
Dat loopt geweldig!

Oudman helpt met lekker lopen

Helaas nog maar t/m 31 oktober

Wij gaan STOPPEN!
              Zie pagina 2 en 3...

retouradres: Verl Hereweg 34, 9722AD Groningen

Speciaal voo
r u!

De nieuwe voorjaars/zomercollectie 2023
ziet er weer fantastisch uit! 
Wit en pasteltinten zijn favoriet.



heren

dames

uit de groep SANO met 
speciale afwikkelzool
wijdte H, € 260,-

Al onze Mephisto’s hebben een uitneembaar voetbed.

2

model Gilford
wijdte H, € 200,-

3

Schneider 
handwerkschoenen voor  
smalle en extra smalle 
voeten in wijdte C, D en E. 
De zachte, soepele 
leersoorten zijn heerlijk 
voor de gevoelige huid.
Met uitneembaar voetbed.

€ 249,- wijdte C  

€ 249,- wijdte C  

€249,- wijdte C  

Op de outletpagina van onze webshop (webshop.oudmanschoenen.nl) staan 
restparen die vaak nog meer afgeprijsd zijn. N.B. : Als de afgeprijsde verkoopprijs 
hoger is dan de verkoopprijs minus maandkorting, dan geldt de laagste 
verkoopprijs. Op speciaal voor u bestelde schoenen wordt geen korting gegeven.

In september............................................................40%
in oktober de finale met..........................................60%

In maart (bij het uitkomen van de folder) en april: 10%

Wij zijn extra blij met onze trouwe klanten. Via deze folder 
krijgt u de eerste keus. De maandelijkse korting geldt voor alle 
niet afgeprijsde schoenen, laarzen, boots, pantoffels en sokken.

In mei en juni:..........................................................20%
In juli en augustus (8 t/m 12 gesloten)....................30%

€ 315,- wijdte D  

€ 250,- 
Wijdte H 

Model Bradley
wijdte H, € 245,-

€ 249,- wijdte E  

€249,- wijdte C  

€310,- wijdte C  

€ 249,- wijdte D  

Ieder jaar gooien onze merken hoge ogen bij de strijd 
om De Gouden Schoen. Met deze AWARD krijgt 
HARTJES een stevige erkenning voor zijn producten: 
hoge kwaliteit en  natuurvriendelijke geproductie met 
veel aandacht voor mens en milieu. Proficiat!

Nieuwe balanszool bij Xsensible 

In dit laatste jaar bent u ook weer van harte welkom 
in onze winkel!

Trouwe klanten bedankt!

Eerdere winnaars waren Durea en Xsensible.

Geerhard Oudman

De nieuwe, innovatieve zool behoudt zijn 
balansprincipe en demping, maar is superstabiel 
tijdens het lopen (zie pagina 6).

HARTJES wint DE GOUDEN SCHOEN

mede namens ons team, geweldig dat u al die jaren 

klant bij ons wilde zijn.

Voordat het besluit viel om te stoppen hadden we de 
nieuwe collectie echter al met zorg uitgezocht en 
besteld. Als afscheid van onze trouwe klanten geven 
we u op de hele nieuwe voorjaars- en zomercollectie
een vaste korting, die elke 2 maanden verder wordt 
verhoogd. In het begin hebt u dus de meeste keus!  
Hiernaast op pagina 3, staat ons afprijsschema.
In de winkel en ook in onze webshop 
(webshop.oudmanschoenen.nl) vindt u daarnaast nog 
interessante restparen voor speciale, aantrekkelijke 
prijzen.

Mijn plan was om dan samen nog een paar jaar door 
te gaan en daarna de zaak geleidelijk over te dragen. 
Afgelopen jaar zijn er verschillende personele 
problemen geweest. Door ziekte en verandering van 
baan van personeel, werd de werkdruk voor mij te 
hoog en heb ik het besluit genomen om eerder te 
stoppen. De winkel blijft open t/m 31 oktober, met 
een korte vakantiesluiting van 8 t/m 12 augustus. 

Helaas is het niet gelukt ons bedrijf over te dragen 
aan een jonge ondernemer met voldoende vakkennis. 
Dat had ik graag gewild, want dan zou u gewoon op 
deze plek de beste schoenen blijven vinden om lekker 
te lopen. 

Oudman Schoenen gaat stoppen...

Vaste klanten eerste keus

wijdte H
€ 205,-

Uit de groep SANO 
met speciale afwikkelzool
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Gijs 
sportief

Gijs gekleed

Durea dames-  en  Gijs herenschoenen.
Schoenfabriek Van Drunen, de makers van

Gijs schoenen zijn er 
in de wijdtes 
E, G, H en K
van smal tot breed met 
verwisselbare binnenzolen

4

 Alle schoenen hebben een uitneembaar voetbed en zijn uitermate geschikt voor uw eigen podologische zolen.

Wijdte maten

Daarnaast ontwikkelde Van Drunen in samenwerking met beweging-wetenschappers aan de universiteit van 
Groningen de GO-zool

Durea dames- en Gijs herenschoenen zijn er in smal-E, middel-G, breed-H en extra breed-K. 

Deze perfekte afwikkelzool geeft sturing aan de voeten. 

aan vele wensen voldoen.
Wij kunnen uit een grotere voorraad in dames- en herenmodellen bij de fabriek bestellen en kunnen zo 
Lopen met de GO-zool kost minder energie, geeft rust en een vrij gevoel!

De GO-zool

€ 219,95 
Wijdte H

€ 219,95 
Wijdte H

€ 219,95

€ 219,95 

€ 229,95

€ 229,95

€ 240,-

€ 219,95

€ 170,--

Durea sandalen hebben
uitneembare voetbedden
en zijn zeer geschikt voor 
uw podologische zool.

€ 229,95

5
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dames

€ 229,95

dames,zwart

dames en heren, moss

HIKING Stretchwalker

Alle outdoor modellen zien er niet alleen fraai 
en sportief uit, ze bieden optimaal 
draagcomfort en solide grip. De geavanceerde 
Dry-X waterproof technologie zorgt ervoor dat 
je voeten droog blijven 
in weer en wind. Wandelen kan altijd. Geniet 

€ 234,95

€ 224,95

Xsensible Stretchwalker is de 
ideale schoen voor 
verschillende activiteiten. 
De zool werkt als een 
schokbreker en maakt deze 
schoenen een uitkomst voor 
mensen met gevoelige voeten, 
pijnlijke gewrichten in knieën, 
heupen en onderrug.

In combinatie met perfecte 
demping, maximale stabiliteit 
en ultieme grip garanderen wij 
u de beste loopervaring.

Stretchwalker is een 
revolutionaire innovatie 
geinspireerd op de houten 
balansslipper uit Japan. Deze 
zorgt voor een natuurlijke en 
gezonde lichaamshouding. 
Traditie en technologie komen 
samen in de unieke balanszool.

6

dames
dames

heren

7

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 224,95 
Wijdte H/J

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 229,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 219,95 
Wijdte G/H

€ 239,95 
Wijdte G/H

€ 229,95 
Wijdte G/H

€ 239,95 
Wijdte G/H

€ 229,95 
Wijdte G/H

€ 229,95

Er zijn meerdere hoge en lage 
modellen voor dames en heren.

HIKING Stretchwalker

Alle outdoor modellen zien er niet 
alleen fraai en sportief uit, ze bieden 
optimaal draagcomfort en solide grip. 
De geavanceerde Dry-X waterproof 
technologie zorgt ervoor dat je voeten 
droog blijven 

€ 239,95

Nieuwe stabiele zool in dames- 
en heren maten. Balanszool met 
fantastische demping!
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8

Outlet 

Kijk ook eens op onze outletpagina:

Daar  vindt u diverse restparen voor 
zeer aantrekkelijke prijzen.

webshop.oudmanschoenen.nl

scan de
 QR-code

         en u vindt snel
        onze webshop

Normale prijs € 219,-

THE BIRD herenlaars, smal

NU € 55,-

Outlet VOORBEELD

smal

THE BIRD
in smal en

Outlet VOORBEELD

     NU € 55,-

middelwijd

Normale prijs € 175 t/m € 185

Bazza, smal

THE BIRD

Lowa schoenen bieden 
optimaal comfort en 
demping. 
Verkrijgbaar in de 
wijdtes smal (F), middel 
(G) en breed (H) voor 
dames en heren en in 
verschillende kleuren.
De lage en de hoge 
modellen (links) zijn 2 
toppers uit de Lowa 
collectie. 
Beide schoenen zijn 
met Goretex, waterdicht 
en ademend. 
Voor lange 
wandeltochten.

9

pasparen uit de personal pair collectie 
van Ambiorix, 
leder 
binnenzolen, 
Goodyear 
maakwijze.

Outlet VOORBEELD

Gemiddelde 
verkoop € 395,-
restparen van 
smal tot extra 
breed.

nu € 55,-

Meindl Identity, natuurgelooid leder met 
herkomstbewijs

Lichtgewicht modellen Modellen met een memory 

perfecte hiel/wreef omsluiting
foam voering, voor een 

Er zijn 
modellen in 
smal (F), 
middel (G),
breed (H) en 
extra breed (K).

kijk voor uw maat op: 
 www.webshop.oudmanschoenen.nl

kijk voor uw maat op: 
 www.webshop.oudmanschoenen.nl

kijk voor uw maat op: 
 www.webshop.oudmanschoenen.nl

€ 199,95
wijdte F, G en H 

€ 199,95
wijdte  G en H 

€ 279,95
wijdte G/H

€ 259,95
wijdte F 

€ 239,95
wijdte G/H

€ 229,95
wijdte G/H

€ 189,90
wijdte G/H

€ 194,90
wijdte G/H

€ 184,95
wijdte K

€ 210,-
wijdte G/H

vrijetijd, wandelingen in de natuur, 
op reis en voor alledag.

Multifunctionele - Lightwalker - voor Instapmodel voor Alpen- en middel- 
gebergte en op gebaande paden.
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SOLIDUS

met de ’luftpolster’ loopzool, voor 
een ongekend loopcomfort.

Met deze sneakerlijn presenteert 
Solidus een nieuw type schoen die 
aan alle wensen voldoet.
Geïnspireerd door de actuele 
sporttrends stralen de nieuwe 
leesten met typische strakke lijnen 
een frisse en moderne look uit.  
Bovendien geven ze een extreme 
bewegingsvrijheid en ondersteunen 
daar waar nodig is. 
De lederen voering creëert een 
aangenaam schoenklimaat voor de 
voet en zorgt, in combinatie 

Solidus

€ 205,- 
wijdte F 

€ 225,- 
wijdte H/K
Stretch leder  

10

middelsmal

€ 199,- 
wijdte K 

€ 199,- 
wijdte H 

€ 199,- 
wijdte K 

€ 199,- 
wijdte K 

€ 185,- 
wijdte H

€ 159,- 
wijdte H

11
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€ 145,- 
wijdte G/H  

€ 145,- wijdte G  

€ 145,- 
wijdte G  

verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu. 
Daartoe is het noodzakelijk om terug te keren naar de 
essentie en optimaal om te gaan met de beschikbare 
materialen. Het merk richt zich daarom volledig op 
NATURAL en breidt de productlijn geleidelijk uit om in 
2025 alleen nog milieuvriendelijke schoenen aan te 
bieden.

Een consequente visie
Vanaf nu nog natuurlijker. Hartjes vindt het belangrijk om

13

€ 189,- 
wijdte H 

€ 179,- 
wijdte H  

€ 189,- 
wijdte K  

€ 195,- 
Wijdte K  

€ 189,- 
wijdte G  

€ 185,- 
wijdte G  

Samen kunnen we dit doen
“Als je grootse plannen hebt, heb je een groot netwerk van mensen met dezelfde mindset nodig. Dit omvat zowel de 
medewerkers in de fabriek als de vakhandel en u als onze eindverbruikers. Alleen samen kunnen we met succes het 
streefdoel bereiken. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw vertrouwen 
en steun op weg naar duurzaamheid. Blijf samen met ons op koers naar een mooie toekomst.“

Deze uitspraak is van Hans Sternbauer (commercieel directeur) en Christoph Götzendorfer (sales manager) tijdens 
een recent interview in het magazine SHOE TRENDS.

€ 185,-
wijdte H

€ 185,-
wijdte H

€ 185,-
wijdte H

€ 189,- 
Wijdte K  
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“Als je grootse plannen hebt, heb je een groot netwerk van mensen met dezelfde mindset nodig. Dit omvat zowel de 
medewerkers in de fabriek als de vakhandel en u als onze eindverbruikers. Alleen samen kunnen we met succes het 
streefdoel bereiken. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw vertrouwen 
en steun op weg naar duurzaamheid. Blijf samen met ons op koers naar een mooie toekomst.“

Deze uitspraak is van Hans Sternbauer (commercieel directeur) en Christoph Götzendorfer (sales manager) tijdens 
een recent interview in het magazine SHOE TRENDS.

€ 185,-
wijdte H

€ 185,-
wijdte H

€ 185,-
wijdte H

€ 189,- 
Wijdte K  



dames

Alle FinnComfort
schoenen en 
sandalen
hebben een 
uitneembaar 
voetbed

Teenproblemen? Hamerteen of 
hallux valgus. Finn Comfort geeft 
rondom de tenen maximale ruimte!

15

herenmuil, nubuck diverse
 kleuren verkrijgbaar

€ 169,- wijdte J

dames

heren

heren

€ 129,- wijdte G/H/K 

€ 129,- wijdte E/F 

€ 159,- 
wijdte H  

€ 179,- 
wijdte H/J/K  

€ 179,- 
wijdte H/K  

€ 239,-
wijdte H

€ 189,- 
wijdte H/J  

€ 169,- 
wijdte H/J  

€ 239,- 
wijdte H  

€ 189,- 
wijdte H/J  

14

€ 249,- 
wijdte H 

Van onze voeten wordt ongemerkt het 
meest gevraagd. Ze dragen ons hele 
lichaamsgewicht en balanceren het 
zwaartepunt van ons lichaam. Door de 
energie besparende rolbeweging en het 
FINNCOMFORT voetbed heeft u het gevoel 
dat u op blote voeten loopt. De natuurlijke 
afwikkeling stimuleert de bloedcirculatie. 
Ook zorgt die voor een goede, rechte 
houding.

FINNAMIC in kort bestek

€ 239,-
wijdte H

dames
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Wij zijn er voor u op:

Verl. Hereweg 34
9722 AD, Groningen-Helpman

zaterdag                     9.30-17 uur
Sorry, op maandag hebben we vrij!

dinsdag t/m vrijdag 9.30-18 uur

www.oudmanschoenen.nl
webshop.oudmanschoenen.nl

Altijd een parkeer- 
plaats in Helpman
Aan de Verlengde Hereweg en op het 
Helperplein (bij AH) kunt u 1½ uur gratis 
parkeren. 

U moet zich wel aanmelden bij een parkeer-
automaat, u kiest voor winkelgebied en voert 
het kenteken van uw auto in. Dichtbij Oudman 
Schoenen staat een automaat bij de stoplichten  
van de kruising Helperbrink en de van 
Iddekingeweg. Voor onze winkel is ook een 
invaliden parkeerplaats.

Door deze maatregel zijn de langparkeerders 
verdwenen en kunt u nu praktisch altijd een 
plaatsje vinden.

pedicure

Aan de samenstelling van deze folder is de uiterste zorg besteed. Niettemin kan het voorkomen dat een artikel 
door de fabriek is geannuleerd of in een afwijkende kleur of wijdte is uitgeleverd. Prijswijzigingen voorbehouden.

Dat loopt geweldig!
Lloyd schoenen zijn er in 
wijdte F en K, vanaf € 189,-
,-

€ 199,- 
wijdte G/H
middeldreed

heren

Ganter dames modellen in wijdte G/H
Ganter heren modellen in de wijdtes G, H, K en L.
Alle modellen hebben een verwisselbaar voetbed

€ 215,- 
wijdte K/L
extra breed 

dames

€ 159,- 
wijdte G/H

€ 185,- 
wijdte G/H


