Jij krijgt Orthopedische schoenen

Wat spannend, jij krijgt orthopedische schoenen. Het klinkt in
ieder geval heel spannend, maar dat valt reuze mee. Er gebeuren
helemaal geen enge dingen. Wij gaan voor jou een paar hele leuke
schoenen maken, waar je juist heel goed mee kunt spelen,
voetballen of gewoon lekker mee kunt hollen.
En je kan ook precies vertellen wat jij leuk vindt aan een
schoen. Misschien vind je Spider-man erg leuk of hou je
juist meer van Ajax, Megamindy, Minecraft of dieren. Het
kan allemaal. Wat jij ook leuk vindt, wij kunnen daar wel
een paar leuke schoenen van maken die niemand heeft.
Om een orthopedische schoen te maken gaan wij je voet helemaal
opmeten met een centimeter en we maken ook nog een paar
afdrukjes. (Wat best grappig is om te doen) Daarna gaan we
gelijk leuke kleurtjes uitzoeken en kijken wat jij een leuke schoen
vindt. De schoenen worden dan speciaal voor jou gemaakt en
daarom duurt dat ongeveer 4 weken voordat ze af zijn. Maar
voordat we ze helemaal afmaken gaan wij ze eerst nog even proberen.
Een orthopedische schoen is net als een gewone schoen, het
duurt even voordat ze echt helemaal lekker zitten. Ze
moeten even een weekje ingelopen worden, maar als ze toch
niet helemaal lekker zitten of ze doen zelfs pijn moet je dat
snel aan je ouders vertellen.
En als je eenmaal een paar leuke schoenen hebt gekregen, kan je
alvast gaan nadenken over wat je leuk vind voor je volgende paar
schoenen, want je mag binnenkort weer een paar uitzoeken. Als
je schoenen veel gedragen en wat ouder worden, zullen ze
misschien een beetje stuk kunnen gaan, maar dat is niet zo heel
erg. Wij kunnen ze meestal weer helemaal netjes voor je maken.
Daarom moet je de schoenen af en toe even laten zien, zodat wij ze weer als
nieuw kunnen maken. Dan zorgen wij dat ze weer helemaal lekker lopen.

Heel veel plezier met je nieuwe schoenen, zoals alléén jij ze hebt.

