt verder dan de laatste trends en de nieuwste kleuren en focust op comfort.
Met een doordacht ontwerp van leest en pasvorm, een anatomisch gevormd voetbed en de zachtste
materialen die zich volledig vormen naar de voet. Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen:
voeten houden van Wolky’s!
Torque 8382 Bering

Torque 8381 Roman
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Torque 8381 Roman

1

Uitneembaar voetbed

5

Wolky’s zijn altijd 100% leer
gevoerd. Dit zorgt voor een goede
vochtopname.

2

De voetbedden zijn omtrokken met
kwaliteitsleer.

6

Het eersteklas klittenband zorgt voor
optimale verstelmogelijkheden.

3

Chroomvrije leren voering

7

Alleen het beste leer wordt gebruikt.
Zacht en lekker soepel voor optimaal
comfort.

4

Superlichte zool, gemaakt van het
innovatieve EVA materiaal XL Light.

8

Gaat slippen van de hiel tegen.

Torque 8387 Milton

Een extra dikke lichtgewicht
zool betekent extra
veel comfort en loopgemak.

Torque 8386 Iberia
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Jong, trendy en fris. Dat zijn de sandalen van
Wolky’s label Fancy Me. Gemaakt van het beste
leer met een prettig voetbed. Het label Fancy Me
is niet specifiek toegespitst op probleemvoeten,
maar richt zich op modieuze vrouwen die eenzelfde uitstraling van hun schoeisel verlangen.
Maar – heel belangrijk! – daarbij geen concessies
willen doen aan het bijbehorende comfort.
Fancy Me bestaat dit seizoen uit twee lijnen:
Couture en Step Up.

Couture

De Couture 4640 New York zou niet misstaan op de catwalks in Milaan, Parijs of – je raadt het al – New York.
De gewaagde dierenprints zijn helemaal van nu, evenals de op en top vrouwelijke en elegante uitstraling.
De stevige hak en het prettige voetbed zorgen ondertussen voor optimaal comfort, waardoor je heel wat
uren op deze uitdagende sandaal kunt paraderen.

Met de Couture steel je op ieder feestje de show. En je
kunt er ook nog eens de hele nacht op blijven dansen
zonder zere voeten! Ook heel sexy onder een verwassen
boyfriend jeans.

Couture 4640 NYC
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Step Up

Mooi van binnen én van buiten. De Step Up is niet alleen trendy, uitdagend en elegant, maar koestert met
z’n doordachte design ook elke voet. De hak is gemaakt van PU en daardoor zo licht als een veertje, het
verfijnde leer aan de bovenkant van de sleehak is zo zacht en soepel dat het met elke beweging mee veert.
Step up and dance!

Wél de sensuele uitstraling
van hakken, maar niet het
bijbehorende ongemak?
Door de stabiele, maar ook
eigentijdse sleehak
is de Step Up perfect
om op te dansen!

Step Up 4629 Rose / 4628 Ixia / 4630 Mentha
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–-–-–-–--––-–-––--–-–-–

4 times different

stylish

comfort
–-–-–-–-––--–---–-–-–-–

Vraag vier vrouwen in hun kledingkast te duiken en vier paar Wolky-schoenen of -sandalen te combineren met hun eigen outfits en je krijgt zestien heel verschillende looks. Waarvan akte!

Joy 0884 Bali

Joy

Op warme zomerdagen is er niets lekkerder dan, hopla, je slippers aanschieten. Lekker koel en een feest
om op te lopen. Dat wil zeggen: in het ideale geval. Want maar al te vaak geven doorsnee teenslippers
akelige blaren en zweterige voetzolen bovendien. Zo niet de teenslippers van Wolky die niet voor niets de
benaming ‘Joy’ hebben meegekregen. Het kurken voetbed zorgt voor lekker veel luchtigheid, loopcomfort
bij hitte en de nodige grip op de voet. Mag het nog een tikje steviger? Dan is het Joy-model met hielband
ideaal. Het model Tahiti Flowers wordt getoond op pagina 29 en model 0880 Tahiti op pagina 53 en 59.

Joy 0881 Fiji
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Naam:
Annerlie van de Brug
(38)
Burgerlijke staat:
Getrouwd met Bas (38)
Kinderen:
2 meisjes (6 en 3)
Beroep:
Schoonheidsspecialiste
Leuk:
Sporten en werken
Kledingstijl:
Zeer divers
Favo merken:
Zeer divers

Naam:
Joke Elisen-Boodt (55)
Burgerlijke staat:
Getrouwd met
Marcel (46)
Kinderen:
Geen
Beroep:
Vrijgevestigd
mondhygiëniste
Leuk:
Rommelmarkten,
lezen, zilversmeden
Kledingstijl:
Eclectisch, geen vaste
stijl
Favo merken:
7 For All Mankind,
verder heb ik niet echt
een voorkeur; kleding
moet lekker zitten en
afkleden!

Naam:
Lisette Burggraaff (33)
Burgerlijke staat:
Samenwonend met
Alje Tamminga (40)
Kinderen:
Geen
Beroep:
Grafisch ontwerper
Leuk:
Koken, eten, lezen,
ontwerpen, motor
rijden, wandelen
Kledingstijl:
Stoer, maar ook vrouwelijk (van jurken met
hakken tot jeans en
slippers)
Favo merken:
King Louie, gsus,
Dept, Even&Odd, Zara,
Kuyichi

Naam:
Emma Berendsen (18)
Burgerlijke staat:
Single
Kinderen:
Geen
Beroep:
Ik zit nog op school
Leuk:
Winkelen, op vakantie
gaan, uitgaan
Kledingstijl:
Ik heb nog niet duidelijk
een eigen stijl
Favo merken:
H&M, We, Vera Moda

Joy 0884 Bali
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4twinklex

4flyx

Sparkle 0650 Twinkle

UP2 4701 Fly

Laat de zomer maar komen!
De Twinkle is gemaakt van het
innovatieve materiaal XL Light
en geeft je voeten daarom
al het comfort dat je tijdens
warme dagen nodig hebt. Z’n
vloeiende, golvende vormen
maken dat hij er sportief,
maar tegelijkertijd elegant
uitziet. En hij past onder elke
outfit!

De Fly ziet er met z’n oplopende neus lekker sportief
en eigenzinnig uit. Dankzij
de ultralichte zool en het
uitneembare voetbed maak
je er op een comfortabele
manier kilometers mee.
En hij is nog makkelijk te
combineren ook: casual
onder een jeans of als
eyecatcher onder een witte
pantalon.

Model voor een dag
Lijkt het je leuk om een keer voor
deze rubriek te poseren, heb je
schoenmaat 37,5-38, ben je tussen
de 18 en 100 jaar én gek op mode?
Stuur dan een mailtje met twee
foto’s van jezelf (een portret en
een foto ten voeten uit) naar
info@wolky.nl. Wie weet nemen
we contact met je op!
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4kax

4romanx

Element 1175 Ka

Torque 8381 Roman

Wel dat prachtige silhouet dat
bij hoge hakken hoort, maar
geen pijnlijke voeten. De Ka
staat stijlvol onder een jurkje,
transformeert in sexy onder
een skinny en geeft een
harembroek net dat beetje
chic die hij nodig heeft.
Een alleskunner, die Ka.
En daarom zeer geliefd bij
veel vrouwen.

Stevig, maar toch ook
lekker licht. Als je de
Roman eenmaal aan hebt,
wil je ‘m eigenlijk nooit
meer uittrekken. Flink
doorstappen is op deze
bandschoen geen probleem
en hij vormt een mooie
match met zowel een
driekwart broek, chino
of jeans.
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Sparkle 0650 Twinkle

Sparkle 0651 Star

Sparkle 0650 Twinkle

Sparkle 0651 Star

Sparkle

In de zomer heb je behoefte aan lichte luchtigheid. Niks geen zware stappers, maar flexibele sandaaltjes
die je amper voelt. En ondertussen wel de nodige ondersteuning bieden, dat spreekt. Klinkt dat als een
onmogelijke opgave? Welnee, de Sparkle heeft het allemaal. Een superlichte zool gemaakt van het innovatieve materiaal XL Light, veel grip op het oppervlakte dankzij een vloeiende golfbeweging in de zool en
een voetbed van luchtig kurk.

Sparkle 0650 Twinkle
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It’s the inside that makes the difference!
De buitenkant stuurt onze indrukken en ervaringen enorm, terwijl het juist de binnenkant is die het
verschil maakt. Wolky kijkt verder dan de laatste trends en de nieuwste kleuren en focust op comfort.
Met een doordacht ontwerp van leest en pasvorm, een anatomisch gevormd voetbed en de zachtste
materialen die zich volledig vormen naar de voet. Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen:
voeten houden van Wolky’s!

8
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Voel je supervrouwelijk op deze sandaal met vederlichte sleehak.
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element

4

Don’t worry be happy. De lichtgewicht sandaal Element geeft je een instant zomergevoel. Vrouwelijk,
maar casual en – heel handig – verstelbaar bij de voorvoet en de enkel. Zie ook pagina 22 en 29.

Sparkle 0651 Star

1

De voetbedden zijn omtrokken met
kwaliteitsleer.

6

Wolky’s zijn altijd 100% leer
gevoerd. Dit zorgt voor een goede
vochtopname.

2

Speciaal ontwikkeld ‘memory foam’
zet zich naar de voet en voelt lekker
zacht aan.

7

Het eersteklas klittenband zorgt voor
optimale verstelmogelijkheden.

Het natuurlijke kurken voetbed zorgt
voor de juiste ondersteuning en draagt
in hoge mate bij tot comfortabel lopen.

8

De eersteklas gesp zorgt voor
optimale verstelmogelijkheden.

4

De extreem flexibele loopzool zorgt
voor ideale grip op ieder oppervlak.

9

Alleen het beste leer wordt gebruikt.
Zacht en lekker soepel voor optimaal
comfort.

5

Superlichte zool, gemaakt van het
innovatieve EVA materiaal XL Light.

3
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2x Element 1175 Ka
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2x Element 1176 Do
27

Sommige kledingstukken hebben van zichzelf al zo veel swag dat ze weinig extra’s
nodig hebben. Houd je look rustig en combineer deze expressieve geborduurde jurk
met de nonchalante, maar oh zo vrouwelijke Element.

Wolky in de mix met …

Element 1176 Do

World Family Ibiza

Mix ’n’ match is nog steeds dé trend, dus draag bij deze prachtige handgemaakte tas
met franjes gerust een paar stoere, no-nonsense UP2’s. In dezelfde kleur of juist
contrasterend, want dit seizoen geldt: alles kan en alles mag!

Van chic, sportief en casual tot business. Wolky’s kun je eindeloos combineren met je favoriete merken.
Maak kennis met World Family Ibiza: een uniek familiebedrijf dat vanaf hun geliefde eiland prachtige
tassen, jurkjes, sandalen en accessoires ontwerpt.

‘Ik kopieer niets: alles wat je ziet, komt uit mijn fantasie en mijn hart’
“We hebben altijd veel gereisd,” vertelt Merel
Krielaart (46) die World Family Ibiza samen met
haar man Alok Torrejon oprichtte. “Die reizen
duurden soms wel een half jaar en omdat we allebei gek zijn van etnische dingen – borduursels,
mooie ornamenten – bezochten we overal lokale
marktjes. Dat is onze verslaving, daar gaat ons hart
sneller van kloppen. Zo kwam ik op het idee om
materialen en stoffen mee te nemen om onze eigen
tassen van te maken.”
Moderne hippies, dat zijn Merel en Alok in hart en
nieren. Los van elkaar lieten ze begin jaren negentig huis en haard in Nederland achter om op Ibiza
met niets opnieuw te beginnen. Ze hadden allebei
nauwelijks bezittingen, kuierden rond op blote
voeten en verdienden geld met djembé spelen op
straat of energy balls verkopen op de markt. Als
twee zulke gelijkgestemde zielen elkaar in het wild
tegenkomen, kán het bijna niet anders of de vlam
slaat in de pan.
Waarvan akte, want bijna twintig jaar en zes kin
deren verder zijn Merel en Alok nog steeds een
onafscheidelijk duo. Sterker nog: ze runnen
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World Family Ibiza niet alleen met elkaar, de hele
familie – Merel’s moeder, de twee oudste dochters,
Alok’s zussen – zet zich in om de echte Ibiza bohemien stijl te vertalen naar de mooiste tassen, jurkjes, broeken, laarzen, sandaaltjes en accessoires:
altijd handgemaakt, felgekleurd en bedrukt met
draad, stof, spiegeltjes of franje.
“We verkochten in het begin alleen op de hippiemarkt van Ibiza, Las Dalias, maar hebben inmiddels vijf winkels in onder meer Barcelona, Madrid
en Marbella, er is een webstore en we worden verkocht in talloze boetiekjes,” vertelt Merel.
“Elk item van World Family Ibiza is uniek. Dat vind
ik belangrijk, want wij zijn ook uniek. Ik kopieer ook
niets: alles wat je ziet, komt uit mijn fantasie en
mijn hart.”

UP2 4703 Move

Van het strand naar de boulevard en door naar de cocktail party: deze wijdvallende broek
is deze zomer je beste vriend. Maak ‘m af met een hoge hak of ga voor casual chic met
de zomerse slipper Joy.

Kijk voor meer informatie over World Family Ibiza op
worldfamilyibiza.com
Tekst Fleur Baxmeier
Fotografie ?????

Joy 0883 Tahiti Flower
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SEASONAL inspiration by Jet
Zomer, winter, herfst of lente. Illustrator Jet Bergmans maakt voor elke editie van Size 5 een catchy
illustratie met haar kijk op het nieuwe seizoen. Dit keer geeft ze het voorjaar van 2015 op geheel eigen
wijze weer.

–-–-–-–--––-–-––--–-–-–
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Stream 4432 Murray

Stream

Onder een skinny broek of juist een chique jurkje;
met deze bikerlaars kun je alle kanten op. De
Stream is een stoere, maar ook sportieve laars die
elke outfit uit je kledingkast eer aan doet. Gemaakt
van prachtig natuurlijk leer en heerlijk comfortabel. En het mooiste van alles: de boots worden
alleen maar mooier naarmate je ze vaker draagt.
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We x Art!
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Swing 3325 Rio / 3326 Havanna

Swing

Met z’n dikke, gekleurde zool is de Swing een sandaal waarmee je voor de dag kunt komen. Licht en
zomers, maar met z’n uitneembare kurken voetbed ook uitermate stevig en comfortabel. Een sandaal
waar je met gemak een marathon op loopt. De bovenkant is gemaakt van zacht leer en de sluitingen
zijn honderd procent verstelbaar.

Swing 3325 Rio
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Swing 3325 Rio
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It’s the inside that makes the difference!
De buitenkant stuurt onze indrukken en ervaringen enorm, terwijl het juist de binnenkant is die het
verschil maakt. Wolky kijkt verder dan de laatste trends en de nieuwste kleuren en focust op comfort.
Met een doordacht ontwerp van leest en pasvorm, een anatomisch gevormd voetbed en de zachtste
materialen die zich volledig vormen naar de voet. Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen:
voeten houden van Wolky’s!
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Swing 3325 Rio

1

Uitneembaar voetbed

5

Wolky’s zijn altijd 100% leer
gevoerd. Dit zorgt voor een goede
vochtopname.

2

De voetbedden zijn omtrokken met
kwaliteitsleer.

6

Het eersteklas klittenband zorgt voor
optimale verstelmogelijkheden.

3

Speciaal ontwikkeld ‘memory foam’
zet zich naar de voet en voelt lekker
zacht aan.

7

Anti-slip zool

Het natuurlijke kurken voetbed zorgt
voor de juiste ondersteuning en draagt
in hoge mate bij tot comfortabel lopen.

8

Alleen het beste leer wordt gebruikt.
Zacht en lekker soepel voor optimaal
comfort.

4

10 0%K
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Kicks

De Kicks van Wolky zijn minstens zo stoer als doorsnee sneakers, maar – niet geheel onbelangrijk – wél
goed voor je voeten. De Kicks zijn vederlicht, hebben een perfecte pasvorm en een uitneembaar voetbed.
Het matte, zachte leer zorgt voor een verzorgde uitstraling, de witte tussenzool geeft de Kicks een portie
sportiviteit mee. Naast het sneakermodel is er nu ook een sportief bandschoentje.

Kicks 1478 Anfield
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I get a kick
out of you!

Nog zo’n sportieve sneaker die goed is voor je voeten.
Trek een paar Kicks aan en je kunt de auto rustig laten staan!

Kicks 1476 Ibrox / 1478 Anfield / 1476 Ibrox
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Kicks 1476 Ibrox
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tell us about your favourite wolkys

Wolky heeft een heleboel trouwe fans en daar zijn we trots op. Sommige vrouwen dragen al jaren één vast
model of verschillende modellen uit een lijn. Er zijn vrouwen die staand werk doen en daarom tijdens hun
werk altijd op Wolky's lopen. We horen ook met regelmaat van dames met ‘probleemvoeten’ die eigenlijk
alleen comfortabel kunnen lopen op Wolky’s. Of we krijgen berichtjes van vrouwen die graag één bepaald
model terug zouden willen zien, want die zat zo fijn.
Ben jij ook een echte Wolky-fan en wil je met ons delen waarom? Stuur dan een mail waarin je beschrijft
wat je zo fijn vindt aan jouw favoriete Wolky's naar win@wolky.nl. Een selectie van deze inzendingen wordt
geplaatst op de website én we verloten onder alle inzendingen een paar gratis Wolky’s!

–-–--––-––-–-–-–

aorlkey
Shh
ew
T

e
Experienc-–

–-–-–-–-––-–-–

Target

Waarom zouden sandalen altijd onopvallend bruin, veilig zwart of doorsnee wit moeten zijn? De Target
gaat recht op z’n doel af met een vrolijk kleurenspel in alle denkbare variaties. De sandaal is bovendien
honderd procent verstelbaar en heeft een superlichte XL Light-zool. Net even anders dan anders en daardoor net even leuker.

Target 1125 Target
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What’s
your
target?

De sportieve Target doet het uiteraard
prima onder een broek, maar combineer
'm ook eens met een strakke jurk en stoer
leren jack. Heel vrouwelijk en ook nog
eens bijzonder comfortabel.
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Target 1125 Target
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espadrille
Roll-Moc 6286 Seamy-Stroll

Never changes a winning team, maar Wolky is niet
wars van een innovatie op z’n tijd. Daarom is de
vertrouwde Espadrille-lijn uitgebreid met twee
compleet nieuwe modellen: een charmante sandaal en een iets gekledere versie met een dichte
neus waarbij het leer de voet tot op de wreef
bedekt. Net als alle andere modellen uit de
Espadrille-serie hebben de nieuwe modellen een
soepele zool van buigzaam rubber, een zacht
gevoerd voetbed van geitensuède en een leren
binnenvoering.

Roll-Moc 683 Roll-Move

Roll-Moc 6290 Roll-Base

Espadrille 4652 Calpe

roll-moc

De Roll-Moc staat al jaren op eenzame hoogte in
schoenenland. Met dank aan de ondersteunende
rol van de afrolneus, het design dat uitstekend
geschikt is voor brede voeten, de ultralichte
PU-zool die nooit grip met de ondergrond
verliest en natuurlijk het gemak waarmee
het model onderhouden kan worden.

Espadrille 4653 Vilena

Espadrille 4656 Lorca

Roll-Moc 6286 Seamy-Stroll
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Espadrille 4655 Olivia
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Feet support programme
De superlatieve stap
in wolky comfort

De vraag naar specialistische voetondersteuning groeit in
een rap tempo. Logisch, want het sluit naadloos aan op de
trend van gezond en bewust leven. Wolky springt hierop in
met Wolky Feet Support voetbedden die je voeten gezond
houden en veel loopongemakken verhelpen.
Wolky heeft de Wolky Feet Support voetbedden in samenwerking met het voetgerelateerde bedrijf LFT ontwikkeld.
Het programma bestaat uit vier verschillende voetbedden.
Een voetscan en het lichaamsgewicht van de klant wijzen
uit welk voetbed het meest geschikt is. Deze voetbedden
passen in de meeste Wolky-schoenen met een uitneembaar
voetbed. Het Wolky Feet Support programma wordt met
een speciale unit en display op een aanlokkelijke manier
gepresenteerd.

universe

Of je er nu op uit gaat voor een boodschap of
een dinertje hebt in de stad. De Universe is een
gemakkelijk zittend schoentje dat zich overal thuis
voelt. Geschikt voor de actieve vrouw van nu en
gemaakt van soepel leer en een vleugje lak.
De rubberen zool is zeer flexibel en het voetbed
is – hoe kan het ook anders – uitneembaar.

Je kunt zelfs vliegen met de Universe!
Soft

< 70 kg

choose red - FS1

choose blue - FS3

Normal

> 60 kg

choose green - FS2

choose purple - FS4

Universe 2026 Rivera
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UP

2

De UP2 ziet er niet alleen heel eigenwijs uit, hij is
op het gebied van zolen ook nog bijzonder eigenzinnig. In plaats van één zool heeft hij er twee: een
tussenzool van dempend en flexibel polyurethaan
en een rubberen zool voor grip op elk oppervlak.
Het resultaat: een ultralichte, ultraluchtige en
ultraverende schoen.

UP2 4700 Jump

Lighten
up
your
day

you are
the CENTRE of
my Universe
Universe 2025 Mendoza

Universe 2026 Rivera
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Universe 2025 Mendoza

Universe 2027 Arida

UP2 4700 Jump
47

UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump

UP2 4701 Fly

UP2 4700 Jump
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UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump

UP2 4700 Jump
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Wolky x charity
Sporten, spelen, naar school gaan. Voor de meeste kinderen een fluitje van een cent, maar niet voor
Teun (5). Hij heeft Spina Bifida, beter bekend als ‘open ruggetje’. Een aandoening die lang niet bij
iedereen bekend is, maar grote gevolgen heeft voor het dagelijkse leven. Teun’s moeder Audrey Nijman
vertelt wat Spina Bifida in de praktijk inhoudt.

Where
there’s
a
will,
there’s
a
way
‘Als hij nieuwe schoenen moet, is dat niet een kwestie van naar
Trial 9457 Alba

Trial

Trial 9456 Lima

een schoenenwinkel gaan’

Less is more, dat bewijst de Trial-serie voor vrouwen. De sneakerachtige modellen overtuigen met hun
strakke design, stoere witte zool en zachte leer. Het voetbed van de Trial is uitneembaar en vanzelf–
sprekend zijn de modellen voorzien van al het goeds dat Wolky op het gebied van comfort te bieden heeft.

“Een mens kan een heleboel hebben, heb ik
geleerd. Het is je kind, dus je neemt ook alle extra
zorg op je. Teun is verstandelijk ook gewoon een
lekker kind van vijf jaar. Compleet met boevenstreken en heerlijke opmerkingen. Ik geniet in die zin
heel erg van hem, maar ik heb met hem niet het
onbezonnen gevoel wat ik andere ouders wel zie
hebben met hun kinderen. Op blote voeten over het
gras lopen, door het zand rollen, een middagje spelen bij vriendjes. Ik ben constant bezig met Teun z’n
gestel en zijn gezondheid. Ik kan niet zeggen: ‘Ga
maar, doe lekker je ding.’ Dat vind ik best wel pittig.
Als baby’tje had Teun al moeite met zijn ontlasting.
Hij had regelmatig last van verstoppingen, onverklaarbare hoge koorts, kapotte billetjes, een voetje
wat raar stond. We hebben het eerste jaar heel
vaak met hem bij de huisarts gezeten, maar elke
keer werden we weggestuurd: ‘Geef hem maar wat
laxeermiddelen, een verstopping hebben kinderen
vaker.’ We werden niet serieus genomen en pas
nadat we zelf googelend op Spina Bifida waren
gestuit, zei een arts: ‘Dat zou Teun wel eens kunnen hebben.’ Daarna duurde het nog ruim een half
jaar voor de diagnose officieel werd gesteld.”

Passen en meten
“Ik had nog nooit van Spina Bifida gehoord en wist
totaal niet wat me te wachten stond. Inmiddels zijn
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we vijf jaar verder en voel ik me een expert op het
gebied van deze aandoening. Teun heeft meerdere
beperkingen: hij kan niet zelf plassen en poepen en
hij heeft beperkingen met lopen. Zonder denigrerend naar Teun te willen doen, is het alsof ik nog
steeds een baby heb. Ik leef bij de klok, want om
de zoveel uur moet ik met hem plassen, elke avond
moet ik zijn darmen spoelen, ik moet hem helpen
om zijn speciale schoenen aan te trekken omdat hij
zonder die schoenen niet kan lopen.
Spina Bifida is de medische term voor wat in de
volksmond open ruggetje wordt genoemd. Het is
een aangeboren afwijking waarbij de ruggengraat
en ruggenmerg niet goed zijn aangelegd tijdens de
zwangerschap. Er zijn verschillende vormen, waarvan Teun degene heeft die het meest voorkomt:
Spina Bifida Occulta, wat letterlijk ‘verborgen open
rug’ betekent. Het enige wat te zien is op de rug is
een bobbeltje, putje, kuiltje, rode vlek of een bosje
haar. In sommige gevallen zie je helemaal niets,
waardoor deze vorm vaak pas bij toeval wordt ontdekt tijdens een CT-scan of foto van de rug.
Een kind met Spina Bifida hebben, betekent heel
veel zorg. Teun heeft met zo veel disciplines te
maken: uroloog, neuroloog, neurochirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker,
algemene kinderarts en dan loopt hij ook nog bij
het revalidatiecentrum waar hij een revalidatiearts
heeft en een orthopedagoog om te leren omgaan
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‘Ik leef bij de klok, want om de zoveel uur moet
ik met hem plassen’
met het feit dat hij anders is dan andere kindjes.
Als hij nieuwe schoenen moet, is dat niet een
kwestie van naar een schoenenwinkel gaan. Nee,
daar gaan maanden van meten en passen bij een
schoenmaker aan vooraf.”

Moedig voorwaarts
“Ik probeer Teun zo veel mogelijk als een normaal
kind op te laten groeien, maar sommige dingen zijn
lastig. Neem de speciale schoenen die hij heeft: die
komen tot net onder zijn knieën, waardoor hij zijn
voeten niet kan afwikkelen en rennen dus moeizamer gaat en veel energie kost. Omdat hij niet zelf
kan poepen of plassen, zit een middagje spontaan
bij een vriendje spelen er niet in. En hij moet altijd
letten op wat hij eet. Teun mag best een keertje
een patatje of ijsje, mits daar veel gezonde voeding
tegenover staat. Gebeurt dat niet, dan is het risico
groot dat hij verstopt raakt.
Het leven met Teun zit vol kleine en grote uitdagingen. Leren lopen, fietsen zonder zijwieltjes, naar
een kinderfeestje gaan. Dan schiet er gelijk door
mijn hoofd: wat moet ik allemaal meenemen, krijgt
hij gezonde
voeding,Bifida
wordt hij niet te moe, waar kan
kinderen
met Spina
ik hem verzorgen. Dat is een hoop gedoe, maar ik
dóé het wel. We zien elke uitdaging positief tegemoet, want Teun moet een zo normaal mogelijke
jeugd hebben. Hij zal zijn handicap altijd houden,
maar ons streven is om hem zo stevig mogelijk de
toekomst in te laten gaan. Dat hij denkt: okay, ik
heb mijn beperkingen, maar iedereen heeft wel
iets.
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Ik weet nog goed dat we op de dag dat Teun de
diagnose Spina Bifida had gekregen terug liepen
naar de auto. Het was een heel zware dag geweest:
van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag allerlei
onderzoeken, Teun was kapot en we hadden het
minst gunstige bericht te horen gekregen. Maar ik
dacht alleen maar: het komt wel goed met Teun.
Hij gaat het gewoon heel ver schoppen en als hij 25
is, dan zeggen we: ‘Hebben we ons hier nou zo’n
zorgen over gemaakt?’ Hij is zo onderhoudend, zo
grappig, zo open. Mijn Teun komt er wel, daar heb
ik een rotsvast vertrouwen in.”
Tekst Fleur Baxmeier
Fotografie Anneke Nijman en Esther Zwitselaar-Nijman
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Upstage 7741 Mendez

Go wild with snake prints
De mascotte van de Spibi Foundation is een leuke, groene slang. Met een nep slangenvelletje
op verschillende modellen brengt Wolky een ode aan deze slang. In deze Size 5 ben je er vast al
een paar tegengekomen. Hierbij nog eens vijf. Omdat we gek zijn op slangenprints!

SpiBi
Foundation
Praktische hulp voor kinderen
met Spina Bifida

SpiBi Foundation

UP2 4700 Jump

Joy 0880 Tahiti

Spibi Foundation

Wolky vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en kwam via Teun, de zoon van
Praktische hulp voor kinderen met Spina Bifida
vrienden van Wolky-directeur Anthony Diks en zijn vrouw Ingeborg, in aanraking met de aandoening
Spina Bifida. De gedachte van Anthony en Ingeborg: we hebben een gezond bedrijf en twee gezonde
kinderen, kunnen wij niet iets terug doen? Het resultaat is de Spibi Foundation: een stichting die de
leefomstandigheden van kinderen met Spina Bifida wil verbeteren. Te genezen is Spina Bifida helaas
niet, maar met de doelgerichte en praktische hulp van de Spibi Foundation wordt het wel iets makke–
lijker. Denk: een extra paar aangepaste schoenen, een loopfiets, aanpassingen van voorzieningen in
huis of hulp bij juridische zaken. Een aanvraag doen voor hulp, steun bieden of meer lezen over de
Spibi Foundation? Ga naar spibi.nl. 			

ation

Spina Bifida
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SpiBi
Foundation
Praktische hulp voor kinderen
met Spina Bifida

Trial 9457 Alba

Upstage 7744 Silva
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Wolky in de mix met …

Le Pep

Een vleug fifties gemixt met een kleurige, stevige sandaal. Dat resulteert in een look
die al het zomerse verpakt in een supervrouwelijk, trendy jasje. Ook mooi als de zon
niet schijnt.

Van chic, sportief en casual tot business. Wolky’s
kun je eindeloos combineren met je favoriete
merken. Maak kennis met Le Pep: strakke, maar
ook stoere jurkjes met een Franse twist waar je
alle kanten mee op kunt.

‘Ik maak wat ik zelf zou
willen dragen en dat werkt’

Element 1175 Ka

Ingetogen, maar altijd stijlvol en crispy. Hoe dóén Franse vrouwen dat toch? Nou, zo dus:
sprekende kleuren, elegant jurkje met bloemendessin en hooggehakte, simpele sandalen.
Et voilà!

Le Pep staat voor vrouwelijke jurkjes met Franse
allure in een stoer jasje. “Basic plus noemen we
het,” zegt Le Pep-oprichtster Daniëlle WagterHuiden (36). “Mooie, voornamelijk effen jurken van
verschillende stevige, wat zwaardere stoffen zoals
tricot en katoen van hoge kwaliteit. Er wordt veel
aandacht besteed aan een comfortabele pasvorm
en mooie details die er echt uitspringen: elk jurkje
is op z’n eigen manier uniek.”
Daniëlle startte Le Pep in 2012, nadat zij door een
heupblessure arbeidsongeschikt was geraakt. “Ik
werkte bij de politie, maar dat ging niet meer. Ik
dacht: jeetje, ik wil niet alleen maar op de bank liggen. Ik moest qua werk iets verzinnen wat binnen
mijn mogelijkheden paste, ook als het slecht zou
blijven gaan met mijn heup. Tussen de bestaande
merken zag ik ruimte voor Le Pep en dat bleek
helemaal te kloppen.”
Inmiddels wordt het merk niet alleen in de webshop verkocht, maar ligt het ook in meer dan veertig Nederlandse en dik twintig Belgische winkels.
En het einde van de groei is nog lang niet in zicht,
want een uitbreiding naar andere landen staat
op stapel. “De jurkjes zijn net even anders dan
anders,” zegt Daniëlle. “Het streven is dat vrouwen
complimenten krijgen als ze een Le Pep-jurkje
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dragen en dat is ook wat we vaak terug horen.”
Daniëlle maakt wat ze zelf zou willen dragen –
tijdloze, authentieke en kwalitatief hoogstaande
jurkjes – en dat werkt. “Mijn man en ik hadden
nooit durven dromen dat het zou goed zou gaan,
maar inmiddels is het een fulltime baan geworden.
Mijn droom voor de toekomst is dat ik Le Pep goed
kan blijven combineren met ons gezin en het merk
daarnaast rustig kan laten groeien, want de mogelijkheden zijn eindeloos.”
Kijk voor meer informatie over Le Pep op le-pep.nl
Tekst Fleur Baxmeier

Step Up 4628 Ixia

Platte sandalen zijn in de zomer een zegen en de mogelijkheden zijn eindeloos. Lekker
casual of juist uptight met een nauwsluitend jurkje. Effortlessly chic in een handomdraai!

Fotografie Robert Rozenbeek

Contour 3307 Isa
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moc

De mocassin van toen vertaald naar nu. Net zo mooi als het origineel,
maar sportiever, lichter en voorzien van de nieuwste mogelijkheden.
Denk: een flexibele en slijtvaste PU-zool, een anatomisch gevormde
binnenzool, een uitneembaar voetbed, een chroomvrije voering en het
soepelste leer.

Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go

nirvana

De oer-Hollandse klomp in een nieuw en luchtig jasje. De Nirvana
is een bijzonder soepel en licht klompje. De bovenkant is gemaakt
van soepel leer: geen tierelantijnen, lekker strak. De klomp wordt
afgemaakt met een vrolijk gekleurd voetbed dat ‘m zowel sportief
als helemaal van nu maakt. Een klomp waarmee je voor de dag
kunt komen!

–-–-–-–--––-–-––--–-–-–
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Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go

Nirvana 2575 Go
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footbed
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sun, sea and sandals from wolky.
that’s all-–you
need
this
summer!
–-–--––-––-– -–
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the Professional!

Of je nu werkt in de medische wereld, op een kwekerij of in het zwembad, de O.K. Clog voelt zich er
als een vis in het water. Maar de klomp van hoogwaardig polyurethaan (PU) presteert ook in en om
het huis bijzonder goed. Zoals je van Wolky-schoenen en -sandalen mag verwachten, blinkt deze
allrounder uit in comfort.
O.K. Clog 2550 O.K. Clog
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Joy 0880 Tahiti
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three of a kind Escape

Stevige sandalen waarmee je heel wat kilometers
kunt maken. Ga je voor sportief of net iets meer
gekleed? Aan jou de keuze!

Makkelijke én elegante lage schoenen die je eenvoudig aanschiet en toch voldoende steun geven.

Icon 1100 Cleopatra

Flow

Het jongere zusje van de Roll-Moc is gemaakt van
gewassen nubuck en zo comfortabel, licht en zacht
dat je er bijna mee weg vliegt. De afgeronde neus
staat garant voor optimaal loopcomfort, de sleehak
maakt dat je benen extra goed tot hun recht komen
en de zool met speciale antisliplaag zorgt dat je
met beide voeten op de grond blijft.

Escape 0384 Estill

Summer-Express 3470 Mandalay

Escape 0383 Fairton

Rope 4675 Ghasa

Escape 0379 Marion
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Flow 4354 Vizela

Flow 4353 Limia

Flow 4354 Vizela

Flow 4354 Vizela
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canto

Eerlijk is eerlijk: de meeste instappers zitten als
sloffen. Je schiet ze ’s ochtends aan en je wilt ze
daarna eigenlijk niet meer uittrekken. Maar zijn ze
ook goed voor je voeten? De Canto heeft het beste
van beide werelden in zich verenigd en combineert
een vrouwelijke uitstraling met het comfort dat je
voeten verdienen. Dat is pas écht genieten.

ik ga op vakantie
en neem mee…

Canto 1912 Sopra

Canto 1910 Capella

Mijn Wolky’s natuurlijk! En liefst mijn allerlichtste
exemplaren, zoals de sandalen uit de Sparkle-lijn,
de stevige (en toch lichte!) Torques of deze Journeys.
Travel light is het motto, plezier maken het doel!

Fotografeer je Wolky’s
op een bijzondere plek en
maak kans op een gratis
paar Wolky’s naar keuze!

Wolky maakt schoenen voor vrouwen die graag
van alles ondernemen en daarbij niet gehinderd
willen worden door pijnlijke voeten.
Ofwel: schoenen die gemaakt zijn om flinke stukken op te lopen. En zo kan het gebeuren dat onze
schoenen nog wel eens ergens komen. Stuur een
foto van jouw Wolky’s op een bijzondere plaats
naar win@wolky.nl. De leukste foto’s worden op
onze website geplaatst en een aantal inzendingen
krijgt een gratis paar Wolky’s toegestuurd.

Ter inspiratie:
Wolky’s Outlinesneakers in Rome...

en Wolky’s Joy-slippers in de woestijn!
Journey 1739 Yellowstone
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ing

‘De Dopper is een fles die ergens voor staat’

Licht in gewicht, maar stevig in gebruik. Met de Journey haal je de ideale vakantieschoen in huis.
Hij scoort extreem hoog op het gebied van comfort en heeft met z’n tweekleurige flexibele rubberen
loopzool een trendy uitstraling.

Journey 1738 Acadia

Journey 1739 Yellowstone
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Wolky x Design

Journey 1740 Arches

Journey 1740 Arches

Weg met de ‘wegwerp’-waterfles. Dat is de missie van ondernemer Merijn Everaarts (41). Zijn
Dopper-fles wordt verkocht in acht landen en
kreeg een eervolle vermelding op de Red Dot
Awards, de grootste designwedstrijd ter wereld.
Mail nu en win een speciale Wolky-Dopper!
Het is eind 2009. Ondernemer Merijn Everaarts
ziet op tv een documentaire over zwerfafval en
de plastic soep in de oceaan. Hij schrikt zich een
ongeluk van de omvang van dit probleem. “Ik woon
in Haarlem, vlakbij het strand. Iedereen loopt
rond met ‘wegwerp’-waterflesjes en vooral in de
zomer ligt het elke avond helemaal vol met van die
achtergelaten petflesjes. Maar ik had er nooit bij
stilgestaan dat al dat plastic door eb en vloed wordt
meegezogen in zee,” vertelt Merijn.
Plastic breekt af, maar verdwijnt nooit helemaal.
“Het is net zoals met suiker in je thee,” legt Merijn
uit, “je ziet het suikerklontje niet meer, maar het
ís er nog wel.” Plastic verwordt in zee tot een soort

blubber en wordt zo onderdeel van de voedselketen, wat tot grote ecologische en milieugerelateerde problemen kan leiden. Problemen die op dit
moment al aan de hand zijn en alleen maar verergeren. Merijn: “Toen ik me dat realiseerde, dacht
ik: ik moet hier iets aan doen.”
Hij roept het Nederlandse publiek op om mee te
denken over het perfecte duurzame waterflesje en
Rinke van Remortel, alumnus van de TU Delft, komt
met een design waarvan Merijn vermoedt dat het
zal aanspreken bij het grote publiek. “Het ontwerp
is niet alleen sexy, maar ook handig omdat de dop
tevens fungeert als een bekertje. Daarbij is de
Dopper gemaakt van duurzaam en gifstofvrij materiaal dat geen geurtjes achterlaat en gemakkelijk
schoon te maken is,” aldus Merijn.

Watergerelateerd
Het doel van de Dopper is wereldwijde awareness
creëren over het plasticprobleem, het reduceren
van plastic afval en het stimuleren van het drin65

Foto Inbeeld, Driebergen.

ken van kraanwater. Daar houdt het niet op, want
vijf procent van de omzet van de Dopper gaat via
Stichting Dopper Foundation naar waterprojecten
in Nepal. Merijn: “Daarnaast geven we op scholen
voorlichting over kraanwater en afvalreductie. De
Dopper is niet zo maar een duurzame waterfles,
het is een fles die ergens voor staat.”
Inmiddels zijn er meer dan 800.000 Doppers
verkocht in acht landen: Nederland, Duitsland,
Italië, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada,
Australië en in Azië, specifiek Hongkong. Naast
de bekende plastic variant is er een stalen versie
met een grotere inhoud én er wordt gewerkt aan
een glazen versie, die over enkele jaren op de
markt moet komen. Innoveren is belangrijk voor
de Dopper, maar zoals Merijn zegt: “De Dopper zal
altijd watergerelateerd blijven.”
De benaming Dopper betekent an sich overigens
niets. Merijn: “Ik vertelde tijdens een bespreking
over het ontwerp dat het me altijd heeft verbaasd
dat mensen met petflesjes de dop er de hele dag
quasi-nonchalant af en weer op draaien. Alles
draait om de dop. Op dat thema zijn we gaan voortborduren en ineens stond er ‘Dopper’ op het bord.
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Inmiddels ben ik eraan gewend dat iedereen het
begrip kent, maar het geeft nog steeds een kick als
ik iemand met een Dopper zie lopen.”
Meer lezen over de Dopper?
dopper.com
Tekst Fleur Baxmeier
Fotografie Peter Smith

Win een Wolky-Dopper!
Wil je kans maken op de exclusieve rode Dopper
met Wolky-logo? Mail voor 31 oktober 2014
naar win@wolky.nl waarom juist jij er eentje
zou moeten winnen. Winnaars ontvangen voor
25 december 2014 bericht en krijgen de Dopper
toegestuurd.

