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Momenteel houdt u alweer de tweede editie van het vernieuwde magazine 
van Schouten Schoenen vast. Hierin laten we u graag kennismaken met 
de nieuwste collectie schoenmode voor dames, heren en kinderen voor de 
seizoenen herfst en winter. De collectie is ‘helaas’ veel te groot om op papier 
te presenteren. Daarom breng ik graag onze website schoutenschoenen.nl 
onder de aandacht. Deze is onlangs compleet vernieuwd! 

Naast een sfeerindruk van wat de herfst en winter in onze collectie te 
bieden heeft, geven we u in dit magazine en op onze website ook informatie 
over onze werkwijze. Want Schouten Schoenen is veel meer dan alleen  
een schoenenwinkel. 

Bij ons draait alles om aandacht voor uw voeten en om schoenen met 
de beste pasvorm. Dat is al vijf generaties lang ons specialisme. Laat u 
verrassen door onze voetmeting en ontdek wat onze kennis, ervaring en 
passie voor mooie, goed passende schoenen voor u kunnen betekenen. 

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

Debby

Een
frisse kijk
op schoenen

Debby Schouten 
5e generatie
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Comfortable class
Stijlvolle dameslaarsjes 
die als gegoten zitten

Let’s go outside
Voor wie onbezorgd 
de kou wil trotseren

Schouten Schoenen
Al ruim 140 jaar een 
schoenenspeciaalzaak met 
een persoonlijke benadering

Time to explore
Stoere herenschoenen 
voor ieder moment

A perfect match
Sneakers die de show 
stelen op het schoolplein

Adventures
Samen met de kids 
in stijl op pad 
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zij draagt VERHULST - hij draagt GIJS

Veterschoen 38-42
Snake zwart/blauw

Enkellaars 38-42½
Zwart

Laars 37-42
Zwart

Enkellaars 37-42
Zwart
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Comfortable class



Veterschoen Finnamic 38-42
Zwart/wit
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Enkelboots 37-42
Zwart lak

Enkellaars 37-42
Snake

Enkellaars 38-42
Zwart

Enkelboots 37-42
Zwart - Bruin - Leopard

Chelsea boots 37-42
Taupe - Cognac

Laars 36-43
Cognac

Met deze modellen komt u gegarandeerd stijlvol 
het najaar door. De ontwerpen kenmerken 
zich door rijk effen leer of suède en subtiele 
dierenprints. Daarnaast vindt u dit najaar 
binnen de collectie sprankelende kleurtinten 
zoals metallic en veel shine met lak. Elegante 
enkellaarsjes of stijlvolle hoge laarzen: bij 
Schouten Schoenen vindt u vertrouwde 
klassiekers met een moderne twist. En als u 
echt een statement wilt maken, afzaklaarzen 
en westernboots zijn dit najaar dé modetrend!

Comfortable class

Veterschoen 38-43
Zwart lak

Enkellaars 38-42
Zwart leopard

Enkellaars 36-43½
Donkerblauw - Zwart

Enkellaars 37-43½
Donkerblauw

Veterschoen 37-43
Zwart lak - Wijnrood



Dat het kouder wordt hoeft echt niet altijd binnen blijven 
te betekenen. Integendeel zelfs! Met de damescollectie van 
Schouten Schoenen voor de herfst en winter wordt de natuur 
ingaan een feest. Heerlijk warm gevoerde of waterdichte 
boots zorgen voor een comfortabele wandeling, terwijl u er 
ook nog eens stoer en trendy bijloopt. De nieuwe collectie 
bestaat uit kleurrijke schoenen die zorgen voor vrolijkheid 
tussen de donkere najaarstinten. Van stevige bikers tot 
stijlvolle boots, de ontwerpen geïnspireerd op de outdoor 
trend lokken u heerlijk naar buiten.

outsideLet’s go
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Sneaker 37-43
Bruin/goud - Zwart

Bikerboots 36-44
Bruin - Blauw - Zwart

Bikerboots 37-41½
Zwart

Veterschoen 36-42
Zwart

Bikerboots 36-43½
Snake - Antracite - Bruin

Enkelboots 36-43½
Groen - Zwart - Cognac

Bikerboots 37-43
Cognac

Veterschoen Finnamic 37-42
Leopard - Taupe - Zwart

Enkelboots 38-43
Zwart multi colour - Wijnrood

Bikerboots 37-43½
Oker - Groen

Bikerboots 37-43
Antracite/rood

Enkelboots 35-41
Cherry rood

Bikerboots 37-43½
Donkerblauw



outside

zij draagt WOLKY 7

Bikerboots 37-42½
Zebra - Zwart lak

Enkelboots 37-41½
Zwart

Enkellaars 39-42
Bruin

Vachtlaars 39-42
Zwart
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Wij van Schouten Schoenen houden van schoenen. 
Van mooie schoenen die goed passen. Advies over 
de juiste schoenen voor uw voeten verkopen wij 
niet online. De winkel is waar het gebeurt. Hier 
kunt u passen, voelen en vergelijken, net zolang tot 
u de fijnste schoenen aan uw voeten heeft. Onze 
medewerkers nemen de tijd voor een deskundig en 
persoonlijk schoenadvies. 

Visie 
We geloven dat schoenen er niet alleen leuk uit moeten 
zien, maar vooral ook lekker moeten lopen. Een visie die 
al vijf generaties van kracht is binnen het familiebedrijf 
Schouten. Zo stellen we te allen tijden hoge eisen 
aan onze collectie. Wij gaan alleen mee met laatste 
mode als de pasvorm van de schoen optimaal blijft. 
Gelukkig gaan die twee factoren tegenwoordig heel 
goed samen en zijn we er trots op om voor jong en oud 
ieder seizoen weer een verrassend mooie eigentijdse 
collectie te presenteren. We zijn gespecialiseerd in 
schoenen voor (extra) smalle en (extra) brede voeten, 
voor kinderen en volwassenen. Ook voorziet de collectie 
in kleine en grote dames- en herenmaten.

Voetmeting
De aanschaf van een goed passende schoen begint 
bij Schouten Schoenen met het opmeten van de voet 
in de lengte en de breedte. Dat doen we bij kinderen 
en volwassenen. Veel schoenen in onze collectie zijn 
uitgevoerd in verschillende breedtematen. Een schoen 
met de juiste lengte en breedte biedt de ruimte die 
nodig is om ontspannen en onbelemmerd te lopen.

SchoutenSchoenen
Een feest voor voeten
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Voetscan
Nadat uw voeten zijn gemeten, maken wij een digitale 
afdruk van uw voeten. Met de voetscan wordt zichtbaar 
hoe de drukverdeling onder de voeten is wanneer u 
staat. We kunnen zien hoe kwetsbaar de voeten zijn 
en hoe dit een eventueel voetprobleem verklaart. De 
voetscan geeft inzicht in de behoefte van uw voeten. Op 
basis hiervan geven we u een gericht schoenenadvies. 

Kindervoeten
Bij kindervoeten bekijken we ook de stand van de voeten, 
enkels en knieën. We laten uw kind op blote voeten een 
stukje lopen. Vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar laten 
we uw kind op een podoscoop staan. Deze voetspiegel 
bestaat uit een dikke glasplaat met spiegels eronder 
waarmee de voetafdruk goed zichtbaar is. We kunnen 
zien in welke ontwikkelfase de voeten zitten. Indien 
nodig verzorgen wij een aanpassing aan het voetbed.

Voetbedden
De voetbedden in onze schoenen zijn anatomisch 
gevormd, waardoor ze de natuurlijke vorm van de voet 
ondersteunen en volgen. Bovendien zijn alle voetbedden 
uitneembaar waardoor er een eigen inlegzool in de 
schoenen kan worden gedragen. 

Schoenen



Enkelboots 40-47½
Blauw - Cognac - Zwart - Grijs

Veterschoen 40-48
Zwart - Bruin

Kleefband 40-46
Zwart

Veterschoen 40-46
Bruin croco

Enkelboots Finnamic 40-47
Bruin

Veterschoen Finnamic 40-47
Blauw/bruin - Zwart

De herencollectie heeft zoals u van ons gewend bent voor ieder wat wils. 
Van sportieve sneakers, die ook zeker niet misstaan op de werkvloer, tot 
modieuze klassiekers met een formele touch. Schouten Schoenen heeft 
deze herfst en winter weer volop mannenmode die perfect aansluit op 
de tijd van het jaar. Voor wie durft zijn er zelfs opvallende materialen met 
glanzende reptielprints. Laat die kou maar komen! 

explore

Stretchwalker 40-47½
Wijnrood - Zwart

Time to
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hij draagt GIJS 11

Veterschoen 39-47½
Zwart/bordo croco

Enkelboots 39-46
Cognac croco

Veterschoen 39-48
Zwart

Veterschoen GO 41-46
Bruin

Veterschoen 39-45
Donkerblauw

Veterschoen GO 40-45
Snake blauw



A perfect 

Enkelboots 28-38
Donkerblauw

Kleefband 30-39
Army groen

Kleefband 31-40
Zwart

Enkelboots 33-38
Zwart/goud

match 

Kleefband 24-31
Donkerblauw
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Kijk naar de schoenen op het schoolplein en je kunt er niet omheen: 
overal zie je sneakers, in allerlei soorten en maten. Sportief, stoer, 
maar vooral erg cool. Maar hoe zit het met de pasvorm? Wij kiezen 
in onze collectie bewust voor de sneakers van Twins & Trackstyle en 
Piedro. Met krachtige kenmerken als een ondersteunend voetbed, 
binnenvoeringen van ademend leer en in meerdere breedtematen. 
De versteviging in de hielen en loopzolen zorgen bovendien voor een 
soepele, correcte afwikkeling. En dat is voor voeten die nog volop 
groeien en in ontwikkeling zijn, geen overbodige luxe. 

Enkelboots 21-43
Donkerblauw

Enkelboots 31-43
Army groen - Zwart

Sneaker 39-44
Zwart

Kleefband 24-31
Blauw - Army groen



Sneaker 26-43
Blauw - Zwart

Sneaker 28-45
Zwart glow in the dark - Rood

Sneaker 32-40
Snake goud - Zwart

Sneaker 28-45
Zwart multi

hij draagt PIEDRO 13



hij draagt TWINS & TRACKSTYLE14

Kinderen van tegenwoordig zijn een 
ster in het nadoen van anderen en met 
onze kinderschoenen stralen ze nog 
meer dan ooit. Kijk hoe leuk dit staat! 
De herfst en de winter zijn er ook nog 
eens fantastische modeseizoenen voor. 

Wat dacht u van samen lekker het bos 
in op stevige boots, of gezellig naar de 
stad op trendy bikers met dikke zolen 
en opvallende smuk. Steel de show met 
stoere laarzen met ritsen of veters, 
glimmende bling-bling en de tofste 
dierenprints. Allemaal voorzien van de 
beste pasvorm die voor kindervoeten 
wordt ontwikkeld.

Bikerboots 33-40
Wit

Bikerboots 32-39
Multi colour

Adventures



Vachtlaarsje 19-21
Cognac - Blauw

Enkelboots 21-41
Cognac - Blauw

Enkelboots 26-32
Cognac - Zwart

Enkellaars 25-28
Blauw - Cognac

Enkellaars 32-37
Zwart
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Enkelboots 20-31
Blauw - Army groen

Enkelboots 20-25
Donkerblauw - Rood - Leopard

Enkelboots 20-26
Wijnrood - Blauw

Enkelboots 20-27
Zwart/oranje - Blauw

Bikerboots 32-39
Zwart

Adventures



SCHOENEN

Sneaker 37-44
Zwart - Donkergroen

Enkelboots 37-44
Rood combi

Enkelboots 38-42
Zwart/wit combi

Enkellaars 37-44
Zwart/lak - Zwart

Xsensible Stretchwalker geeft 
je het gevoel van ultiem comfort 
gecombineerd met een modieuze 
look. De balans-technologie in 
de zool stimuleert een correcte 
lichaamshouding en een soepele 
afwikkeling van de voet. Bij 
ons vindt u een grote collectie 
Stretchwalker voor dames en 
heren, in twee breedtematen, 
met een uitneembaar voetbed.

telefoon 0252-372814 - www.schoutenschoenen.nl
maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00
zaterdag van 09:00 - 17:00

U vindt Schouten Schoenen in het centrum van 
Noordwijkerhout, Dorpsstraat 13-15

AGENDA  

29 sep Koopzondag 12.00 - 17.00 uur

5 okt 10.000 stappen wandeling

2 nov 10.000 stappen wandeling

7 dec 10.000 stappen wandeling

20 dec Koopavond 19.00 - 21.00 uur

22 dec Koopzondag 13.00 - 17.00 uur

4 jan 10.000 stappen wandeling

27 jan - 1 feb Voeten Verwen Week

1 feb 10.000 stappen wandeling

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


