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U heeft het vernieuwde magazine van Schouten Schoenen in handen. 
Waarin we u een indruk geven van onze collectie schoenmode voor  het 
voorjaar en de zomer. Dames, heren, kinderen: alles komt aan bod.  
En wat u ziet is slechts een deel van de collectie.

Ook leest u over onze unieke kijk op voeten en schoenen en leggen wij onze 
werkwijze uit. Want Schouten Schoenen is geen doorsnee schoenenwinkel. 
Bij ons draait alles om aandacht voor uw voeten en om schoenen met de 
juiste pasvorm.

Iedereen die weleens schoenen heeft gedragen die te klein, te groot, 
te breed of juist te smal waren, weet hoe belangrijk lekker lopen is.  
Uw schoenen zijn misschien wel het meest intensief gebruikte kledingstuk. 
Die koop je niet zomaar.

Een deskundige voetmeting en persoonlijk advies voorkomen vervelende 
voetklachten. Laat u in onze winkel verrassen door onze kennis, ervaring én 
passie voor goede en mooie schoenen. 

Na de recente metamorfose van onze winkel werd het de hoogste tijd om 
onze folders en website mee te veranderen. Ik hoop dat onze nieuwe stijl  
u aanspreekt. 

Mede namens mijn ouders en onze medewerkers: 
Graag tot ziens in onze winkel, 

Debby

Onze

in een nieuw design

vertrouwde
kijk op schoenen

Debby Schouten 
5e generatie
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Sandaal 37-42
Donkerblauw

Sandaal 37-43
Olijf groen - Taupe leopard 

Instapper 37-44
Donkerblauw
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Als lid van Stichting Gezond Lopen 
is Schouten Schoenen op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van voeten, schoenen 
en trends. De collectie bestaat uit 
vertrouwde pasvorm schoenmerken 
waarbij kwaliteit en loopcomfort hand 
in hand gaan. Onze stijlvolle sandalen 
en schoenen zitten als gegoten.

Sandaal 37-43
Taupe - Rood - Zwart

Als gegoten

Sandaal 35-43
Multi - Blauw - Zwart - Wit

Veterschoen 37-43
Wit - Donkerblauw

Sandaal 35-42
Taupe - Zwart

Mocassin 37-42
Blauw - Rood



Instapper 37-42
Wit met multi colour

Veterschoen 38-43
Taupe - Wit

Bandpump 37-42
Taupe - Donkerblauw

Sandaal 37-41
Roze met goud

hij draagt GIJS - zij draagt THINK! 5

Als gegoten

Instapper 37-42
Multi colour - Donkerblauw



66 zij draagt VERHULST

Sandaal 38-43
Zwart metallic

Sandaal 38-43
Roze

Sandaal 38-43
Wit/zilver - Zwart/leopard

Slipper 38-43
Multi shining

Sandaal Finnamic 37-43
Jeans blauw - Taupe - Oker geel

Sandaal 36-43
Oker geel



Veterschoen 36-43
Wit - Donkerblauw

zij draagt VERHULST 7

Sportief
& chic

Deze modellen voor casual, outdoor en fun, combineren een robuuste 
uitstraling met eigentijds design. Het zijn niet alleen de sportieve én 
chique looks die het doen; deze schoenen, sandalen en slippers zorgen 
ook voor een goede afwikkeling van de voet en stimuleren een rechte 
lichaamshouding. Wie sportief en met klasse voor de dag wil komen, kan 
met onze collectie prima uit de voeten, aangezien alle modellen geschikt 
zijn voor eigen inlegzooltjes en verkrijgbaar zijn in meerdere breedtematen.

Veterschoen 36-43
Wit multi - Oker geel

Veterschoen 36-43
Groen snake - Donkerblauw

Veterschoen E-Walk 37-44
Wit - Donkerblauw

Veterschoen 37-42
Wit multi colour

Veterschoen 36-42
Rood

Veterschoen 37-43
Rood

Veterschoen 37-42
Jeans - Wit/donkerblauw

Veterschoen 36-42
Wit - Taupe leopard

Veterschoen Finnamic 36-43
Multi - Zilver - Taupe

Veterschoen 36-44
Roze - Leopard - Wit zilver
Baby blauw - Donkerblauw

Veterschoen 37-42
Oker geel
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Schouten Schoenen is als schoenenspeciaalzaak  
een begrip in de regio Leiden-Haarlem-Hoofddorp 
met pasvorm schoenen voor kinderen, dames en 
heren en dat al ruim 140 jaar. De recent verbouwde 
winkel in het centrum van Noordwijkerhout biedt 
200 vierkante meter ‘Feest voor voeten’. 

Persoonlijke benadering
“Klanten die voor het eerst bij ons komen vertellen 
vaak een kast vol schoenen te hebben, maar dat niets 
lekker loopt. Schoenen die vaak te snel of ‘met de ogen’ 
zijn gekocht. Bij ons gaat het anders.” 
Bij Schouten Schoenen worden voeten van kinderen 
en volwassenen gemeten in lengte en breedte. Ook 
wordt er een digitale afdruk van de voeten gemaakt 
met de voetscanner. Daarmee wordt zichtbaar hoe de 
drukverdeling van het lichaamsgewicht op de voeten 
is. “Voor de klant vaak een openbaring om te zien 
hoeveel druk er is op slechts een klein oppervlak van 
de voet, hoe kwetsbaar hun voeten zijn en hoe dit kan 

SchoutenSchoenen
Een feest voor voeten



Schoenen
doorwerken op de lichaamshouding.” De medewerkers 
verkennen vervolgens de wensen van de klant en het 
doel waarvoor de nieuwe schoenen gebruikt gaan 
worden. Informatie over de maat en aankoop wordt 
opgeslagen in een klantenkaart zodat de ontwikkeling 
van de voeten over een langere periode in beeld is. 
En dat is niet alleen belangrijk bij kindervoeten in de 
groei, want ook voeten van volwassenen veranderen 
naarmate men ouder wordt. 

Collectie 
Modisch, gekleed, sportief, wat u ook zoekt, u heeft 
een grote keus. Schouten Schoenen is gespecialiseerd 
in schoenen voor (extra) smalle en (extra) brede voeten. 
De collectie voorziet in schoenmaten t/m maat 50 voor 
heren en t/m maat 44 voor dames.
“Aan onze collectie stellen wij hoge eisen. Wij gaan 
alleen in modetrends mee, zolang de pasvorm van de 
schoen optimaal blijft. Bijna al onze schoenen, sandalen 
en slippers hebben een uitneembaar voetbed en kunnen 
daardoor met eigen steunzolen gedragen worden.” 
Een deel van de collectie bestaat uit schoenen voor 
gevoelige of pijnlijke voeten, bijvoorbeeld als gevolg 
van reuma, artrose of diabetes. “Zachte materialen, 
stretchleer en naadloze voeringen bieden uitkomst bij 
deze kwetsbare voeten, waarvoor wij overigens ook 
speciale sokken en kousen in de collectie hebben.” 

Kennis en ervaring 
Persoonlijke aandacht en een vakkundig advies zijn 
speerpunten bij Schouten Schoenen. De medewerkers 

zijn opgeleid tot schoenadviseur en vormen al jarenlang 
een team van vertrouwde gezichten voor de klanten. 
Samen beschikken zij over veel ervaring, vakkennis 
en passie voor schoenen. “Ook onderhouden wij 
nauwe contacten met onze leveranciers en met voet-
specialisten in de regio, voor doorverwijzing en advies.” 

Schoenen kun je overal eenvoudig en snel kopen, maar 
juist die éxtra aandacht voor de voeten, daarvoor komen 
klanten uit de wijde omtrek naar Noordwijkerhout. 
“Advies op maat voor uw voeten verkopen wij niet online. 
De winkel is waar het gebeurt.” 

Sjoukje werkt sinds 201O 
bij Schouten Schoenen en 
is o.a. verantwoordelijk 
voor het samenstellen 
van de kindercollectie. 

‘Voor Owen kies ik dit 
seizoen voor deze rode 
booty’s van Piedro. Stoer! 
Toen Owen vorig jaar 
ging lopen had hij een 
laatste zetje nodig om 
dat zelfstandig te doen. 
De first-step schoenen 
van Piedro gaven hem 
net iets meer stabiliteit 
waardoor het lukte”. 

Sjoukje met zoon Owen 
(2 jaar)
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Veterschoen 40-46
Jeans combi
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De herencollectie van Schouten Schoenen 
voorziet in alle stijlen en heeft voor elke 
gelegenheid heerlijk zittende schoenen. Alle 
modellen hebben elk hun eigen signatuur zonder 
concessies te hoeven doen aan een perfecte 
pasvorm. Niet alleen kleren maken de man, zeker 
ook schoenen! Met uitneembare voetbedden en 
breedtematen van extra smal t/m extra breed 
kan iedereen zijn eigen twist geven aan zijn 
eigentijdse, klassieke en sportieve looks.

Classic!
Veterschoen 39-44
Toffee jeans

Met een moderne twist

Veterschoen GO 41-45
Wit

Veterschoen 41-45
Grijs - Donkerblauw

Veterschoen 39-45
Donkerblauw

Mocassin 41-45
Blauw - Groen

Veterschoen 40-47
Groen - Blauw - Wit

Veterschoen 39-45
Grijs



Hij draagt GIJS 11

Classic!
Met een moderne twist

Veterschoen 41-47
Donkerblauw croco

Veterschoen 42-47
Toffee

Veterschoen 41-44
Blauw multi snake

Veterschoen 41-45
Kobalt blauw

Veterschoen GO 41-45
Groen



12

Spring in ‘t veld
Specialist in kinderschoenen 
Meerdere generaties klanten kennen Schouten Schoenen 
als kinderschoenenspecialist bij uitstek. Ouders die zelf als 
kind al naar de winkel kwamen en nog precies weten hoe 
hun voeten werden opgemeten. Of grootouders die met 
hun kleinkinderen de eerste loopschoentjes komen kopen. 
“Ja, met heel wat fasen in een mensenleven lopen wij 
letterlijk en figuurlijk mee.”
Het aantal kinderschoenenwinkels vermindert in rap 
tempo en dat merken ze bij Schouten. Van steeds verder 
weg komen ouders naar Noordwijkerhout voor goede 
kinderschoenen. En dat is een bewuste keuze. Immers, 
het dragen van pasvorm kinderschoenen kan voet- en 
houdingsproblemen op latere leeftijd voorkomen. 

Kindervoeten 
Om kindervoeten goed in hun groei te begeleiden is het 
belangrijk dat de lengte en breedte wordt opgemeten. 
Dit wordt bij Schouten Schoenen nauwkeurig gedaan, net 
als het bekijken van de stand van de voeten, enkels en 
knieën. Dat gebeurt vanaf ongeveer 2-jarige leeftijd met 
een podoscoop / voetspiegel, dat is een glasplaat met  
een spiegel eronder waarmee onder meer de voetafdruk 
goed zichtbaar is. 
‘Wij bekijken ook de gedragen schoenen, want de slijtage 
van de loopzool zegt veel over de manier van lopen.” 

Collectie 
“Van het kleintje dat z’n eerste stapjes zet, tot en met de 
modebewuste tiener die goed weet met welke schoenen hij 
of zij gezien wil worden; voor klein en groot bieden wij een 
ruime collectie kinderschoenen in meerdere breedtematen 
van maat 18 t/m 45 en voor smalle tot zeer brede voeten.”

Kleefband 27-42
Navy blauw

Kleefband 30-41
Blauw multi

Sneaker 22-44
Oranje - Wit - Kobalt

Sneaker 30-41
Army groen



zij draagt TWINS 13

Sneaker 22-43
Geel/zwart - Grijs/zwart

Sneaker 29-43
Wit - Rainbow colour

Sneaker 28-45
Grijs - Zwart - Olijf groen

Kleefband 25-45
Kobalt - Oranje - Wit

Sneaker 36-45
Antraciet



Sandaal 26-34
Shark blue - Dino camouflage

Slipper 30-39
Wit - Roze - Blauw  
Zwart - Bruin - Mocca

Sandaal 24-34
Roze - Wit
Ook als watersandaal

Slipper 26-34
Dino camouflage - Shark blue

Sandaal 25-34
Roze - Wit/zilver

zij draagt PIEDRO



Veterschoen 20-26
Baby blauw - Roze

Kleefband 26-37
Blauw combi

Kleefband 24-31
Roze - Wit

Veterschoen 26-32
Baby blauw

Sandaal 25-35
Kobalt - Zwart/oranje
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Ten voeten uit
Sportief en stoer. Zó willen kinderen dat hun 
schoenen eruitzien. Als ouder wilt u ze vooral 
stevig en met een goede pasvorm. Want uw 
kanjers vragen nogal wat van hun schoenen.  
Dat speelt, rent, ravot en banjert door het leven en 
dan zijn zaken als stevige zolen, soepele afwikkeling 
en draagcomfort van het grootste belang. 
Onze merken Piedro en Twins & Trackstyle weten 
dit treffend te combineren. Leren sneakers en 
gympen geven goede steun aan de hielen en 
voelen toch lekker soepel en licht aan de voeten. 
En dat is fijn in de zomer. 

Booty 20-26
Wit - Wit/goud

Veterschoen 24-35
Wit - Wit/goud

Booty 20-26
Rood - Wit - Blauw



SCHOENEN

Het vertrouwde adres voor een 
zeer grote collectie BIRKENSTOCK 
voor dames, heren en kinderen.  
In meerdere breedtematen met 
de traditionele kurken voetbedden 
én met SOFT voetbedden. 

Sandaal 37-42
Bruin - Zwart

Sandaal 36-43
Zwart - Bruin

Slipper 35-43
Bordeaux - Wit - Taupe - Zwart

Slipper 36-42
Metallic taupe - Zwart lak

Dorpsstraat 15 • Noordwijkerhout • Tel 0252-372814 • www.schoutenschoenen.nl
Open: maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 en zaterdag van 09:00 - 17:00

Schouten Schoenen is gevestigd in Noordwijkerhout, met gratis parkeren om de hoek.  
Ook zijn er speciale evenementen in de winkel of in het centrum van Noordwijkerhout.

AGENDA  

6 april 10.000 stappen wandeling 1 juni 10.000 stappen wandeling

7 april Koopzondag 12.00 - 17.00 uur 6 juli 10.000 stappen wandeling

12 april
 Open tot 21.00 uur i.v.m.  
Bloemencorso in Noordwijkerhout

20 juli
Braderie in het centrum  
van Noordwijkerhout

4 mei 10.000 stappen wandeling 22 - 27 juli Voeten Verwen Week

Loop 
binnen

Spaar voor korting!
Piggy sparen is €10, €20 of €35 
korting op uw volgende aankoop.


