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“We willen allemaal stappen vooruit, 
jong en oud, Xsensible en Schutrups.”



Moved by balance
Xsensible is meer dan een schoen. 
De unieke balanszool zorgt voor een 
gezonde en natuurlijke lichaamshouding. 
Meebewegend op jouw energie.

VOORWOORD
Met trots presenteren wij ons nieuwe 
voorjaarsmagazine! Dit jaar schrijven wij voor de eerste 
keer het voorwoord voor het magazine. De afgelopen 
weken heeft ons team hard gewerkt om er weer een 
prachtig magazine van te maken. Kleurrijk, positiviteit 
en gezondheid, dat is waar iedereen behoefte aan heeft. 
Dit voorjaar hebben wij het thema: “eropuit”. 

Dit magazine staat dan ook bomvol met inspiratie om 
er lekker op uit te gaan. De afgelopen jaren is wandelen 
steeds populairder geworden. Je merkt dat mensen 
meer bezig zijn met met fit worden en gezondheid een 
belangrijke factor is in de dagelijkse dingen. De afgelopen 
seizoenen hebben wij onze wandelcollectie uitgebreid, 
waardoor er nu nog meer keuze is op het gebied van 
wandelen. Wij hebben voor iedere voet een passende 
schoen. Door het uitbreiden van de wandelcollectie 
hebben we wel meer ruimte nodig en daarom hebben 
wij de afgelopen weken de wandelhoek aangepakt. Zo 
kunnen we de wandelcollectie nog mooier presenteren 
en dit geeft weer een frisse nieuwe blik in de winkel, klaar 
voor het voorjaar!

Ook de rest van de collectie mag niet ontbreken. Wij 
hebben voor het aankomend voorjaar een kleurrijke 
collectie ingekocht. Je ziet veel knalkleuren, maar ook 
pastelkleuren komen vaak terug. We zien vooral veel 
vrolijkheid! Natuurlijk blijven we divers en hebben wij voor 
ieder wat wils.

We kijken er ook dit voorjaar weer naar uit om onze 
evenementen te mogen organiseren. 

Onze geslaagde wandeldag in februari was al een 
fantastisch voorproefje! Daardoor krijgen wij alleen maar 
meer energie om de rest van de evenementen te gaan 
organiseren.
 
Wat wij ook merken is dat er nog steeds veel behoefte is 
aan het maken van een online winkelafspraak. Om het 
voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij 
ons aanmeldsysteem een update gegeven, zo kunnen wij 
jullie nog beter ontvangen. Gemak voor de klant blijft een 
belangrijk speerpunt voor ons.
 
Daarnaast is de voetzorg volop in ontwikkeling, zo zijn 
we continu bezig om de processen zo veel mogelijk te 
digitaliseren. Het maken van online afspraken is hier 
een voorbeeld van. Het opleiden van medewerkers 
heeft daarnaast altijd een belangrijke plaats binnen 
Schutrups. Zo zijn onze podologen momenteel bezig met 
een opscholing. Roos en Jaap zijn ook nog steeds druk 
bezig met de studie orthopedische schoentechnicus, 
Jaap is inmiddels al bijna klaar! Met de komst van Lowen 
(zoon van Lisa) treedt er ook weer een nieuwe generatie 
aan. Kortom, Schutrups staat nooit stil! We zijn altijd in 
beweging en er gebeurd altijd wel iets. Ook dit voorjaar 
willen wij jou als klant zo goed mogelijk informeren en 
inspireren met de voetkennis die wij in huis hebben. 
Lekker lopen begint bij Schutrups!

Wij wensen jou veel leesplezier en tot snel in Exloo!
 

Lisa & Roos Schutrups

https://schutrups.nl/merken/xsensible/
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100 JAAR SCHUTRUPS 
En bruisender dan ooit! 
Het begon 100 jaar geleden... 

Hiel lang leed’n, op 8 augustus 1897, kreeg’n klompmaker 
Willem Schutrups en zien vrouw Grietje een jonge zeun 
die ze Jan nuumden. Dat gebeurde in het mooie dörpie 
Valthe. Jan weur gien klompmaker mor gung bij een 
schoenmaker in de leer die in Klazienaveen woonde. Bij 
die schoenmakern leup een meidtie rond. ’t Wicht kwam 
uut Nieuw Dordrecht, die Jan merakel anston. Fennechien 
heette ’t wichtie, Fennechien Joesten. Juni 1923 bint 
die beide trouwt en hebt zich vestigt in Exloo, an de 
Hoofdstraat, naost het gemientehoes.

Schoenmaker Jan Schutrups was niet allent goed in het 
repareren van schoenen en peerdezadeln. Ze kregen 
samen ok 13 kinder, 7 jongens en 6 wichten. Twee van die 
jongens zagen het schoenmakersvak ok wel zitt’n. Willem 
(nuumt naor zien opa klompmaker Willem) en Jaap. 
Het was veur Jan en Fennechie hard warken um al die 
mondties te vullen, mor zie hebt het goed doan. ’t Was een 
warm nust, zoals ze dat in Drenthe zegt.

Toen der een nei gemientehoes mus komm’n (het olle 
hadd’n ze in de oorlog in brand steuken) muss’n ze 
heur hoessie verloat’n en kreeg’n een plekkie an de 
Zuiderhoofdstraat, waor een splinterneie schoenwinkel 
kwam, met een werkploats waor Jan Schutrups hiel viel 
schoenen hef repareert.

Hij huufde het wark niet allen doen, want zeun Jaap trad in 
zien voetspoor’n, hij wol ok schoenmaker word’n. In 1960 
trouwde Jaap met zien Stientje en trokk’n bij de ollen in. ’t 
Was hard wark’n. Jaap haalde op de fiets de reperaoties 
oet Weerdinge en zo konn’n ze der allemoal van bestoan 
al was ’t gien vetpot. Later reed Jaap in een lelijke eend.

Jaap zat niet stil, hij wol zien winkelie wel wat groter en 
dat is menig keer gebeurd. Toch een geluk met zoveul 
breurs en zussen, die hiel vaak opgetrommeld weurd’n 
as der weer een verbouwing was. Muren der oetsloop’n, 
vloerbedekkings der oet trekk’n en gao mor nao wat er 
dus allemaal op je weg komt.

Ze deed’n het altied met veul plezeir en stunden dan met 
mekaor met een briede lach te kieken as de opening de 

was. Fennechien hef nog veul openingen met maokt en 
de trots glum heur dan van ’t gezicht. Vaak weur der zegt 
‘dat har oes pap met maok’n moet’n’, mor helaas: Jan 
Schutrups was in 1963 overleden.

Jaap gun mor deur met zien verbouwingen. ’t Weur groter 
en groter en groter. Jaap had ien geluk, zien beide jongens 
Jan en Erik vuulden zich ook aantrokk’n tot dat vak. En ok 
die keek’n naor de toekomst en nou stiet er een moderne 
schoenwinkel waor de hiele familie trots op is. 100 jaor. Ja 
in 100 jaor is dat hiele kleine schoenwinkelie oetgroeit tot 
de zaak die der nou stiet.

Opa Jan Schutrups, jij muss’n is weet’n…

Schutrups aan de Hoofdstraat                                                                             
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Duurzaamheid Schutrups
Goed zijn voor mens en milieu, dat is iets waar 
wij bij Schutrups waarde aan hechten. In het 
voorjaarsmagazine van vorig jaar hebben wij 
twee pagina’s gewijd aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Met in ons 
achterhoofd; morgen ziet de wereld er niet 
meteen anders uit, maar we kunnen niet tot 
morgen wachten om actie te ondernemen. 
De energiecrisis heeft daar nog een schepje 
bovenop gedaan en heeft de plannen voor de 
energietransitie in stroomversnelling gezet. 
Het doel is om energieneutraal te zijn binnen 
vijf jaar, zo zijn we ondere andere bezig met 
zonnepanelen. Verder zijn wij met de inkoop 
(nog) kritischer op de merken en producten 
die wij inkopen; welke materialen, waar wordt 
het geproduceerd en zijn de producten van 
hoge kwaliteit. Ook hebben wij dit jaar veel 
oudere schoenen gedoneerd aan verschillende 
goede doelen zodat de schoenen een nieuwe 
bestemming hebben en wij er mensen gelukkig 
mee kunnen maken.

Het is eindelijk zover! Onze nieuwe website is klaar. 
De afgelopen periode zijn Stijn, Lisa en Kim druk bezig 
geweest met de ontwikkeling van onze nieuwe website 
en wij zijn dan ook heel trots om te kunnen aankondigen 
dat Schutrups een gloednieuwe website heeft! Op de 
nieuwe website is de webshop ook gelijk geïntegreerd. 

Onze missie is om de beleving van onze winkel en 
voetzorg naar een online platform te brengen waar 
iedereen Schutrups kan beleven. Met de nieuwe website 
heb je op elk moment van de dag gemakkelijk toegang tot 
ons ruime aanbod aan schoenen en oplossingen van onze 
voetzorg.

Vanaf nu kun je online shoppen bij Schutrups en 
profiteren van onze ruime keuze aan stijlen, merken 
en maten. Bovendien bieden wij een uitgebreid 
assortiment aan accessoires, zoals sokken, inlegzolen en 
verzorgingsproducten voor je schoenen.

Maar dat is nog niet alles! Bij Schutrups willen we meer 
bieden dan alleen een ruim aanbod aan schoenen. 

Een betere online beleving

Daarom hebben we ook een aantal handige tools 
toegevoegd aan onze website om je te helpen. Zo kan 
je online een afspraak inplannen bij onze winkel en 
onze voetzorg.

Daarnaast bieden we ook professioneel advies aan van 
onze gekwalificeerde medewerkers, zodat je de beste 
schoenen kunt vinden voor jouw specifieke behoeften. 
Of het nu gaat om wandelen, hardlopen, werken of 
casual dragen, wij hebben voor elke situatie de juiste 
schoenen.

 Schutrups  | 7

KimLisaStijn

                                                                            Bron: Spitwa(a)rk/Historische Vereniging Carspel Oderen



TRENDY EROPUIT
Benieuwd naar wat de trends zijn voor het komende 
seizoen? In de aankomende pagina’s zet Schutrups 
de trends van het voorjaar 2023 voor jou op een rij. Dit 
betekend: sneakers, loafers, sandalen en veel meer! In 
allerlei verschillende materialen, kleuren en printjes. 

SANDALEN
Sandalen geven je outfit een zomerse, stoere en 
unieke look! Sandalen zitten natuurlijk heel erg 
comfortabel en geven je het gevoel dat je op wolken 
loopt. Verder zijn ze leuk te combineren met een 
zomerjurkje of een stoere spijkerbroek. 

GABOR SANDAAL DESERT

99,95

LOAFERS
Lekker snel en makkelijk om aan en uit te trekken; loafers 
zijn een geweldig paar schoenen om te dragen onder 
vrijwel elke outfit. Van een mooi pak tot casual jeans en 
een T-shirt: elke look kan gecomplementeerd worden met 
een loafer. 

GABOR INSTAPPER PINO
134,95

XSENSIBLE ARUBA WHITE METAL
189,95

DUREA LOAFER ROZE
209,95

Exclusief bij 
Schutrups

DUREA SANDAAL BEIGE
179,95

PIEDI NUDI INSTAPPER PLATINO GOUD
179,95
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Nieuw bij 
Schutrups

CLOGS
Deze variant op de houten klomp hebben we vorig jaar 
al kunnen zien. Dit jaar is deze schoen met Nederlandse 
glorie in een ander jasje gestoken. Van studs, lederen 
materialen, prints en meer: de clog is terug van weg 
geweest én een grote schoenentrend voor de zomer van 
2023.

FLORIS VAN BOMMEL ENZI GOLD
219,95

RETRO
Je kast is niet compleet zonder een paar sneakers. 
Het fijne aan schoenen als deze is dat ze nooit uit 
de mode raken. Sterker nog, de trendschoen die 
dit voorjaar veel gedragen wordt zijn old school 
sneakers.
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PLATEAUZOLEN
De schoenentrend van de Spice Girls is terug in een 
nieuw jasje. De plateauzool maakt een comeback. 
Met deze trend ga je letterlijk een stukje de hoogte 
in, waardoor je net een beetje extra lengte krijgt. 
Of het nu gaat om een sneaker of sandaal de 
plateauzool is een echte trend dit voorjaar!

TIP VAN BERNICE
Maak je outfit helemaal af met een 
leuk sieraad! Bijvoorbeeld met mijn 

handgemaakte armbanden van 
Be-Nice Beadz. 

NEW BALANCE 530 BEIGE/ANGORA
109,95

AQA SNEAKER CLAY/ CREME
159,95

MIKAKUS NEW BOOM PEACH
234,95

Armbanden 
alleen 
verkrijgbaar in 
de winkel

BENICEBEADZ
12,95

https://schutrups.nl/gabor-sandaal-desert-f-2900019010176/
https://schutrups.nl/gabor-instapper-pino-f-2900018365161/
https://schutrups.nl/search?search=5747
https://schutrups.nl/piedi-nudi-133954-instapper-platino-goud-2900018635219/
https://schutrups.nl/floris-van-bommel-90083-enzi-gold-g-2900018742122/
https://schutrups.nl/new-balance-530-beige-angora-2900018822220/
https://schutrups.nl/aqa-a8331-sneaker-clay-d-creme-2900018810258/


KLEURRIJK
De kleuren van het voorjaar 2023 hebben het een en 
ander weg van de modekleuren van vorig jaar: fris, 
opvallend en vooral heel vrolijk. Wederom een 
prachtige mix van kleuren. 

XSENSIBLE PONTE VECCHIO COLOR COMBI
239,95

GABOR INSTAPPER DKFLIEDER 
114,95

TO
R

A
L LA

ARS TRO
PIC

ALE
349,95

GABOR SNEAKER VERDE
129,95

TIP VAN SABINE Haal de kleur van je schoenen terug in je kleding! 
Zo creëer je eenheid in jouw voorjaarsoutfit. 

ATLANTIC STARS VEGAC RASPBERRY
189,95

DUREA LOAFER GROEN 
209,95

Exclusief bij 
Schutrups
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PRINTS
Als er één trend is die je komend seizoen absoluut 
niet mag overslaan, dan zijn het prints. Schoenen met 
print zijn namelijk o-ver-al. Echt o-ver-al. In naturel 
tinten als grijs, beige, zwart en wit, maar ook in funky 
kleuren als groen, rood, blauw en geel. En je kunt het zo 
bont maken als je wilt, want er zijn schoenen met een 
all-over print, maar ook met alleen een paar (subtiele) 
details op de hiel, de upper of langs de zool.

Prints zijn niet alleen ontzettend populair op kleding 
en schoenen, ook accessoires moeten eraan geloven. 
Super leuk als detail bij je outfit en net wat subtieler 
dan een paar schoenen of kledingstuk met print.

NATUREL TINTEN
Is een rustige schoen toch meer iets voor jou? Dan zijn 
deze naturel tinten misschien wel iets voor jou! Deze lichte 
kleur is makkelijk te combineren onder iedere outfit. Of je 
nu gaat voor een casual of chique outfit, de naturel kleur 
staat altijd voor je klaar! 

FLORIS VAN BOMMEL WINNI PINK
199,95

XSENSIBLE SWX11 SAND COMBI HX
229,95

COLE HAAN SNEAKER WHITE
169,95

DUREA SNEAKER WALNOOT/TAUPE
219,95
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https://schutrups.nl/xsensible-33002-ponte-vecchio-color-combi-g-2900018785266/
https://schutrups.nl/gabor-instapper-dkflieder-g-2900019005134/
https://schutrups.nl/gabor-sneaker-verde-h-2900018371056/
https://schutrups.nl/search?search=5747
https://schutrups.nl/search?order=score&p=1&properties=6ef4aaf8c3b241208729aa1aeafa7647%7Ca49d74c6d37d4777a15c6f3d62d1fbee&search=6283
https://schutrups.nl/floris-van-bommel-10106-winni-pink-g-2900018760126/
https://schutrups.nl/xsensible-30085-swx11-sand-combi-hx-2900018795166/
https://schutrups.nl/merken/floris-van-bommel/
https://schutrups.nl/cole-haan-25243-sneaker-white-2900019296228/


Bij Schutrups werken veel mensen met heel wat jaren 
ervaring. Zo hebben Jannie, Lilian, Anne-Marie, Piedie, 
Yvonne en Lammy samen al ruim 130 jaar aan ervaring 
en ze zijn nog altijd met veel plezier bij ons aan het 
werk. Ada past ook perfect in dit illuster rijtje, maar 
helaas was Ada verhinderd tijdens het interview. Wij 
dragen onze ervaren collega’s op handen en voeten. En 
dat doen wij samen met alle klanten met wie ze in de 
loop der jaren een band opbouwden. We zetten onze 
dames aan een grote tafel en gingen met ze in gesprek: 
de anekdotes vlogen ons om de oren!

Piedie
20 jaar 

in dienst

Jannie
20 jaar 

in dienst

Lilian
15 jaar 

in dienst

Lammy
27 jaar 

in dienstYvonne
25 jaar 

in dienst

Anne-Marie
24 jaar 

in dienst

Hoe zijn jullie bij Schutrups terecht gekomen?
Jannie en Lilian kwamen bij Schutrups via een oud-
collega en vriendin. Anne-Marie was eerder pedicure, 
ervaring met voeten was er dus al. Na wat andere 
werkzaamheden zocht ze wat anders. Ze had al eens 
een dagje meegelopen bij Schutrups, dus was de keuze 
snel gemaakt om bij ons aan te kloppen. Piedie: “Ik zocht 
werk nadat mijn vorige werkgever in de buitensport 
failliet ging. Ik besloot toen te solliciteren bij Schutrups. 
Vooral omdat Schutrups outdoor georiënteerd is en ook 
wandelschoenen en rugzakken verkoopt.” Yvonne kwam 
via een overbuurmeisje bij Schutrups terecht: “Ik begon 
als gastdame, dat vond ik zo leuk en in de loop der jaren 
stroomde ik door naar de winkel.” Lammy was al een 
bekende van Schutrups en werd een keer uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek en kwam op deze 

manier bij Schutrups terecht. Onze dames maken samen 
met hun collega’s team Schutrups compleet: een gezonde 
mix van jong en oud!

Is er door de jaren heen veel veranderd? Zo ja, wat is 
jullie het meest bijgebleven?
Wat eigenlijk iedereen kan beamen, is de verandering van 
een klein pand naar een heel groot pand. “We hebben 
de winkel echt groot zien worden”, zegt Piedie. “Ook de 
winkeltijden zijn veranderd; we hebben geen koopavond 
meer en we zijn zondags open. Yvonne vult aan: “Het 
pand was inderdaad veel kleiner en met name de kantine. 
Op de koopavonden gingen de mensen die werkten van 9 
tot half 9 altijd bij Jan of Erik thuis warm eten. Dat is nu al 
bijna niet meer voor te stellen.”

“Er zijn ook veel veranderingen geweest als je kijkt naar 
merken, modellen en automatisering. Ook is het team 
uitgegroeid van een klein team naar een groot team met 
veel jonge mensen. Schutrups is eigenlijk van een klein 
bedrijf, wat groot was in naam, uitgegroeid tot een groot 
bedrijf in oppervlakte”, vertelt Anne-Marie. 

Zijn jullie een hecht team?
Hier is iedereen het over eens; wij zijn echt een heel hecht 
team. Jannie: “We hebben allemaal ook echt respect voor 
elkaar en het is gewoon een heel leuk team. Ook de mix 
tussen jong en oud is goed. Door de jeugd ga je zelf ook 

Een blik op de vele jaren ervaring bij Schutrups
DE KRACHT VAN ERVARING
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Deze dames maken 
samen met hun 
collega’s team 

Schutrups compleet!

iets anders kijken. Het houdt het levendig en gezelliger.” 
Anne-Marie voegt daaraan toe dat er nu ook meer 
mannen zijn op de winkelvloer: “Dat is ook altijd goed 
voor de samenstelling.” Yvonne: “Het wordt ons ook wel 
eens gevraagd of we niet een keer wat anders willen doen, 
maar dan antwoorden we eigenlijk altijd dat onze collega’s 
het werk zo leuk maken. Dat heb je echt nergens anders.”

Wat is het mooiste aan jullie werk?
Iedereen stemt ermee in dat het mooiste een tevreden 
klant is: “Het mooiste is dat je iemand met een glimlach 
naar buiten ziet lopen; dat geeft ons een goed gevoel. Ook 
de afwisseling maakt het werk heel leuk.” Jannie: “Als een 
klant met problemen in de winkel komt en er weer blij 
en met een gepaste oplossing uitloopt, geeft je dat veel 
voldoening.” Anne-Marie vult aan: “En ook wij hebben 
nog wel eens vragen of twijfels. Het is dan mooi dat je het 
aan je collega’s kunt vragen. Hoe lang je hier ook werkt, je 
leert continu van elkaar.’’

Wat maakt Schutrups zo bijzonder?
“De combinatie van voetzorg en winkel maakt Schutrups 
zo bijzonder”, zijn Lilian en Jannie het over eens. “Ook met 
de evenementen die we organiseren zijn we uniek ten 
opzichte van de gemiddelde schoenenwinkel”, zegt 

Benieuwd naar de verhalen van 
onze nieuwe generatie?

Lees dit in de volgende editie van ons magazine!

Anne-Marie. Piedie: “De aankleding van de winkel 
maakt Schutrups ook net iets anders dan de gemiddelde 
schoenenwinkel, het heeft een gezellige sfeer.” Iedereen 
is het ook eens dat het persoonlijke advies en oprechte 
aandacht voor de klant Schutrups zo bijzonder maakt. 
Voor iedere klant wordt echt de tijd genomen.

Door de groei van Schutrups zijn er regelmatig nieuwe 
collega’s, welk advies geven jullie deze nieuwe 
medewerkers altijd mee?
“Werken bij Schutrups is een avontuur vol gezelligheid, 

humor, creativiteit en ontwikkeling. Wees 
jezelf en stel vragen, luister en meng je in 
de groep. Dat is de sleutel tot succes. Wij 
vinden het hier geweldig en blijven graag, mede dankzij 
de diversiteit en afwisseling. Het is ook fantastisch om 
te zien hoe de nieuwe generatie zich ontwikkelt en een 
eigen draai aan het bedrijf geeft. Al met al is werken bij 
Schutrups een unieke ervaring. Wij werken hier met trots 
en wij raden het iedereen aan!”

Ada afgelopen november 25 jaar in dienst! 

Elke dag ga ik de uitdaging weer aan en 
aan het eind van de dag heb ik altijd een voldaan 
gevoel. Een paar schoenen verkopen is niet zo 
moeilijk, maar luisteren naar de klant waarom 
ze naar ons toe komen vind ik heel belangrijk. Je 
bent echt een luisterend oor, gelukkig is daar ook 
de tijd voor.

Jaren geleden heb ik ook inkoop gedaan. Dit vond 
ik heel leuk, maar ook een verantwoordelijkheid. 
Slechte inkoop betekent namelijk slechte 
verkoop! Nu ga ik nog met Lisa op inkoop voor 
kleding, dat vind ik heel leuk om te doen.
In de loop der jaren is er veel veranderd. Zo heb 
ik er veel nieuwe collega’s bij gekregen omdat 
‘de oudjes’ toch een keer met pensioen gaan. Ik 
hoop dat de jongere collega’s de ervaring van ons 
kunnen overnemen en doorgeven.

“Samen moeten we het doen!”
Groetjes Ada
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DUREA 6267 SNEAKER MEERKLEURIG 
229,95

COMFORTABEL EROPUIT
10D

AYS CRO
PPED

 ICO
N

 SW
EATER LILAC

109,95

WALDLAUFER SNEAKER RAMONA DENIM STEIN TAUPE
139,95

HARTJES SNEAKER PHIL SHOE PINK 
199,95

TIP VAN HENRIETTE

Wissel dagelijks tussen twee paar 
schoenen, zodat de binnenzolen de 
tijd hebben om volledig te drogen 

voordat je ze weer draagt.

FINN COMFORT TRENDLINE PICCADILLY JEANS SILVER
239,95

FINN COMFORT FINNAMIC OTARU ROYAL 
249,95

Last van nare geurtjes in je 
schoenen? 

Verzorg je schoenen goed, zo verleng je 
de levensduur van je schoenen.

C
O

LLO
N

IL C
ARBO

N
 PRO
15,95

 Schutrups  | 15

https://schutrups.nl/merken/durea/
https://schutrups.nl/durea-6267-sneaker-meerkleurig-h-2900018501149/
https://schutrups.nl/10days-cropped-icon-sweater-lilac-2900018581035/
https://schutrups.nl/waldlaeufer-sneaker-ramona-denim-stein-taupe-k-2900018407182/
https://schutrups.nl/hartjes-sneaker-phil-shoe-pink-h-2900018665124/
https://schutrups.nl/finn-comfort-trendline-piccadilly-jeans-silver-2900016243058/
https://schutrups.nl/finn-comfort-finnamic-otaru-royal-2900019071146/


MORI

Combinatie leer- 
en stretchmateriaal

Uitneembare 
binnenzool

SCHUTRUPS, 
een echte speciaalzaak voor iedere voet
Schutrups staat al decennia bekend als een échte 
speciaalzaak. Met een divers schoenenaanbod in 
verschillende breedtematen voor dames, heren, 
kinderen, wandelaars en hardlopers. Zo hebben wij 
voor bijna iedereen een passende oplossing. Jannie 
werkt al jaren in de winkel en heeft inmiddels behoorlijk 
wat expertise op gebied van schoenen en voeten. 
Jannie vertelt jullie wat meer over wat wij bij Schutrups 
allemaal doen!

Speciaalzaak voor alle voeten
“Mijn naam is Jannie Eiting en ik ben vanaf 2003 
werkzaam bij Schutrups. Ik ben schoenadviseur in de 
winkel en ik begeleid vaak het nieuwe personeel. Ik leg 
jullie in dit voorjaarsmagazine graag wat meer uit over 
onze speciaalzaak voor smalle, (extra) brede, kleine 
en grote voeten. We zien ook steeds meer klanten met 
bijzondere voeten. Mensen met extreem brede of juist 
smalle voeten. Dit kan soms een uitdaging zijn. Deze 
mensen lopen tegen allerlei problemen aan. We merken 
vaak dat mensen wat angstig of teleurgesteld naar de 
winkel komen, omdat ze van tevoren al denken dat ze 
toch niet gaan slagen voor nieuwe schoenen. Het is voor 
deze mensen een hele opgave om elk seizoen weer leuke 
en passende schoenen te vinden. Gelukkig slagen deze 
mensen bij Schutrups!”

Durea
We werken bij Schutrups met heel veel comfortmerken. 
Het woord comfort zegt het al met pasvormen in zowel de 
lengte als de breedte van de schoen. Zo heeft het merk 
Durea zes verschillende wijdtematen: E, G, H, K, K+ en 
M. Daarnaast gaan de lengtematen in halve maten van 2 
tot 10,5. Ook hebben wij herenschoenen onder de naam 
Gijs in drie verschillende wijdtematen: G, H en K. De 
lengtematen van herenschoenen lopen van maat 6 tot 13. 
Daardoor zijn de schoenen van Durea en Gijs optimaal 
voor bijna iedere voet.

Finn Comfort
Het merk Finn Comfort heeft een mooie collectie voor de 
smalle en extra brede voet. Dit doen ze alleen niet zoals 
Durea met letters. De modellen van Finn Comfort hebben 
verschillende namen, zoals Columbia, Acapulco en Beirut. 
Dit kan voor de klant soms wat verwarrend zijn, maar wij 
weten precies welk model breed of juist smal valt. Finn 
Comfort heeft ook kleine en grote maten in halve en hele 
maten. Zo is er voor iedere voet een passende schoen.

Artikel geschreven 
door Jannie

Welke breedtemaat heb ik eigenlijk nodig? 
Hieronder hebben we alle breedtematen voor jou 
op een rijtje gezet: 

 Wijdte E: voor smalle voeten.

 Wijdte F: voor een iets bredere voet.

 Wijdte G: voor gemiddelde voeten.

 Wijdte H: voor bredere voeten.

 Wijdte K: voor extra brede voeten.

 Wijdte K+: voor iets bredere voeten dan 

       een K wijdte.

 Wijdte M: voor extreem brede voeten.

Comfort in alle merken
Xsensible is ook een merk dat brede en extra brede 
schoenen heeft en kleine en grote maten. Merken als 
Gabor, Waldläufer, Verhulst en Mephisto komen meestal in 
twee wijdtematen: G en H.

Wandelschoenen
Bij ons assortiment aan wandelschoenen hebben 
de merken Meindl, Lowa en Hanwag ook meerdere 
wijdtematen. Meindl heeft de Comfort Fit-lijn. Dit 
is een bredere schoen. Wij noemen dit ook wel de 
zesteens-schoen. Veel van onze klanten lopen hierdoor 
probleemloos en zonder pijn. Lowa heeft ook een perfect 
model voor hele smalle voeten. Daarnaast heeft Hanwag 
modellen die extra breed zijn. Met onder andere de 
Bunion voor mensen met een hallux valgus. 

Kinderschoenen
Onze kinderschoenen hebben we in vier wijdtematen en 
lengtematen, van klein (maat 18) tot groot (maat 42).

Door de veelzijdigheid in maten van onze merken en 
modellen hebben wij voor elke voet wel een goede en 
passende schoen. Kom gewoon een keertje langs en laat 
je adviseren door één van onze medewerkers!
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Barbershop De Kapschuur
Het unieke concept van

Barbershop De Kapschuur in Emmer-Compascuum 
is een plek waar mannen zich thuis voelen. Mannen 
komen hier langs voor een drankje, om muziek te 
luisteren. Daarbij wordt het haar en baard met passie 
verzorgd. Wij gingen langs bij De Kapschuur en waren 
benieuwd naar het verhaal van eigenaar Kevin.

Schutrups als voorbeeld
“De connectie tussen De Kapschuur en Schutrups 
is zo’n 9 jaar geleden ontstaan. Ik werkte toen als 
sportinstructeur bij Happy Sports in Emmen. Destijds 
werd ik gevraagd om de warming-up te verzorgen 
bij de allereerste Caveman Challenge in Emmen. Dit 
evenement werd georganiseerd door Schutrups. Ik was 
onder de indruk van de grootte van de organisatie en 
vroeg me af wie de man achter dit alles was. En daar was 
Jan, een energieke en vrolijke man met een passie voor 
evenementen. Ik had een fantastische dag tijdens het 
evenement en kwam vervolgens steeds vaker in contact 
met Schutrups. Toen ik ging werken bij Nozem Barbers, 
kreeg ik Jan als klant in mijn stoel. Ik keek altijd een 
beetje op naar hem, want hij kwam altijd met fantastische 
verhalen en een geweldige energie.”

“Jan was altijd al een bijzondere klant voor mij. Ik werd 
verrast door zijn unieke sokken-combinaties, rood en 
groen, en het feit dat hij altijd chique binnenkwam met 
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een zwart gilletje. Dit was een raakvlak met mijn eigen 
stijl. Toen ik de winkel in Exloo zag, groeide mijn interesse 
nog meer en door mijn nieuwsgierigheid kwam ik steeds 
vaker in contact met Jan. Tijdens alle kappersbezoeken 
delen we veel verhalen met elkaar. We delen onbewust 
intieme verhalen en lachen veel samen. Ik ben blij om 
Jan als klant te hebben, ook toen ik bij Nozem wegging 
en ik verder ging met De Kapschuur. Ik hoefde me geen 
zorgen te maken, want onze band was sterk genoeg en 
Jan kwam gewoon terug. Onze samenwerking gaat nu 
heel goed, zowel zakelijk als privé. We werken samen met 
evenementen, zoals de Mannendag bij Schutrups en de 
Oldtimerride bij ons.”

“De Kapschuur heeft Schutrups als voorbeeld. Vanaf dag 
één heb ik gezegd dat, als ik een voorbeeld nodig heb, het 
Schutrups moet zijn. Ook het hele team van De Kapschuur 
keek hun ogen uit bij Schutrups. De indruk en de sfeer 
die jullie geven, is echt ons voorbeeld. De gastvrijheid, 
stijl, warmte en manier waarop jullie met elkaar omgaan, 
is precies wat wij bij De Kapschuur ook willen bieden. Al 
geven we er wel onze eigen twist aan. Als je bij Schutrups 
binnenstapt, krijg je echt een unieke ervaring. Het is meer 
dan alleen schoenen kopen, er wordt écht tijd voor je 
genomen en dat is dé kracht van Schutrups.”

Sfeer en beleving
“Ik vroeg Jan ooit wat hij anders zou doen met de 
inrichting van De Kapschuur. Hij zei gelijk: “less is more”. 
Dankzij Schutrups heb ik dat begrepen! Vroeger was De 
Kapschuur misschien wat te rommelig, maar toen ik naar 
Schutrups ging voor een bakje koffie en hier rondkeek, 
snapte ik precies wat hij bedoelde. Dus we ruimden op 
en maakten het wat netter waardoor er meteen meer 
rust in de zaak kwam. Jan kwam later weer eens binnen 
en beaamde dat dit precies was wat hij bedoelde. De 
Kapschuur is geen kroeg, maar een stijlvolle barbershop.”

“Ik hoop ook echt dat Schutrups weer een Axman 
Challenge gaat organiseren. Dan kom ik zeker weer op 
het podium staan. Ik vind het namelijk ook heel leuk om 
te doen en natuurlijk drinken we na die tijd even gezellig 
een biertje samen. Het organiseren van evenementen is 
ook een overeenkomst tussen ons. Schutrups organiseert 
veel evenementen en wij vinden dat ook heel leuk om 
te doen. Zo hebben we een whiskyproeverij, een autorit, 
een barbecue evenement en een motorevenement 
georganiseerd. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het 
is leuk om je klanten zo op een andere manier te zien. Ik 
hoef echt niet in het middelpunt te staan. Maar als we 
mensen kunnen helpen, vind ik dat leuk. Zo bouwen we 
de gezelligheid om ons heen.”

Middenin de samenleving
“Het mooie van het hebben van een barbershop is dat 

“Vanaf dag één heb ik gezegd 
dat, als ik een voorbeeld nodig 

heb, het Schutrups is.”

je echt middenin de samenleving staat. Je ziet heel 
veel verschillende soorten mensen en je hoort dan ook 
veel verschillende verhalen. Je krijgt van elk beroep 
wel iets mee. Iedereen is ook welkom bij ons; we 
zijn de goedkoopste barbershop van Nederland. Wij 
vinden het namelijk belangrijk dat iedereen het kan 
betalen. Er waren eerst twijfels toen we De Kapschuur 
wilden opstarten in Emmer-Compascuum. Met al die 
kapperszaken in de buurt. Maar wij gaan voor beleving, 
en dat is anders dan wat iedereen gewend is. En kijk 
eens, het is een groot succes geworden! Mannen kunnen 
bij ons terecht voor gezelligheid en een topbehandeling.”

“Zo zijn we er ook weer bij tijdens de Schutrups 
Mannendag op 7 mei. We komen met twee stoelen 
om mannen te knippen en te scheren. Daar kijken we 
echt naar uit! Ook leuk om te vermelden: op 16 april 
organiseren wij weer de Oldtimerrit. Dan komen we ook 
weer gezellig bij Schutrups langs.”
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FLORIS VAN BOMMEL NOPPI WHITE
239,95

Nieuw bij 
Schutrups

STIJLVOL EROPUIT

BLACKSTONE XG98 WEATHERED TEAK
149,95

XSENSIBLE SWX6 SAND 
229,95

MANNENDAG
7 MEI 2023

BARBER AANWEZIG, LIVE MUZIEK, 
DEALS & GEZELLIGHEID

NEW BALANCE WHITE/VINTAGE TEAL
119,95

GREVE TUFO COCONUT FLORENCE
199,95

MIKAKUS NEW BOOM GRASS
234,95

Andrés Iniesta, oud FC Barcelona 
en huidig Vissel Kobe (Japan) 

speler, is oprichter van Mikakus. 
Hij ontdekte de Japanse stijl, 
cultuur en mode en besloot 

hierdoor een sneakersmerk te 
starten volgens de markttrend. 

Mikakus vertegenwoordigt 
Barcelona en wil de kracht van 

steden versterken.
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TIP VAN DENNIE
Wees niet bang om op te vallen 

door het dragen van een opvallende 
schoen, hierdoor geef je aan je 

omgeving een nieuwe kijk op jou

GREVE INSTAPPER WAVE OLIVA TALCA
259,95

GREVE SNEAKER HAARLEM AVIATORE TALCA
289,95

FLORIS VAN BOMMEL DE ZAGER BLUE
239,95

MEPHISTO BRADLEY SEA BLUE
214,95 

XSENSIBLE DUBLIN GREY/ BLUE
229,95
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https://schutrups.nl/floris-van-bommel-10159-noppi-white-g-2900018722094/
https://schutrups.nl/search?search=xg98
https://schutrups.nl/search?search=swx6
https://schutrups.nl/new-balance-302-white-vintage-teal-2900018821179/
https://schutrups.nl/greve-1414-tufo-cappucino-florence-2900019121186/
https://schutrups.nl/floris-van-bommel-10082-noppi-green-g-2900018724203/
https://schutrups.nl/xsensible-30405-dublin-grey-blue-h-2900018801317/
https://schutrups.nl/greve-2302-wave-olivia-talca-2900019120110/
https://schutrups.nl/greve-4241-haarlem-aviatore-talca-k-2900019116151/


Jan met de vlam in de pijp door het Arabische zand 

Dakar Rally Saudi-Arabië
De Dakar Rally… dat is iets wat ik altijd al eens van 
dichtbij heb willen zien. En dit jaar kreeg ik de kans. 
Wij sponsoren namelijk dit jaar de schoenen van het 
rallyteam van de gebroeders Coronel. Het team deed 
met twee auto’s mee aan de woestijnrally. De mannen 
liepen deze periode op onze gepersonaliseerde 
Schutrups Original sneakers! Ook stond ons logo op 
één van de auto’s. 

En toen kwam het allermooiste… ik was uitgenodigd 
om te komen kijken in Saudi-Arabië. Samen met 
schoonzoon Laurens was dit een reis om nooit meer 
te vergeten. We hebben zoveel mooie dingen beleefd 
tijdens deze trip. Lees mee!

8 januari kwamen we aan in Riyadh, Saudi-Arabië. 
Dakarrijder Michel Kremer nodigde ons uit in het bivak. 
Het bivak is de plek voor een rustmoment en een 
goede maaltijd om weer bij te tanken voor de volgende 
loeizware etappe in de Dakar Rally. Hier werken de 
monteurs keihard om de voertuigen weer startklaar te 
maken. Echt prachtig om te zien, ik was als een kind zo 
blij. Wat een organisatie, techniek en avontuur!

9 januari waren we weer op het bivak. Hier werd 
wederom met man en macht gewerkt aan de auto. Hier 
zagen we dat iedereen in het team een taak had, of dat 
nu hamburgers bakken was of het wisselen 
van een motor. Het hele team werd opgelapt 
om weer een dag met de vlam in de pijp 
over de woestijnvlakte te scheuren. 
Laurens en ik waren hier allebei enorm
van onder de indruk.

10 januari waren we inmiddels 
in Harradh. Hier kwamen we 
niet zomaar; we moesten eerst 
onze huurauto omwisselen voor 
een 4x4. Dit was nodig om bij de 
klassementsproeven te komen. 
De reis richting Harradh was 
echt prachtig. Onderweg 
kwamen we verschillende 
deelnemers van de Dakar
tegen. Wat een geweldige 
ervaring om tussen de coureurs 

richting het bivak te rijden. Eenmaal aangekomen in 
Harradh moesten we nog een onderkomen zoeken. We 
hadden achteraf beter kunnen boeken, want Harradh 
is nog kleiner dan Exloo (en met kamelen in plaats van 
schapen). Maar het lukte ons uiteindelijk een slaapplek 
te vinden. Gelukkig hadden we 10 liter water, tissues, 
Pringles, en koekjes ingeslagen. Want je verwacht het al: 
geen toiletpapier en je kon nergens eten. We hadden dan 
ook vooraf de regel: water, iets zoets en iets zouts mee als 
we de zandbak ingaan.

11 januari vertrokken we naar Shaybah, een rit van 
580 kilometer met alleen maar zand en rechte wegen. 
Onderweg kwamen we veel Service Trucks tegen. Dit gaf 
het echte Dakar-gevoel. Na 5 uur sturen kwamen we   
  aan bij het startpunt van de 10e etappe. 
            Hier keken we de start en 
     vervolgens reden we snel door  
         naar de finish. Maar het 
            is geen Dakar als je niet vast 
              komt te zitten… en dat  
               overkwam ons dus 
               ook. Nu is het Arabische 
               woestijnzand wel wat 
             anders dan het Drentse 
            buulzand en veen. Gelukkig 
          waren de hulptroepen snel 
       ter plaatse. We vervolgden  
   onze weg naar een slaapplek in   
                         Dammam, een kleine 675 kilometer 
         verderop.

 12 januari na een paar spannende dagen   
          moesten Laurens en ik even bijtanken in Dammam. 
    Met een heerlijk ontbijt in de pokkel vertrokken we
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16 januari en ons avontuur zat er alweer bijna op. Met pijn 
en moeite uit de veren na het feestje, maar we gingen met 
goede moed Bahrein verkennen. Bahrein is vooral bekend 
van de Formule 1. Wij als liefhebbers konden het natuurlijk 
niet laten om het circuit op te gaan. Na het bezoek aan 
het circuit gingen we richting de Souq van Bahrein voor 
wat sightseeing en een overheerlijk Arabisch etentje. 
Verzadigd en voldaan zochten we ons hotel weer op. 

17 januari kwam er helaas een einde aan ons avontuur: op 
huus an! 

Een trip om nooit meer te vergeten. 
Coronel Dakar Team bedankt!

naar Bahrein. Onderweg kwamen we langs het F1-circuit 
waar onze Max wereldkampioen 
werd. Als F1-fans vonden we dat 
natuurlijk geweldig om te zien. 
Maar bij de grens van Bahrein
 hadden we een probleem;
 met onze gehuurde auto 
kwamen we Bahrein niet 
in. Change of plans. Zo 
kregen we de tip om het 
historische Al Hofuf te 
bezoeken. Hier hebben we 
indrukwekkende dingen gezien, 
wat Arabische spulletjes gekocht
en heerlijk Arabisch gegeten. 

13 januari hadden we nog een ‘vrije’ dag. Laurens kwam 
met het idee om met een 4x4 de woestijn in te gaan. Zo 
gezegd, zo gedaan. Vanaf Al Hofuf vertrokken we samen 
met wat Saudi’s voor een tocht door de woestijn. In één 
woord: prachtig! Na heel wat uren met de auto door de 
woestijn kwamen we aan in Al Asha. Hier genoten we van 
de stad, de mensen en het eten. Uiteindelijk vertrokken we 
weer naar onze slaapplek in Al Hofuf. Vanaf hier pikten we 
de Dakar weer op, het bivak was namelijk vlakbij.

14 januari stond een tocht met een lokale Saudi op de 
planning. Maar zoals het deze avontuurlijke reis wel vaker 
ging: change of plans. Zo ontmoetten we een Portugese 
vliegtuig engineer uit Qatar en samen vertrokken we 
naar het bivak bij de luchthaven. Ook dit was weer een 
mooie ervaring, voor ons en natuurlijk voor de Portugees 
die met twee Drenten op pad mocht. We spraken veel 
verschillende mensen, zoals Frank Verhoeven van RTL 
7, die op Hanwag Banks liep. We aten een hapje in de 
tent met alle coureurs en teamleden. Later kwam ook 
team Coronel op het bivak aan. We werden weer zó goed 
ontvangen door iedereen, echt één grote familie. Met de 
geur van benzine, diesel, olie en zweet… heerlijk! Later 
bracht onze Portugese kameraad ons thuis. Kortom: een 
schiere dag Dakar met veel nieuwe vrienden.

15 januari was de laatste dag van de Dakar Rally. En dit 
was een dag om nooit meer te vergeten: de spannende 
ontknoping. Dus we waren al vroeg op pad om onze 
helden Tim en Tom te supporten. Zo stonden we met 
het hele team aan de finish om ze binnen te zien komen. 
Een kippenvelmoment ten top. Na de podiumceremonie 
leverden we de auto in en checkten we in ons hotel in. 
Het was eindelijk tijd voor ons eerste wijntje van de reis! 
‘s Avonds genoten we van het Dakar-afscheidsfeestje 
van alle Nederlandse teams. Een fantastisch feest waar 
we met alle teams hebben gesproken. Tom zei dat ik 
hem moest bellen als we weer een Schutrups F1-café 
organiseren. Daar houd ik hem natuurlijk wel aan!
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TOFFE SCHOENEN MET DE
JUISTE LENGTE EN
BREEDTE

VOOR BOYS EN GIRLS

TIP VAN HARMA
De eerste stapjes van 

een kind moeten gezet 
worden op een flexibel 
schoentje. Als ze lopen 

zonder te vallen en zonder 
hun voeten naar binnen te 
keren, dan is het tijd voor 

een kinderschoen.

SHOESME JEANS BLUE WHITE
59,95

GIGA CAMILA WHITE/ PINK
129,95

JAPIE DE SCHUTRUPS

YEE-HAW
SHOESME BIO SANDAAL BEIGE

69,95

TRACKSTYLE SNEAKER ARON ATHLETIC DARK BLUE
129,95

TWINS SNEAKER DEVI DIJK
139,95

GIGA SNEAKER TAUPE/GOUD
124,95

DR. MARTENS VETERBOOT 1460 T BLACK
79,95

TRACKSTYLE SNEAKER BOBBY BOND WHITE
134,95

https://schutrups.nl/merken/shoesme/
https://schutrups.nl/giga-g4070-sneaker-wit-grijs-2900019219234/
https://schutrups.nl/kinderen/meisjesschoenen/sandalen/?manufacturer=6ca448504f584c9c889047e682f2bbd4&order=nieuwe-binnen&p=1
https://schutrups.nl/merken/trackstyle/
https://schutrups.nl/twins-323185-sneaker-devi-dijk-white-3-5-2900018871228/
https://schutrups.nl/merken/giga/
https://schutrups.nl/dr-martens-1460-j-black-2900019273199/
https://schutrups.nl/merken/trackstyle/


Max

Roos
Isabel

Lisa

Een blik op de toekomst
In gesprek met het familiebedrijf Xsensible
Schutrups en Xsensible, beide familiebedrijven met 
een duidelijke blik op de toekomst en de opvolging. Het 
schoenenmerk staat bekend om hun comfortschoenen. 
Ultiem comfort, vakmanschap en modieus; dat is 
een Xsensible schoen. Inmiddels werken we al 3 jaar 
samen met het familiebedrijf. Onze samenwerking is 
ontstaan door de vraag vanuit klanten en de goede 
verhalen over het merk. Het merk past goed bij onze 
filosofie wat betreft lekker lopen. Ook zijn de schoenen 
perfect voor bepaalde klachten die we veel zien. Net 
als Schutrups is Xsensible een echt familiebedrijf. 
Lisa en Roos gingen op bezoek bij Max Krol en zijn 
dochter Isabel van Xsensible (helaas was zoon Thomas 
afwezig). 

Op dit moment staat Max Krol nog aan het roer van het 
bedrijf. Maar met Thomas en Isabel staat de nieuwe 
generatie klaar om het stokje over te nemen. Wij gingen 
met familie Krol in gesprek.

Kun je wat vertellen over de historie van het bedrijf? 
Max Krol: “Het bedrijf is in 1904 opgericht in Nijmegen 
door Johan Verschuur. Hij was een pionier op het gebied 
van nieuwe technologieën en was één van de eerste 
fabrikanten die 
zijn machines 
op elektriciteit 
aandreef. In 
1968 nam mijn
vader het 
bedrijf over. 
Innovatie was 
toen al heel 
belangrijk. De
oorsprong van
Xsensible was 
vanuit een 
orthopedisch
vraagstuk van 
diabetespatiënten. 
Mijn broer kwam 
op het idee van 
een schoen die 
meebeweegt. Dit 
resulteerde in het
ontwikkelen van 
stretchmateriaal 
voor schoenen.”

“In 2002 is Xsensible daadwerkelijk ontstaan met 
als doel om confectieschoenen te maken naast de 
orthopedische schoenen. In deze schoenen werd het 
stretchleer verwerkt. Xsensible is in meerdere talen goed 
uitspreekbaar. Het woord sensibiliteit komt er in voor en 
dat heeft natuurlijk te maken met die stretch. We maken 
hele zachte schoenen die in alle bewegingen meegaan. 
Dit geeft extra comfort, extra stretch en extra ruimte. 
Daar staat de ‘X’ voor.”

“We zijn met 3 broers en wij hebben in 1984 het bedrijf 
van onze vader overgenomen. Mijn oudste broer is 
inmiddels al een paar jaar met pensioen. Sindsdien ben 
ik meer op de voorgrond getreden. De productie van 
de schoenen vindt plaats in Portugal. Daar zitten we nu 
alweer 22 jaar met een grote eigen fabriek en een viertal 
fabrikanten waar we nauw mee samenwerken.” 
 
Hoe was die tijd van overname van jouw vader naar 3 
broers?
Max: “De overname van het bedrijf van mijn vader naar 
ons was een roerige tijd. Maar onze vader stond klaar 
om ons te helpen. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheidsgebied en vrijheid gekregen. 

Nimco schoenfabriek                                                                      Bron: Regionaal Archief Nijmegen



Max: “Ik geef graag wat vrijheid om te zien hoe de situatie 
zich ontvouwt. Maar er zijn wel een paar dingen waar 
ik halsstarrig in ben. Ook de producten zijn belangrijk 
voor ons; het stretchmateriaal is super belangrijk voor 
Xsensible, maar de balanszool is het allerbelangrijkste. 
We moeten ons wel positioneren en een duidelijk beeld 
neerzetten. We moeten beter worden in waar we al goed 
in zijn en niet te veel andere dingen willen. Je hoeft niet 
altijd te verbreden om toch je ambitie tot groei waar te 
maken.”

Hoe hou je privé en zakelijk gescheiden?
Isabel: “Ik houd mijn privé en bedrijf gescheiden door 
een soort ongeschreven regel te hanteren. Als ik thuis 
ben, praat ik niet over de zakelijke dingen, behalve de 
grappige dingen natuurlijk. Maar ik houd het strategische 
en cijfermatige gedeelte buiten de deur. Soms is het wel 
lastig om er niet over te praten. Het is tenslotte mijn hele 
hebben en houden, maar ik probeer het gescheiden te 
houden.”

Is de droom om het over te nemen geleidelijk gegaan?
Isabel: “Eigenlijk was ik er vroeger helemaal niet mee 
bezig om het familiebedrijf over te nemen. Ik was gewoon 
lekker aan het studeren, totdat ik besefte dat ik mezelf 
niet in één specifieke functie zag en ik meer wilde. Maar 
dat kwam pas rond mijn 20e. Het is niet dat ik als kind al 
dacht dat ik het familiebedrijf over zou nemen. Thomas 
is geleidelijk in het familiebedrijf gerold na zijn studie 
automanagement. Hij was er eigenlijk ook nog niet echt 
mee bezig. Wij zijn er heel natuurlijk ingerold: vanuit 
intrinsieke motivatie en niet omdat het ons van buitenaf 
werd opgelegd. Thomas en ik kunnen daarnaast goed 
samenwerken, we lopen elkaar niet in de weg en zijn 
complementair aan elkaar.”

“Het is daarnaast belangrijk dat je bewust bent van wat 
je uitstraalt en dat je team dat ook uitstraalt. Ook hecht ik 
waarde aan het ‘jouw zaak mijn zaak-gevoel’ en het leven 
en laten leven. Dat zijn bepaalde dingen die we altijd in 
ons achterhoofd houden. Het mooie hieraan is dat we het 
samen doen. En nu in de overnameperiode natuurlijk al 
helemaal. Deze periode is eigenlijk de mooiste periode; 
nu kan je het nog écht samen doen.”

Isabel, hebben jij en Thomas altijd in het familiebedrijf 
gewerkt of hebben jullie eerst ook nog iets anders 
gedaan?
“Nee, ik ben direct na mijn opleiding ingestapt in het 
bedrijf. Omdat ik al van jongs af aan alle operationele 
taken uitvoerde en op iedere afdeling ben geweest. 
Thomas is ook meteen ingestapt na zijn studie. Hij heeft 
eerst verschillende projecten gedaan binnen het bedrijf 
en uiteindelijk is hij ingestapt in zijn huidige marketingrol. 
Thomas zit al 8 of 9 jaar in het bedrijf en ik zit pas 2,5 jaar 
in deze rol, dus daarin verschillen we wel.”

Dat is al die jaren heel goed gegaan. Het belang van het 
bedrijf staat voorop. Mijn vader bemiddelde wel tijdens de 
overname van het bedrijf, maar hij stapte er wel gelijk uit. 
Hij had in de beginjaren nog wel invloed op beslissingen. 
Maar na een paar jaar was hij snel te overtuigen. Hij 
hield niet star zijn mening en hij gaf ons de ruimte om 
beslissingen te nemen. Hij was een soort scheidsrechter 
of grensrechter op afstand. Na het overlijden van mijn 
vader in 2003, is er een raad van advies ingesteld die 
als scheidsrechter fungeert. Deze raad komt regelmatig 
bij elkaar om strategische beslissingen te bespreken en 
om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de 
cijfers, prognoses en planningen. Dit is ook voor Isabel en 
Thomas fijn.” 

Zijn er bepaalde knelpunten nu je vader nog in het 
bedrijf zit?
Isabel: “Er zijn enkele lastige dingen aan het feit dat Max 
nog in het bedrijf zit. Soms hebben we andere ideeën, 
maar uiteindelijk blijft Max de eindverantwoordelijke. 
Gelukkig liggen we redelijk op één lijn, maar er zijn 
wel momenten dat we het niet eens zijn over hoe iets 
aangepakt moet worden. Max is meer gericht op cijfers 
en ik ben meer gericht op mensen en hoe zij optimaal 
ingezet kunnen worden. Ik ben gewoon heel erg bezig 
met het team. Je moet je namelijk ook voorbereiden op 
de toekomst. Ik heb natuurlijk een HR-achtergrond en ik 
ben dan ook bij de sollicitatiegesprekken betrokken om 
te zorgen dat nieuwe mensen bij het DNA van het bedrijf 
passen.”

Unieke balanszool gebasseerd op de Japanse slipper
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“We willen allemaal stappen vooruit, jong en oud, Xsensible en Schutrups.”

We willen allemaal stappen vooruit, jong en oud, 
Xsensible en Schutrups.

Max: “Ik denk dat er in Nederland sommige 
schoenenwinkels zullen verdwijnen. Xsensible en 
Schutrups hebben een duidelijke positionering, waardoor 
ze altijd sterk in de markt blijven staan. Kortom, Xsensible 
en Schutrups: een sterke combinatie en we hoeven ons 
geen zorgen te maken over de toekomst!”

Welke tips heeft Xsensible voor ons?
Isabel en Max: “Blijf focussen, hou die focus vast 
en neem daar je ruimte in. Jullie hebben zo’n uniek 
concept, focus je op het gebied waar je nu al een sterke 
naamsbekendheid hebt. De kans dat je op een andere 
locatie diezelfde dynamiek en zo’n team bij elkaar krijgt, is 
niet aannemelijk.”

Max: “Bij mij thuis was dat vroeger anders, mijn ouders 
praatten altijd over de zaak. Ik heb me voorgenomen 
om dat zelf niet te doen. Als ik op bezoek ga bij mijn 
ouders, is het geen vergadering.”

Hoe ziet de toekomst van de samenwerking van 
Xsensible en Schutrups er uit?
Isabel: “De toekomst van de samenwerking tussen 
Xsensible en Schutrups ziet er super positief uit! Er 
is een geweldige klik tussen beide bedrijven en we 
kunnen gewoon goed met elkaar overweg, waardoor 
de communicatie snel en gemakkelijk verloopt. We zijn 
beide geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en we 
werken samen om nieuwe dingen te proberen. Er is 
veel vertrouwen en we zijn bezig met hetzelfde proces 
van automatisering en de toekomst.”
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21 APRIL 2023 
COMFORTDAG

Tijdens de comfortdag zijn de merken Durea, Xsensible en Finn Comfort aanwezig. Zij 
geven jullie alvast een preview van hun najaarscollectie. Ook is er een medisch pedicure 
en een podoloog aanwezig voor vrijblijvend advies bij voetklachten.

https://schutrups.nl/Evenementen/
https://schutrups.nl/Evenementen/


110 jaar geleden vond 
William Stanley Jr. 
de volledig stalen 

thermoskan uit. Stanley 
viert dit historische 

jubileum met de 
exclusieve Milestones 

Thermal Bottle-collectie. 
Stanley dook in het 

archief voor inspiratie 
uit iconische en tijdloze 
flessen uit de jaren 20, 

40 en 60.

ST
A

N
LE

Y 
TH

E 
M

IL
ES

TO
N

ES
 T

H
ER

M
AL

 B
O

TT
LE

99
,9

5 

Dames wandelschoenen

HANWAG TORSBY LOW SF EXTRA LADY GTX
199,95

HOKA ONE ONE KAHA 2 LOW GTX GRAPE WINE/COASTAL SHADE
209,95

LOMER SPIDER ULTRA MTX CILIE
149,95

LOWA INNOX PRO GTX MID WS
189,95

B
R

ID
G

ED
A

LE LIG
H

TW
EIG

H
T M

ERIN
O

 PERFO
RM

AN
C

E
21,95

A/B

A

A/B

A

 Schutrups  | 31

https://schutrups.nl/merken/lowa/
https://schutrups.nl/stanley-the-milestones-thermal-bottle-1-0l-2900019345018/
https://schutrups.nl/search?search=torsby
https://schutrups.nl/merken/hoka-one-one/
https://schutrups.nl/merken/lowa/
https://schutrups.nl/merken/lomer/
https://schutrups.nl/bridgedale-lightweight-merino-performance-boot-womens-2900015543036/


VOORBEREID EROPUIT
Met wandelfanaten Jeroen en Piedie
Piedie en Jeroen zijn beide echte wandelfanaten. Ze 
zijn fanatieke buitensporters en maken regelmatig 
mooie wandelingen. Naast goede wandelschoenen 
zijn goede wandelaccessoires van belang voor 
een wandeling. Wij vroegen Piedie en Jeroen wat 
zij allemaal meenemen en welke voorbereidingen 
ze treffen voor ze de wandelschoenen aantrekken. 
Daarnaast geven ze ook nog een paar hele goede tips!

Wat vinden jullie van het huidige assortiment 
wandelaccessoires?
“Op dit moment hebben we vooral voor de 
dagwandelaars een goed assortiment. Met name 
Deuter vind ik een goed merk; producten van een hoge 
kwaliteit en een goede prijs”, vertelt Piedie. Volgens 
Jeroen kan het wandelassortiment wel wat uitgebreider: 
“Dat komt puur omdat er steeds meer vraag is naar 
wandelschoenen”.

Wat zijn jullie favoriete outdoormerken?
Qua schoenen vindt Piedie de drie grote merken Meindl, 
Hanwag en Lowa goed. Zelf heeft ze Keen sandalen en 
zweert ze bij de sokken van Falke. Jeroen heeft andere 
voorkeuren: “Ik ben echt fan van Meindl en Leki. En 
Bridgedale is mijn favoriet als het om sokken gaat”. 

Hoe bereiden jullie je voor op een wandeltocht?
“Ik begin altijd met het weerbericht, dan weet ik 
hoe ik me moet kleden. Ik stem mijn outfit af op de 
omstandigheden. Piedie heeft een scoutingachtergrond, 
dan ben je al veel buiten en dan ben je eigenlijk al snel 
veel beter voorbereid. Ze weet dan uit ervaring heel 
goed wat ze mee moet nemen”, vertelt Jeroen.

Piedie doet dat iets anders: “Ik kijk niet echt naar 
het weerbericht, het weer overkomt mij altijd. Ik leg 
in de ochtend in de huiskamer neer wat ik mee wil 
nemen. Denk aan kleding, eten en drinken en andere 
accessoires, zoals blarenpleisters en wandelwol. Als ik 
een meerdaagse tocht maak, heb ik een lijstje met alles 
wat ik meeneem.”

Wat nemen jullie mee als je een wandeltocht gaan 
maken?
Piedie en Jeroen nemen beide altijd zonnebrandcrème, 
hoofdbescherming en een buff mee. Daarnaast nemen 
ze voor een wandeling korter dan 10 kilometer eigenlijk

geen rugzak mee. “Voor 
meerdaagse tochten heb ik 
ook veiligheidsspelden mee. 
Ook heb ik altijd een zitlap bij 
me. Met een zitlap kan je altijd 
overal zitten zonder dat je koud 
of nat wordt. Verder neem ik 
altijd een EHBO-setje mee. Tot 
slot heb ik een lepeltje bij me 
voor het geval dat ik onderweg 
een yoghurtje of iets koop”, legt 
Piedie uit. Jeroen neemt ook 
altijd bij langere wandelingen 
een set extra veters, extra 
wandelsokken en een rugtas 
voor zijn jas mee.

Wat nemen jullie voor eten en 
drinken mee?
Jeroen: “Mijn waterzak en 
daarnaast neem ik vaak alleen 
tussendoortjes mee. De rest 
koop ik onderweg. Ik zorg 
altijd dat ik goed ontbeten heb, 
zodat ik minimaal 3 uur kan 
volhouden.” Piedie neemt altijd 
een thermosfles en
 waterzak mee. 
“Ik kom vaak 
op plekken waar je niks 
kan kopen, daarom neem ik 
roggebrood en gewoon brood 
mee”, zegt Piedie.
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Wat is voor jullie 
onmisbaar tijdens een 

wandeltocht?
Voor beide is de waterzak echt 

onmisbaar. Piedie: “Ook mijn 
zitlap en buff zijn onmisbaar, dit 

adviseer ik ook eigenlijk altijd 
aan iedereen.”

Wat neem je mee maar zit niet 
in je rugzak?

“Mijn mobiel natuurlijk! Die 
gebruik ik voor het navigeren 
en zo kan ik mensen bereiken 
bij noodgevallen”, zegt Jeroen. 

Piedie: “Wandelstokken; in 
Nederland loop ik in de wat 

robuustere gebieden al snel met 
wandelstokken. In tegenstelling 

tot Jeroen heb ik mijn telefoon 
meestal niet in de buurt, want 

de route heb ik vaak op papier.”

Verder nog tips?
Piedie en Jeroen zeggen dat een 
goede voorbereiding en genoeg 

water het belangrijkste zijn. 
“Vooral als het warm is, is dat 

van groot belang. Zorg ook dat 
je iets zoets en zouts bij je hebt. 

Denk dan aan mueslirepen, 
chocola en nootjes.”

EXTRA WANDELTIPS VAN 
JEROEN EN PIEDIE

Probeer niet te veel mee te nemen. 
Neem alleen het noodzakelijke mee, 
zoals eten, drinken, wat extra kleding en 
geld. Nu is eten bij een stadswandeling 
niet eens nodig.

Bespaar ruimte door je spullen strak op 
te rollen voordat je het in je rugzak stopt.

Is de kans groot dat het gaat regenen? 
Doe je regenjas dan bovenin je rugzak!

Wij zijn fan van de flessen van Stanley 
en Klean Kanteen. Deze zijn geschikt 
voor iedere wandeling.

Voor de shoppers onder ons: zorg dat je 
rugzak niet helemaal vol zit als je door 
een stad gaat wandelen. Dan heb je 
ruimte over voor eventuele aankopen.

Draag je geld op je lichaam en zorg 
dat dit niet ‘voor het grijpen’ is in je 
rugzak. Het wordt dieven wel steeds 
moeilijker gemaakt door bijvoorbeeld 
extra drukknopjes aan de rits van 
rugzakken. Ons advies: voor geld en 
andere waardevolle spullen is een 
schouderholster perfect.

“Een goede 
voorbereiding en 

genoeg water is het 
belangrijkste.”
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https://schutrups.nl/merken/deuter/
https://schutrups.nl/merken/deuter/


THE MOST INNOVATIVE 
WALKING SHOE
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PIJNLIJKE VOETEN TIJDENS HET WANDELEN?
Laat je adviseren door onze wandelspecialisten en podologen.

Heren wandelschoenen

MEINDL BELLAVISTA MFS GRIJS
294,95

HANWAG BANKS LOW GTX
209,95

LOWA RENEGADE GTX MID
209,95
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LOMER SPIDER ULTRA MTX CAMOUFLAGE LIME
149,95

A
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https://schutrups.nl/merken/lomer/
https://schutrups.nl/hanwag-203500-banks-low-gtx-2900013937257/
https://schutrups.nl/stanley-the-milestones-thermal-bottle-1-0l-2900019346015/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/
https://schutrups.nl/meindl-2426-bellavista-mfs-grijs-2900008393266/
https://schutrups.nl/merken/lowa/


WWW.HANWAG.NL

DE PASVORM ALS BELANGRIJKSTE CRITERIUM VOOR EEN SCHOEN

Geen enkele voet is gelijk. Als de vorm van de leest niet overeen-
komt met die van de voet, zal een schoen nooit passen. Om nog 
specifieker op de individuele pasvorm in te gaan, produceert 
HANWAG naast dames- en herenleesten, afhankelijk van de 
categorie en het inzetbereik, ook in speciale leesten. 

MADE IN 
EUROPE

GRITSTONE II WIDE GTX
Super stabiel en ademingsactief – Deze klassieke sportieveling 
met een ‚brede‘ leest leent zich heel goed voor korte en langere 
wandelingen in het bos of op asfalt.

GRITSTONE II WIDE GTX 
Asphalt/Black  ,

ALTA BUNION II LADY GTX
Asphalt/Mint  .

ALTA BUNION II LADY GTX 
De Bunion variant van de sportieve, halfhoge, lichte hikingschoen 
met meer plaats voor het grote teengewricht - voor dames met een 
Hallux Valgus. Stabiel, pijnvrij en comfortabel onderweg. 

BANKS SF EXTRA GTX
Zeer comfortabel en hoogwaardig – een volledig nubuckleren schoen 
voor wandelingen op vlak terrein tot lichte huttentochten. Ook 
verkrijgbaar in een specifieke damesleest.

BANKS SF EXTRA GTX
Black/Asphalt  ,

TORSBY LOW SF EXTRA GTX
Black/Asphalt  , STRAIGHTFIT

EXTRA

STRAIGHTFIT
EXTRA

TORSBY LOW SF EXTRA GTX
Multifunctioneel, hoogwaardige kwaliteit en uiterst comfortabel – 
de StraightFit Extra leest biedt meer ruimte in het voorvoetbereik 
waardoor een rechte positie van de grote teen mogelijk wordt. 

GEZONDHEIDSTRENDS
Kies voor een bewuster leven
Gezondheid is iets wat wij bij Schutrups belangrijk 
vinden. In dit artikel gaan we in op de 
nieuwste gezondheidstrends die de ronde doen. Van 
gezonde voeding tot het verminderen van stress. Wij 
hebben wat punten op een rijtje gezet die je nodig 
hebt om op de hoogte te blijven van wat er momenteel 
populair is op het gebied van gezondheid.

Gezonde voeding: Steeds meer mensen zijn bewust 
bezig met wat ze eten en drinken. Er wordt gekeken naar 
de kwaliteit van de producten en de hoeveelheid suiker, 
vet en zout die erin zit. Er is een groeiende vraag naar 
biologische en plantaardige producten.

Stressreductie: Er is een toenemende aandacht voor 
stressreductie en mentale gezondheid. Er worden steeds 
meer methoden aangeboden om stress te verminderen 
zoals yoga, meditatie en mindfulness

Bewegen: Bewegen wordt steeds belangrijker gezien als 
onderdeel van een gezonde levensstijl. Er wordt meer 
gefocust op beweging in plaats van alleen sporten. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn door de fiets te pakken in plaats 
van de auto of door regelmatig te wandelen

Preventie: Er wordt steeds meer gekeken naar preventie 
van ziektes in plaats van alleen behandeling van 
bestaande aandoeningen. Dit kan bijvoorbeeld door 
regelmatig naar de dokter te gaan voor controles en een 
gezonde levensstijl te behouden.

Technologie: Er is een toenemende rol voor technologie 
op het gebied van gezondheid. Zo zijn er steeds 
meer apps en wearables die mensen helpen om hun 
gezondheid te monitoren en om gezonde keuzes te 
maken.

We hopen dat deze trends je geïnspireerd hebben om 
te zorgen voor een gezond(er) leven. Gezondheid is 
natuurlijk een reis waarbij je stap voor stap vooruitgang 
kan boeken door bewuste keuzes te maken over wat je 
eet, hoe je beweegt en hoe je omgaat met stress. Door 
deze tips toe te passen, kun je niet alleen je algehele 
gezondheid verbeteren, maar ook je gezondheid op 
mentaal en emotioneel vlak. Werk samen met Schutrups 
aan een gezonder, gelukkiger leven.

TIP VAN HILLEKE
Last van koude of zweetvoeten? 
Neem dagelijks wisselbaden om dit 
op te lossen. Begin door je voeten 
2 tot 3 minuten in handwarm water 
te houden en vervolgens 2 tot 3 
seconden in koud water te doen. 
Probeer dit 6 tot maximaal 8 keer te 
herhalen voor het beste resultaat.
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WIL JIJ GEZONDER LEVEN?
In samenwerking met Schutrups organiseert 
Wilko twee type trainingen voor een gezonde 
levensstijl. Wilko is de expert op het gebied 
van wandelen, leefstijl en is daarnaast een 

gecertificeerde coach. 

FitStap training bij Schutrups in Exloo
Tijdens de FitStap training leer je naast de 

perfecte wandeltechniek en houding ook over 
de complete wandelleefstijl. Door de trainingen 
kun je progressie maken en realistische doelen 
halen waar je voor wilt gaan. Dit allemaal onder 

deskundige leiding.

Fitness Walking N’Style bij Schutrups in Exloo
Met Fitness Walking N’Style zet je hele stappen 

vooruit! Bij deze vorm van wandelen maak je 
gebruik van wandelstokken. 

Hierdoor gebruik je ongeveer 90% van je lichaam, 
veel meer dan bij normaal wandelen dus! Fitness 

Walking N’Style is dus super goed!

Voor meer informatie, bekijk de agenda
 op pagina 47.

Graddy Franke zat niet lekker in z’n vel. 
Maar op een gegeven moment dacht 
hij: ‘’Ik moet echt wat doen’’. Dat heeft 
Graddy dan ook gedaan. Hij deed mee 
aan de FitStap trainingen en is hierdoor in totaal 
meer dan 14 kilo afgevallen! Door de trainingen 
is Graddy weer een stuk vrolijker en zit hij beter 
in zijn vel.

https://schutrups.nl/merken/hanwag/
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COMFORT  
OP HET HOOGSTE NIVEAU 

SPEZIELLE POLSTERSCHÄUME
Weiches Manschettenpolster retikuliert

MFS®-VAKUUM-SCHAUM 
Exakte und druckfreie Anpassung an jede Fußform 
im Knöchel-, Manschetten und Laschenbereich. Bis 
in den Ballen reichend. Der Fuß wird weich aber eng 
umschlossen.

RETIKULIERTER SCHAUM
bis in den Zehenbereich, garantiert eine perfekte An-
passung.

MFS®-VAKUUM-SYSTEM

SPECIALE SCHUIMVOERING
Zacht, geweven schuim bovenaan.

GEWEVEN SCHUIM
zorgt voor een perfecte pasvorm tot aan 
het gebied rond de tenen.

MFS®  VACUÜMSCHUIM
Drukverlagend, past zich perfect aan elke voet 
aan; in het gebied rond de enkels, veter haakjes 
en – oogjes, tot aan de bal van de voet. 
De voet wordt zacht, maar strak omhuld.
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Heren wandelschoenen

HOKA ONE ONE KAHA 2 LOW GTX THYME/RADIANT YELLOW
209,95

BRIDGEDALE HIKE ULTRA LIGHT T2 MERINO PERFORMANCE
23,95

HANWAG BANKS GTX
259,95

LOWA RENEGADE GTX LO
179,95
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Dames wandelschoenen
XSENSIBLE STOCKHOLM WOMEN BABY BLUE

219,95

MEINDL BALTIMORE LADY GTX
234,95

HANWAG TORSBY LOW SF EXTRA LADY GTX
199,95
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LOWA RENEGADE GTX MID WS SMAL
209,95

Onderweg is het prettig om af en toe je 
wandelstokken op te bergen. Maar waar laat 
je die dingen? Wist je dat er aan de meeste 
wandelrugzakken speciale lusjes zitten waar je 
wandelstokken in passen.
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https://schutrups.nl/merken/meindl/
https://schutrups.nl/merken/hoka-one-one/
https://schutrups.nl/merken/bridgedale/
https://schutrups.nl/banks-sf-extra-gtx-2900012835028/
https://schutrups.nl/merken/lowa/
https://schutrups.nl/xsensible-40202-stockholm-women-baby-blue-h-2900018769211/
https://schutrups.nl/baltimore-lady-gtx-2900017127210/
https://schutrups.nl/hanwag-204201-torsby-low-sf-extra-lady-gtx-2900018323055/
https://schutrups.nl/merken/leki/
https://schutrups.nl/merken/lowa/
https://schutrups.nl/merken/deuter/
https://schutrups.nl/merken/deuter/


TIP VAN JARNA
Het is niet erg om af en toe geen 
steunzolen te dragen in slippers 

of sandalen, mits er wel een goed 
voetbed in aanwezig is.

WIL JE MOOIE VOETEN HEBBEN VOOR DE ZOMER?
Laat je helpen door onze medisch pedicure Yvonne.

KEEN UNEEK SANDAAL
114,95

HEYDUDE WALLY RED
59,95

KEEN ELLE STRAPPY SANDAAL
84,95

BIRKENSTOCK GIZEH
79,95

HEYDUDE WALLY BLUE
59,95

KEEN ASTORIA WEST
109,95
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AARDEWERK UIT GÖKEYÜP
Nieuw bij Schutrups

29,95

11,95

12,95

11,9524,95

39,95

Authentieke kookpotten en ovenschalen uit 
Gökeyüp, West-Turkije.

Reizen zit in het DNA van Schutrups. Zo komen 
we tijdens onze reizen regelmatig op bijzondere 
plekken, zo ook Gökeyüp. Hier vonden we 
authentieke kookpotten en ovenschalen. Wij nemen 
jullie mee in onze reis!

Eén van de mooie dingen van reizen zonder een strak 
plan is dat je verrassingen tegen komt. Zo kom je op 
onbekende plekken en ontmoet je mensen in hun 
eigen omgeving. En die vertellen je weer over andere 
mooie en bijzondere plekken die je zou moeten zien.

Op de marktjes van de kleine bergdorpen in West-
Turkije vind je de mooiste aardewerk potten en 
schaaltjes. Groot, met deksels. Klein, als kommetjes 
en schaaltjes. Elk uniek en onderscheidend van 
de ander. Licht van kleur, soms met een wat zwart 
geblakerde vlek. Maar altijd met glans van een soort 
‘sterrenstof’.

In lokale restaurantjes worden de kleine schaaltjes 
gebruikt om mezes te serveren. Van garnalen in 
knoflookolie tot gebakken geitenkaas. De schaaltjes 
worden keer op keer de oven ingeschoven, waardoor 
ze zwart worden van de olie en het vuur. Enkele van 
deze kleine schaaltjes worden snel gekocht, maar 
de nieuwsgierigheid blijft knagen. Waar komen ze 
vandaan? Wie maakt deze kunstwerkjes? Er werd 
gezegd dat ergens in een klein plaatsje enkele 
vrouwen dit aardewerk nog maken. Na wat speurwerk 
kwamen we er achter dat er in Gökeyüp nog maar 
vijf vrouwen zijn die dit handwerk beheersen. Het is 
een oud ambacht uit de omgeving van Salihli, waar 
de kleigrond bekend staat als “grond met kauwgom”. 
Deze wordt gemengd met vergruisd muscoviet, een 
mineraal dat zeer vuurbestendig is. De vrouwen zitten 
op de grond voor hun eigen huis met een draaischijf 
voor zich en gebruiken maar heel eenvoudig 

gereedschap. Enkel een soort 
spatel. Ze maken grote
kookpotten met deksels en
kleinere kommetjes en
schaaltjes. Allemaal worden
ze afgeklopt met de mica om
de potten te polijsten. Dan
laten ze alles drogen. 

De mannen van het dorp, die
ook voor de klei zorgen, zorgen
er ook voor dat er voldoende hout in het dorp is. Als er 
voldoende aardewerk gemaakt en gedroogd is wordt 
dit afgebakken op een groot houtvuur in het dorp. 
Zo ontstaan de karakteristieke zwarte vlekken en de 
gouden glans. Daarna kan het aardewerk verkocht 
worden. Het aardewerk dat nu in de winkel staat, komt 
rechtstreeks uit Gökeyüp. Het heeft de reis naar Exloo 
overleefd, veilig en wel, verstopt in de kofferbak van de 
huurauto.

Het advies is om de kommen voor gebruik te wassen en 
er eerst vlees in te braden. De vetten zullen de poriën 
in de klei dichten. Daarna kan er van alles in gekookt of 
gebraden worden.

19,95

11,95

14,95
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*Alleen verkrijgbaar in de winkel

https://schutrups.nl/afspraak-maken/voetzorg/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/voetzorg/
https://schutrups.nl/merken/keen/
https://schutrups.nl/merken/hey-dude/?order=nieuwe-binnen&p=1
https://schutrups.nl/keen-elle-backstrap-black-2900016612083/
https://schutrups.nl/birkenstock-1021505-gizeh-shiny-python-lichtblauw-regular-2900016645210/
https://schutrups.nl/search?manufacturer=308ed3a9bc7f4c2a9d3bfe1ccaf49a6b&order=score&p=1&search=wally
https://schutrups.nl/keen-astoria-west-sandaal-black-grey-2900014030049/


TIP VAN LYLIAM
Om een goed advies te krijgen, 

is het belangrijk om je oude 
hardloopschoenen, comfortabele 

hardloopkleding en goed passende/ 
naadloze sokken mee te nemen. 
Door deze drie tips en een juiste 

hardloopanalyse, kunnen we 
samen tot de beste keuze voor 

hardloopschoenen komen.

SPORTIEF EROPUIT

ASICS GEL-KAYANO LITE 3
180,00
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149,95

BROOKS GHOST 15
150,00

ASICS GT-2000-11 WOMEN
170,00

BROOKS GHOST 15
150,00

HOKA ONE ONE CHALLENGER ATR 6 GTX
150,00
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DE ERVARINGEN VAN HENK PRONK
Jaarlijks helpen wij bij onze voetzorg heel wat mensen 
om van hun klachten af te komen. Zorgen dat u pijnvrij 
loopt, dat is waar we bij Schutrups voor staan. Zo 
komt Henk Pronk al 25 jaar bij onze voetzorg. In 25 
jaar is er veel veranderd, maar Jan is en blijft zijn vaste 
podoloog. Henk deelt graag zijn ervaringen, lees mee!

Mijn naam is Henk Pronk en ik werk bij Mediahuis. 
Ik werk dus bij de krant. Ik ben vader van 3 kinderen, 
gelukkig getrouwd en woonachtig in Noordlaren.

Hoe ben je bij Schutrups Voetzorg terecht gekomen?
Ik ben ooit geopereerd aan mijn knie. Daarna kreeg 
ik last van mijn rug en liep ik een beetje scheef. Mijn 
kameraad raadde me aan om naar Schutrups te gaan. 
Hier kwam ik bij Jan terecht. Dit is inmiddels al 25 jaar 
geleden. Jan was toen nog een jonge vent, net als ik, 
haha. In al die jaren reed ik af en aan naar Jan zijn 
praktijk. 

Vorig jaar kreeg ik weer last van mijn rug. Het bleek een 
hernia te zijn. Toen klopte ik natuurlijk weer bij Jan aan. 
Jan adviseerde me toen in eerste instantie om te trainen; 
mijn rechterbeen was veel dunner dan mijn linkerbeen. 
Verder had ik last van mijn zenuw in mijn rechterbeen 
en mijn voet was doof aan de onderkant. Jan kwam 
vervolgens met een truc uit de oude doos die hij van 
zijn vader had geleerd. Hij maakte een zooltje met een 
soort twee euromunt erin verwerkt. Mij werd verteld 
dat het een Ischiasknop heet. De eerste keer dat ik op 
dat zooltje stond, voelde het gek aan, maar na een paar 
uur was dat gevoel weg. Het probleem was niet direct 
opgelost, maar als snel kreeg ik het gevoel onder mijn 
voet terug. Echt heel bijzonder!

Jan had gelijk en zijn verhaal klopte precies. Sindsdien 
is het gevoel onder mijn voet niet meer weggeweest en 
gaat het hartstikke goed met mijn rug. Het is geweldig 
dat hij met deze oplossing kwam. Ik ben er echt zo blij 
mee! Ik heb dit verhaal inmiddels al wel 100 keer verteld. 
Verder heb ik echt een goede klik met Jan. Ik heb het 
liefste dat hij ons helpt, ondanks dat hij niet meer zo 
vaak in de praktijk te vinden is. Het is altijd leuk om 
naar Exloo te komen en Jan te zien. Hij heeft echt veel 
verstand van zijn vak.

Hoe was je allereerste ervaring met onze voetzorg?
Mijn eerste bezoek aan de voetzorg was bij Jan en ik wist 
meteen dat ik hier goed zat. Er zijn periodes geweest. 

waarin ik geen klachten had en daardoor even niet kwam. 
Maar Jan heeft altijd een plekje in mijn hart gehouden. Hij 
is een leuke en vriendelijke man die ervoor zorgde dat ik 
me meteen thuis voelde. Exloo is een heerlijke plek om 
naar toe te gaan en Jan is een expert in zijn vakgebied. 
En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat hij mij van mijn 
klachten heeft afgeholpen.

Denk je dat je nog lang bij Schutrups blijft voor de 
voetzorg?
Ja absoluut! Ik heb op het moment geen klachten, maar 
ik blijf wel regelmatig op controle bij Jan. Het is namelijk 
belangrijk dat goed in de gaten gehouden wordt dat 
mijn oude klachten niet terugkomen. Dankzij Jan en zijn 
zooltjes zijn mijn klachten verholpen. Zelfs zo goed dat ik 
een tweede paar zooltjes heb besteld.

Waarom zouden mensen naar Schutrups moeten 
komen?
Schutrups is een prachtige winkel met 
kwaliteitsproducten. Eerlijk gezegd, had ik mijn schoenen 
de afgelopen tijd hier niet gekocht. Maar nu ik weer eens 
binnen ben geweest en goed rond heb gekeken, zie ik 
veel leuke dingen. De volgende keer dat ik op zoek ga 
naar nieuwe schoenen, weet ik zeker dat ik hier weer 
terug zal komen.

Van rugpijn naar een beter lopend leven: 

“Sindsdien is het gevoel onder mijn voet niet 
meer weg geweest en het gaat hartstikke goed 

met mijn rug.”
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https://schutrups.nl/merken/asics/
https://schutrups.nl/merken/hoka-one-one/
https://schutrups.nl/brooks-110393-ghost-15-normal-2900018736015/
https://schutrups.nl/asics-gt-2000-11-women-2900019171075/
https://schutrups.nl/brooks-adrenaline-gts-22-w-dames-2900019174311/
https://schutrups.nl/merken/hoka-one-one/


Podoloog in opleiding, winkelmedewerker en fanatiek wielrenner

HET VERHAAL VAN SVEN
In 2017 hebben we de Schutrups Academy opgezet. 
Inmiddels zijn er al meerdere afgestudeerde 
voetspecialisten te vinden in Exloo en op onze 
andere voetzorglocaties. Bij onze Academy wordt 
je multifunctioneel opgeleid. Zo wordt je niet alleen 
opgeleid tot podoloog, maar leer je ook hoe je werkt 
met onze klanten in de winkel en hen voorziet van 
goed advies. In ons vorige magazine stelden wij onze 
huidige studenten aan jullie voor. Iedere student heeft 
zijn eigen verhaal, zo ook Sven. Nieuwsgierig naar zijn 
verhaal? Lees snel verder!

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Sven Meis, 23 jaar en ik ben woonachtig in 
Gasselte (binnenkort Gieten). Ik werk bij Schutrups en 
studeer podologie aan de Academie voor Podologie. Ik 
ben werkzaam in de winkel, de voetzorg, het scanlab 
en in de werkplaats. Je kan mij dus overal tegenkomen. 
Buiten het werk en de studie om ben ik ook fanatiek 
wielrenner.

Hoe ben je bij Schutrups terecht gekomen?
Ik studeerde Social Work maar kwam er achter dat 
dit niet bij mij past. Ik ben toen met die studie gestopt 
en heb bij Schutrups gesolliciteerd. Ik heb eerst een 
half jaar alleen in de winkel gewerkt en toen ben ik 
begonnen met de opleiding Registerpodologie.

Wat was de grootste uitdaging die je tegenkwam 
tijdens je studie en hoe heb je die overwonnen?
De grootste uitdaging tot nu toe was wel het eerste 
theorie-examen. Ik had veel moeite met de vraagstelling 
en moest hem een aantal keer herkansen. Uiteindelijk 
heb ik een mondeling aangevraagd en ik heb op deze 
manier laten zien dat ik de stof kende en heb het op die 
manier gehaald. De examens erna gingen beter en heb 
ik allemaal in één keer gehaald.

Hoe vaak per week ga je fietsen en wat is jouw 
favoriete route?
Ik fiets gemiddeld tussen de 10 en 15 uur in de week. Dat 
zijn zo’n 5 à 6 dagen in de week. Ik ben op dit moment 
volop in training voor het aankomende wedstrijdseizoen. 
Ik heb niet specifiek een lievelingsrondje. Hier in de 
omgeving heb je zo veel mooie gebieden en routes. In 
de zomer fiets ik vaak richting Hoogeveen, de VAM-berg, 
Assen en zo weer terug naar huis, dat is ongeveer 125 

kilometer. In de winter vind ik het juist leuk om offroad te 
fietsen en het bos in te gaan met de gravelbike.

Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd 
tijdens je werkervaring?
Ik heb vooral door het werk en school veel kennis 
gekregen van de voet en het onderbeen en de daarbij 
behorende klachten. Met die kennis kan je mensen het 
beste helpen en dat is wat mij de meeste voldoening 
geeft. Ik hoop nog veel meer te leren en me verder te 
specialiseren in het vak.

Hoe heeft je studie je voorbereid op je huidige werk?
Alles wat ik op school leer kan ik eigenlijk gelijk 
toepassen in de praktijk, dat is een groot voordeel. 
Ik werk zowel in de winkel, de praktijk, het scanlab 
en de werkplaats. Ik zie dus veel mensen met allerlei 
verschillende voet- en houdingsklachten. Ik loop ook een 
paar keer per week met een podoloog of podotherapeut 
mee in de praktijk. Het komt wel voor dat iemand 
binnenkomt met een voetklacht waar ik vervolgens 
samen met een podoloog onderzoek naar doe en een 
behandelplan opstel. Vervolgens maak ik voor diegene 
nog een scan en drukmeting en help ik diegene daarna 
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Hoe combineer je het fietsen met je werk- en 
studieverplichtingen?
Ik heb een personal coach die elke week mijn 
trainingsschema’s maakt. Ik geef mijn beschikbaarheid 
aan hem door en plan dit buiten het werk en de studie 
uren om. Vervolgens maakt hij een schema die ik volg. 
Het is soms wel lastig combineren maar wel te doen.

Sven zit zeker niet stil en jullie kunnen hem dus overal 
tegen komen, is dit niet bij Schutrups dan misschien wel 
op de fiets!

met schoenen, en werk ik in de werkplaats om de zolen 
te maken.  Dan heeft de klant met mij eigenlijk alle 
stappen doorlopen en daar leer ik heel veel van.

Audit Schutrups Voetzorg
MET VLAG EN WIMPEL GESLAAGD VOOR PODOLOGIE EN ORTHOPEDIE
Schutrups wordt jaarlijks geaudit. Een auditor, 
ook wel toetser genoemd, gaat op basis van 
checklists na of de realiteit overeenkomt met hoe 
het zou moeten zijn. Woensdag 1 februari was het 
zover. Ons bedrijf werd getoetst op de onderdelen 
podologie en orthopedie. Voor ons hele team was 
dit een spannende dag omdat wij natuurlijk het 
beste voor onze klanten willen.

Voordat de auditor bij Schutrups op locatie kwam 
had hij al voorbereidend werk gedaan, hierbij had hij 
onze website bezocht. Aan de website worden eisen 
gesteld en deze had hij voor zijn bezoek al getoetst. 

Tijdens het bezoek op onze hoofdlocatie in Exloo werd 
de auditor ontvangen door Jan Schutrups met een 
kopje koffie. Ze namen vervolgens even rustig door of 
er nog bijzonderheden waren geweest het afgelopen 
jaar. Daarna werd de auditor voorgesteld aan de 
personen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteiten 
binnen Schutrups. Wanneer er gedurende de dag 
vragen waren kon hij bij deze personen terecht. 

Als eerste nam de auditor de aangeleverde 
documenten door, zoals de opleidingsplannen, 
bedrijfsdoelstellingen en kwaliteitsindicatoren. 
Vervolgens werden de podologen getoetst op de 
kwaliteit tijdens het uitvoeren van hun vak. Daarbij 
werden er vragen gesteld over de verslaglegging en 
hoe ze altijd te werk gaan in de praktijk, hierbij werd 
ook de praktijkinrichting getoetst.

Nadat dit gebeurd was ging de auditor de werkplaats 
in, daarbij lette hij onder andere op kwaliteit en 
veiligheid binnen de werkplaats. De administratieve 
werkzaamheden werden ook gekeurd. Daarnaast 
werd er geluisterd naar hoe de patiënt de zorg van 
Schutrups ervaart. Tot slot trok de auditor zich terug 
om alle bevindingen te verwerken.

Rond half 2 in de middag kregen wij de uitslag: 
GESLAAGD! Met dit certificaat laten we zien dat 
we hoogwaardige voetzorg en producten aan onze 
patiënten en klanten aanbieden.

Corina, Larissa en Liselotte waren de drijvende 
krachten achter de geslaagde audit. Zij speelden een 
belangrijke rol bij het voorbereiden en uitvoeren van 
de audit. Zij waren op de hoogte van alle eisen en 
richtlijnen en wisten precies hoe ze deze moesten 
toepassen tijdens de audit. Door hun harde werk 
en vastberadenheid was het resultaat uiteindelijk 
“geslaagd”.
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TERUGBLIK SCHUTRUPS WANDELDAG 2023
Afgelopen 5 februari mochten wij de 24e editie van de 
Schutrups Wandeldag organiseren. Met maar liefst 1100 
enthousiaste deelnemers hebben we samen genoten 
van de prachtige omgeving, de gezelligheid en het 
goede weer. De routes van 5, 10, 15 en 25 gingen dwars 
door het mooie natuurgebied in en rondom Exloo. We 
zijn ontzettend blij met de geweldige opkomst en willen 
iedereen bedanken die erbij was en heeft bijgedragen aan 
het succes van het evenement. Wij kijken terug op een 
geweldige dag met heel veel wandelplezier!

DESIGN JE EIGEN SNEAKER!
Heb jij altijd al een paar unieke sneakers willen hebben 
van onze eigen merk Schutrups Original? Dan is dit je 
kans! Dit voorjaar bieden wij in Exloo de mogelijkheid om 
je eigen sneakers te laten ontwerpen op 13 mei. Yvonne 
Albers heeft de Schutrups Dakar sneaker ontworpen en zij 
gaat dit nu ook voor jullie doen.

Kies je sneaker en onze ervaren ontwerpster zal 
vervolgens ter plekke aan de slag gaan om jouw 
droomsneakers te creëren. Zo weet je zeker dat je met 
een uniek paar rondloopt. Wil je een specifiek logo of 
een ander bijzonder ontwerp? Laat dit dan even weten 
via webshop@schutrups.nl. Dan kan onze ontwerpster 
voorbereidingen treffen.

Dit is een unieke kans om je eigen persoonlijke touch aan 
een paar Schutrups Original sneakers toe te voegen. Je 
kan daarnaast je huidige schoenen personaliseren met 
bijvoorbeeld je initialen. Ook tassen personaliseren is 
mogelijk! 

Kom 13 mei langs om je eigen droomsneakers te laten 
maken. Wij zien je graag in Exloo!

TIP VAN MARTEN
Maak je schoenen uniek met een 
custom design! Laat je adviseren 
door een artiest voor het beste 

resultaat.

DIT VOORJAAR GEZELLIG EROPUIT
Met de evenementen van Schutrups

21 APRIL 2023 - COMFORTDAG

VANAF 19 MAART 2023 
WANDELTRAININGEN

Een gezondere en bewuste leefstijl begint hier!
Tijdens deze wandeltrainingen leer je niet alleen 

de perfecte wandeltechniek, maar leer je ook meer 
over de complete wandelleefstijl.

Meer info en aanmelden

1 APRIL 2023 
KINDERVOETENDAG

Deze dag staat in het 
teken van kinderen! Zo is 
FC Emmen aanwezig en 
is er een ballonvouwer. 
We besteden deze dag 

extra aandacht aan 
kinderen en hun voeten. 

Komen jullie ook?

TIP VAN 
JOLANDA

Breng samen 
met je dierbaren 

een bezoek 
aan je favoriete 
evenementen 
en proef de 
gezellige, 

levendige en 
gastvrije sfeer.

Op deze dag zijn er twee barbers van Barbershop 
De Kapschuur aanwezig om je haar en baard 
gratis met passie te verzorgen. Geniet van live 
muziek en unieke deals speciaal voor mannen.

7 MEI 2023 - MANNENDAG

26 MEI 2023 - WIELERCAFÉ

Ook dit jaar komt het Wielercafé weer naar 
Schutrups in Exloo. Tijdens deze avond zijn onder 

andere Gert Jakobs, Erik Dekker en Roxane 
Knetemann aanwezig en worden er prachtige 

verhalen verteld over de wielersport. Daarnaast 
wordt er live muziek gespeeld en is er een hapje en 

een drankje! 

13 MEI 2023 - SNEAKER CUSTOMIZEN
Altijd al een paar unieke sneakers willen hebben 

van ons eigen merk Schutrups Original? Laat 
je schoenen customizen door onze ervaren 

ontwerpster! Het is ook mogelijk om je eigen 
schoenen of tas te laten personaliseren. 

Tip: Zet de data alvast in je agenda en houd onze social 
media kanalen in de gaten voor meer informatie.
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Comfortabel eropuit! Tijdens de comfortdag zijn 
de merken Durea, Xsensible en Finn Comfort 
aanwezig. Zij geven jullie alvast een preview 

van hun najaarscollectie. Ook is er een medisch 
pedicure en een podoloog aanwezig voor 

vrijblijvend advies bij voetklachten.
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https://schutrups.nl/Evenementen/
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https://schutrups.nl/Evenementen/


OP FIETSE NAAR SCHUTRUPS VOETZORG!
In Groningen en Drenthe is Schutrups Voetzorg 
op meerdere locaties te vinden. Zo is er altijd een 
voetzorglocatie op fietsafstand, super handig! De 
hoofdlocatie van Schutrups Voetzorg zit in Exloo. Op 
onze andere voetzorglocaties in Assen, Groningen, 
Meppel, Hoogeveen en Winschoten bieden we dezelfde 
voetzorg als in Exloo. Om de beste zorg te kunnen 
leveren, werken we op die locaties intensief samen 
met fysiotherapeuten, (sport)artsen, diëtisten en 
sportpsychologen. Wij komen je letterlijk tegemoet!

Schutrups Exloo
Zuiderhoofdstraat 13
7875 BW  Exloo 
info@schutrups.nl
T: 0591 - 54 90 93
www.schutrups.nl

AFSPRAAK MAKEN? SCAN DE QR-CODE

Loop of sta jij ook veel op je werk? Zorg dat je 
goede schoenen draagt en eventueel
gecertificeerde steunzolen. 

Zo staat Schutrups Works voor veiligheid, vitaliteit 
en productiviteit op de werkvloer. Het doel is om 
prestaties te verbeteren en klachten te 
voorkomen. Duurzame inzetbaarheid van het 
personeel en minder ziekteverzuim vinden wij dan 
ook heel belangrijk. 

Pijnvrij werken met 
Schutrups Works!

https://schutrups.nl/afspraak-maken/voetzorg/
https://schutrups.nl/afspraak-maken/voetzorg/
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