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U heeft het eerste Schouten Schoenen magazine van 2020 in handen. 
Hierin laten we u graag onze nieuwe collectie schoenmode voor het voorjaar 
en de zomer zien. We hebben weer voor ieder wat wils, voor zowel dames, 
heren als kinderen. Wat u in dit magazine ziet is maar een greep uit de 
collectie, dus kom vooral langs in onze winkel of kijk op schoutenschoenen.nl 
voor nog véél meer moois. 

Los van meegaan met de mode, besteden we bij Schouten Schoenen vooral 
veel aandacht aan het welzijn van uw voeten, want pasvorm en draagcomfort 
staan bij ons hoog in het vaandel. We zien onszelf als veel meer dan alleen 
een schoenenwinkel. Alles draait om aandacht voor uw voeten en we 
nodigen u daarom graag uit voor een deskundige voetmeting, zodat ook u 
ervaart hoe lekker lopen kan zijn. Laat u in onze winkel verrassen door onze 
kennis, ervaring én passie voor goede en mooie schoenen.

Mede namens mijn ouders en onze medewerkers:

Vriendelijke groeten en graag tot ziens in onze winkel,

Debby

Welkom

Debby Schouten 
5e generatie
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zij draagt PIEDRO4

Als je stiekem in lengte wat centimeters wil 
smokkelen dan heeft niemand dat door deze 
zomer. Sneakers met hoge zolen zijn helemaal hot!  
Bij Schouten Schoenen hebben we een groot 
assortiment van deze zogeheten ‘bulky’ sneakers
van PIEDRO en TWINS & TRACKSTYLE. 

Waarom deze merken? Omdat wij alleen de 
allerbeste pasvorm willen voor voeten die 
volop groeien en ontwikkelen. In onze collectie 
vind je dus alleen sneakers in verschillende 
breedtematen met een binnenvoering van leer 
die ademt en ventileert. Allemaal voorzien van 
versteviging voor de hielen en natuurlijk zorgen de 
uitneembare voetbedden voor steun en demping 
aan verschillende typen voeten.

Onze visie bestaat uit het aanbieden van goed 
passende kinderschoenen om kinderen een vast 
looppatroon en een goede houding aan te leren. 
Wist je bijvoorbeeld dat een kindervoet zich blijft 
ontwikkelen tot een leeftijd van 15 tot 18 jaar? 

Sneaker 31-40
Wit/leopard - Wit/goud

Sneaker 28-40
Wit combi - Zwart combi
Ook in kleefband

Sneaker 24-34
Wit - Zwart



sneakers
Kleefband 26-35
Wit - Brons metallic

Snelle

Sneaker 26-41
Army groen - Wit

Kleefband 24-32
Wit - Blauw - Army groen

Sneaker 26-39
Wit/goud

Sneaker 36-44
Army groen
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Sneaker 35-40
Goud/wit

Sneaker 35-45
Blauw - Zwart

Sneaker 35-45
Groen - Wit - Zwart

Sneaker 28-42
Neon groen - Zwart
Met draaiknop sluiting

Sneaker 28-39
Grijs/zwart
Met gekleurde lichtjes 



Booty 20-26
Wit combi

Sandaal 21-26
Cognac

Sandaal 20-24
Roze/wit - Zilver
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Veterschoen 20-26
Army - Wit - Blauw

Veterschoen 20-26
Roze - Wit

Booty 20-26
Donkerblauw - Groen

Booty 20-23
Taupe - Blauw - Cognac

Sandaal 20-24
Kobalt

Booty 20-26
Kobalt

Was jij ook zo trots op de eerste stapjes van je kind? 
Een mijlpaal! Wanneer kinderen leren lopen kunnen ze 
dit het beste binnenshuis op blote voeten doen, zodat 
ze hun evenwicht en spierkracht gaan ontwikkelen. 
Speciaal om hun voeten buiten de deur te beschermen 
hebben wij in onze collectie flexibele babyschoentjes van 
het merk BUNNIES JUNIOR. 

Zodra kinderen zelfstandig kunnen lopen hebben ze 
stevigere schoenen nodig. Die beschermen niet alleen 
de voeten, maar zetten deze ook in de juiste positie. Dit 
is belangrijk voor het goed doorlopen van de O-standfase 
en de X-standfase van de benen. We vertellen je er alles 
over wanneer je kind bij ons op de voetspiegel staat. 

Roze wolk
Booty 20-26
Wit - Wit multi colour - Goud



Sandaal 20-29
Wit - Mint - Roze

zij draagt PIEDRO

Sandaal 24-34
Blauw - Grijs 
Ook als slipper

Sandaal 24-35
Roze sparkle - Wit sparkle

Slipper 26-34
Grijs - Blauw
Ook als sandaal

Slipper 26-34
Unicorn



hij draagt FINNAMIC

Veterschoen 41-47
Donkerblauw

Veterschoen 40-45
Taupe

Veterschoen 39-47
Cognac combi

Veterschoen 39-48
Groen - Blauw

Veterschoen GO 40-45
Kobalt
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Veterschoen 39-48
Toffee

Veterschoen GO 41-48
Donkerblauw

Voor heren leggen wij de lat extra hoog in 
onze collectie. Sterke Europese merken die 
op duurzame wijze produceren, brengen 
eigentijdse modestijlen samen met de hoogste 
normen in pasvorm. Daarnaast kennen onze 
schoenen meerdere breedtematen en zijn ze 
voorzien van anatomisch gevormde voetbedden, 
die eenvoudig verwisseld kunnen worden door 
eigen inlegzolen. Door goed naar jouw wensen 
te luisteren en mogelijke voetklachten te 
analyseren geven we een passend advies en 
laten we voelen hoe lekker lopen kan zijn.

Stralen

Stretchwalker 40-47
Grijs - Blauw - Cognac

Stretchwalker 39-47
Taupe - Blauw

Sneaker 40-45
Blauw

Sneaker 40-46
Donkerblauw - Cognac

Sandaal Finnamic 38-45
Groen - Bruin
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Wandel sneaker 39-46
Antraciet
Wind- en waterdicht
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Schouten   Schoenen
Schouten Schoenen is als schoenenspeciaalzaak een 
begrip in de regio Haarlem-Leiden-Hoofddorp met 
pasvormschoenen voor kinderen, dames en heren, 
en dat al bijna 145 jaar. De winkel in het centrum 
van Noordwijkerhout biedt 200 vierkante meter 
‘Feest voor voeten’.

Wij vinden dat schoenen er niet alleen leuk uit moeten 
zien, maar vooral lekker moeten lopen. Zo stellen we 
hoge eisen aan onze collectie. We gaan alleen mee 
met modetrends als de pasvorm en kwaliteit van de 
schoen optimaal blijft. Gelukkig gaan mode en pasvorm 
tegenwoordig goed samen en zijn we er trots op om 
voor jong en oud ieder seizoen weer een verrassend 
mooie eigentijdse collectie te presenteren. 

Voeten die bij ons binnenkomen nemen we zeer 
serieus. Het opmeten van de lengte en breedte is bij 
ons vanzelfsprekend en met de digitale voetscanner 
of podoscoop verkennen we de druk die het lichaam 
op de voeten uitoefent, het voettype en mogelijke 
voetklachten, om zodoende het juiste schoenadvies te 
kunnen geven.
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Schouten   Schoenen
Schouten Schoenen is gespecialiseerd in schoenen 
voor smalle en brede voeten voor kinderen en 
volwassenen. Ook voorziet de collectie in kleine en 
grote lengtematen voor dames en heren. Nagenoeg 
alle schoenen, slippers en sandalen hebben een 
voorgevormd voetbed dat bovendien uitneembaar is 
waardoor eigen steunzolen ook in zomers schoeisel 
goed gedragen kunnen worden. 

Een deel van onze collectie bestaat uit schoenen voor 
gevoelige of complexe 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 
comfort-voetbedden en speciale sokken en kousen in 
de collectie hebben. 

Persoonlijke aandacht en een deskundig advies zijn 
speerpunten bij Schouten Schoenen. Het enthousiaste 
team van medewerkers beschikt over veel ervaring 
en vakkennis en onderhoudt contacten met diverse 
voetspecialisten in de regio, voor verwijzing en advies.



Kleur domineert de schoenmode deze 
zomer. Van heldere primaire kleuren tot 
lieflijke beige-bruine en kaki pastels. Kleuren 
als saffraangeel, rood en blauw brengen je 
in Oosterse sferen en helder wit en zwart 
combineren prachtig met trendy neon.  
En voor de liefhebbers van dierenprints geldt: 
ze mogen nog steeds! Als materiaal zien 
we veel suède dat door haar zachtheid het 
comfort van onze schoenen extra verhoogt. 

Veterschoen 37-44
Donkerblauw - Grijs

Veterschoen GO 38-43
Taupe

Veterschoen Finnamic 38-43
Flower - Kobalt

Gewaagd met kleur

Stretchwalker 37-44
Wit/taupe snake - Blauw

Stretchwalker 37-44
Wit/blauw - Taupe

Stretchwalker 38-43
Rood - Zwart

Stretchwalker 37-43
Taupe snake - Army snake

Veterschoen 37-42
Geel multi colour

Veterschoen 36-42
Wit

Veterschoen 37-43
Okergeel - Grijs - Rood

Veterschoen GO 38-44
Wit

Veterschoen 37-43
Wit/zilver
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zij draagt BIRKENSTOCK

Stretchwalker 37-43
Zilver - Zwart

Gewaagd met kleur

Stretchwalker 38-43
Licht bruin

Stretchwalker 38-42
Zilver snake

Stretchwalker 37-43
Blauw - Army groen

Slipper 36-43
Flower

Slipper 36-43
Licht blauw - Wijn rood
VEGAN
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zij draagt VERHULST - hij draagt GIJS

Sandaal 37-43
Bruin/leopard

Sandaal 37-42
Cognac - Zwart

Slipper 36-43
Zwart combi

Sandaal 36-42
Bruin - Zwart - Wit

Sandaal 37-43
Donkerblauw

Sandaal 37-43
Cognac - Wit
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Kom zelfverzekerd voor de dag en geef een draai aan je klassieke 
uitstraling met sandalen en schoenen die als gegoten zitten én 
een modieus karakter kennen. Zoals je van Schouten Schoenen 
mag verwachten, komen pasvorm en mode samen in een rijk 
gevarieerde collectie schoenen van hoogwaardige materialen, 
in diverse breedtematen en bovendien geschikt voor eigen 
inlegzolen. Laat je verrassen en inspireren door de kennis en 
ervaring van onze medewerkers en wij zorgen dat deze zomer 
een Feest voor Voeten wordt. 

zomergevoel

Veterschoen 37-42
Wit metallic - Kaki

Enkellaarsje 37-42
Taupe - Kaki 

Veterschoen 37-43
Pastel combi snake

Chelsea laarsje 37-41
Grijs/pastel combi

Veterschoen 37-42
Blauw - Taupe snake

Ultiem

Mocassin 37-42
Zwart metallic - Cognac

Bandpump 37-42
Taupe - Grijs - Wijn rood

Bandschoen 37-42
Geel

Veterschoen 38-43
Roestbruin - Okergeel

Veterschoen 37-43
Zwart/wit ruit
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SCHOENEN

Wandelschoen 36-43
Rood

Wandelschoen 40-47
Blauw

Wandelbooty 36-47
Grijs - Blauw

Wandelschoen 42-48
Grijs

Wandelschoen 37-42
Kobalt

LOMER, een Italiaans outdoor 
merk, nieuw in onze collectie. 
Ideaal om mee te wandelen, 
voor stedentrips en excursies. 
Verrassend licht van gewicht en 
geschikt voor eigen inlegzooltjes. 
De modellen zijn voorzien van een 
ademend, wind- en waterdicht 
membraam en de Vibram zool 
zorgt voor extra grip en stevigheid.

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  

4 april 10.000 stappen wandeling 

5 april Koopzondag 12.00 - 17.00 uur

24 april Open tot 21.00 uur i.v.m. Bloemencorso

2 mei 10.000 stappen wandeling

6 juni 10.000 stappen wandeling

4 juli 10.000 stappen wandeling

20 - 25 juli Voeten Verwen Week

25 juli Braderie in Noordwijkerhout centrum

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


