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SINDS 1913

GIJS LOOPT 
als gegoten

■ Ledervoering
■ Uitneembaar voetbed 
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Verkrijgbaar in diverse 

wijdtematen   
■ Extra stevig contrefort
■ Eventueel geschikt voor voeten 

met diabetische en reumatische 
klachten 

2120 - 0393
Nubuck/mesh materiaal, 

lichtgrijs, wijdte E-G-H-K, 

veterschoen met 

mesh materiaal, 

lichtgewicht zool

€ 279,95

3

1. 2100 - 0322, leder, wit/blauw combi, wijdte E-H-K, 

veterschoen, lichtgewicht zool, € 259,95

2. 2120 - 0396, leder/suède combi, blauw, wijdte E-G-

H-K, veterschoen, lichtgewicht zool, € 279,95 

3. 2112 - 0328, suède, donker taupe, wijdte E-H-K, 

vetersluiting met rits, lichtgewicht GO-zool, GO 

stimuleert het natuurlijk looppatroon, € 229,95
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facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode

instagram.com/rameauschoenen

De winter laten we achter ons en we kijken uit naar 
het voorjaar. Over een paar maanden is het weer 
lekker weer en kunnen we er hopelijk weer op uit. 
Genieten van het voorjaar en de zomer. Als het seizoen 
verandert, veranderen logischerwijs ook de trends in 
de schoenmode. Het is dan ook de hoogste tijd om de 
nieuwe collectie van onze vertrouwde merken aan u te 
presenteren. In dit magazine ziet u een deel van onze 
collectie, de rest laten we u graag zien via onze nieuwe 
webshop en natuurlijk hopen we ook in de winkel zelf. 

Voorjaarscollectie
Vooruitkijkend naar het mooie weer, zijn de nieuwste 
modellen vanaf nu verkrijgbaar in onze winkel en via de 
webshop. U heeft als klant de keuze of u voor het gemak 
van de webshop gaat, of juist voor de persoonlijke service 
in onze mooie winkel. Wat uw voorkeur ook heeft, schoenen 
kopen bij Rameau Voetzorg & Schoenmode blijft een 
beleving voor u als klant. Wij doen er alles aan om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. 
Bij ons krijgt u een advies dat verder reikt en helpen we u 
graag op weg naar modieus en comfortabel loopplezier. 
Onze medewerkers zijn specialisten op voet- en schoen-
gebied. Wanneer u de winkel bezoekt, meten zij uw 
schoenen zeer nauwkeurig aan. Mocht u aanvullende 
voetzorg wensen, bijvoorbeeld een behandeling bij onze 

Rameau 
Voetzorg & 
Schoenmode
GENIETEN VAN 
HET VOORJAAR 
EN DE ZOMER!

INLOOP SPREEKUUR 
Pijn bij het lopen? Kom dan langs op ons inloop-
spreekuur voor een gratis voetencheck en een 
vrijblijvend voet/schoen advies door één van onze 
specialisten! Onze specialisten staan graag voor u klaar. 

Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

■ De lengte- en breedtemaat exact laten opmeten door 
een van onze schoenspecialisten

■ Een gratis voetencheck door een van onze 
voetspecialisten

pedicure, dan kan dit onder het zelfde dak. Ook bij een 
aanschaf via de webshop kunt u,  via  telefonisch contact,  
deskundige begeleiding krijgen van onze medewerkers.

Trends
Hoewel een deel van onze collectie tijdloos is, zijn er ook 
een aantal trends die we dit voorjaar zien en die uiteraard 
ook in onze collectie te vinden zijn. Wat wederom ‘in’ is dit 
voorjaar zijn de sneakers. Deze zullen van de verschillende 
merken in vele soorten, kleuren en maten te verkrijgen zijn. 
Ook zijn er verschillende sandalen te verkrijgen met een 
uitneembaar voetbed. Het voorjaar is ook altijd automatisch 
de start van het wandelseizoen. Voor een goed advies wat 
betreft wandelschoenen en -sokken, bent u eveneens aan 
het juiste adres. 

Wij hopen dat dit voorjaarsmagazine u inspireert. U kunt 
de gehele collectie ook terug vinden op onze website: 

www.rameau.nl
We zien u graag terug in onze winkel. We hebben ruime 
(gratis) parkeergelegenheid en de ko�e staat voor u klaar!

OOK 
DONDERDAG- 

AVOND EN 
ZATERDAG 
GEOPEND

3847.indd   1 1/24/2023   9:59:44 AM



Onze schoenen worden gemaakt door vakmensen 
met liefde voor het schoenenvak. Ze worden op 
ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea 
fabrieken.

6263 - 0255
Suède/leder, wit combi, diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, rits aan de buitenkant, lichtgewicht 

zool met extra afwikkeling

€ 229,95

6273 - 0353
Suède/flexmateriaal, wit combi, diverse 

wijdtematen, extra stevig contrefort, flex 

materiaal in de voorschoen, 

lichtgewicht zool 

€ 219,95

6275 - 0387
Leder, beige, diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, stabiele zool

€ 229,95

6273 - 0353
Suède/flexmateriaal, wit combi, diverse 

wijdtematen, extra stevig contrefort, flex 

materiaal in de voorschoen, 

lichtgewicht zool 

€ 219,95

Onze schoenen worden gemaakt door vakmensen 
met liefde voor het schoenenvak. Ze worden op 
ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea 
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UIT LIEFDE 
voor je voeten
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 
■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Uitneembaar voetbed
■ Geschikt voor diabetische of reumatische klachten 

1. 6283 - 0466, suède/mesh combi, gebroken 

wit, diverse wijdtematen, extra stevig contrefort, 

lichtgewicht zool, Drymax voering (Drymax zorgt 

voor een koel en fris gevoel), € 219,95 | 2. 6272 - 
0348, suède/leder combi, wit, diverse wijdtematen, 

extra stevig contrefort, lichtgewicht zool met extra 

afwikkeling, € 229,95 | 3. 7416 - 0490, leder, zwart, 

diverse wijdtematen, sandaal met verstelbare banden 

en uitneembaar voetbed, € 169,95 | 4. 7417 - 0384, 
suède, groen, diverse wijdtematen, sandaal met 

verstelbare banden en uitneembaar voetbed, € 169,95

1

2

4

3

6267 - 0264
Suède/leder combi, multicolor, 

diverse wijdtematen, extra 

stevig contrefort, 

lichtgewicht zool

€ 229,95

1. 6283 - 0466, suède/mesh combi, gebroken 

wit, diverse wijdtematen, extra stevig contrefort, 

lichtgewicht zool, Drymax voering (Drymax zorgt 

voor een koel en fris gevoel), € 219,95 | 2. 6272 - 

4

3

■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 
■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Uitneembaar voetbed
■ Geschikt voor diabetische of reumatische klachten 
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Levendige kleuren, stijlvolle prints en de beste 
materialen gecombineerd met sportieve 
eigenschappen en het comfort dat een Xsensible 
schoen bijzonder maakt. De nieuwe schoenencollectie 
is uiterst comfortabel voor je voeten en eenmaal 
gepast, wil je niets anders. Dat is wat ruim 100 
jaar schoeninnovatie teweegbrengt. In de nieuwe 
schoenencollectie voel je je goed.

Levendige kleuren, stijlvolle prints en de beste 
materialen gecombineerd met sportieve 
eigenschappen en het comfort dat een Xsensible 
schoen bijzonder maakt. De nieuwe schoenencollectie 

Lima
Stretchleer, white combi, 

wijdte HX

€ 229,95

SWX11
Stretchleer, sand combi, 

wijdte HX, verkrijgbaar 

in halve maten

€ 229,95

BALANSTECHNOLOGIE

Welzijn begint bij je voeten. 
Dit is waar de originele Xsensible 
balanstechnologie om draait. 
De schoenen van Xsensible beloven 
een optimale loopervaring en dragen 
bij aan een betere lichaamshouding. 
Geen pijnlijke of vermoeide 
voeten meer. 

is uiterst comfortabel voor je voeten en eenmaal 
gepast, wil je niets anders. Dat is wat ruim 100 
jaar schoeninnovatie teweegbrengt. In de nieuwe 
schoenencollectie voel je je goed.

Lima

balanstechnologie om draait. 
De schoenen van Xsensible beloven 
een optimale loopervaring en dragen 
bij aan een betere lichaamshouding. 
Geen pijnlijke of vermoeide 
voeten meer. 

Iona
Stretchleer, sand combi, 

wijdte GX

€ 219,95
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MOVED BY
balance

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen   
■ Geschikt voor voeten met reumatische klachten
■ Uitgevoerd met de gepatenteerde balanstechnologie, 

voor een natuurlijke lichaamshouding en een 
ultieme loopervaring.

■ Uitgevoerd met de gepatenteerde balanstechnologie, 
voor een natuurlijke lichaamshouding en een 
ultieme loopervaring.

1. Lucca, stretchleer, color mix, wijdte GX, € 219,95 

2. Arona, stretchleer, white, wijdte HX, € 229,95 

3. Grenoble, stretchleer, o  white, wijdte HX, 

€ 229,95 | 4. Cor�no, stretchleer, cinder rose, 

wijdte HX, € 229,95 | 5. Arona, stretchleer, navy, 

wijdte HX, € 229,95

4
3
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HET KWALITEITSMERK 
VAN PODO LINÉA 

Met het kwaliteitsmerk van Podo Linéa willen wij, als 
schoenspecialisten, jou helpen om de juiste schoenen 
voor jouw voeten te vinden. Wij zijn er voor iedereen, 
of je nu last hebt van voetproblemen en/of -klachten, 

of juist op zoek bent naar comfortabele schoenen 
voor je werk of je wandeling. Wij kunnen jou adviseren 

welke schoen het beste bij jouw voeten past. 

Onze winkel staat garant voor het juiste schoenadvies. 
Wil je je graag eerst zelf oriënteren? Laat je dan 

inspireren door de schoenen in dit magazine. Deze zijn 
speciaal geselecteerd conform onze kwaliteitseisen en 

garanderen comfort. 

Meer inspiratie nodig? Je bent altijd welkom in onze 
winkel. Want iedereen verdient de beste schoenen 

voor zijn of haar voeten!

VOORJAAR/ZOMER 2023

Klaar 
voor het 

voorjaar!
Het voorjaar breekt weer aan! Tijd om naar buiten 

te gaan en te genieten van de eerste stralen van de 
heerlijke lentezon. De start van een nieuw seizoen! 

Kijk jij bij een nieuw seizoen ook altijd uit naar een 
nieuw paar schoenen met de nieuwe trends? Laat je 

inspireren door ons magazine en in de winkel! Wij 
hebben een mooie collectie samengesteld met de 

nieuwste kleurentrends waarbij we comfort en 
kwaliteit nog steeds waarborgen. Ook in het 

voorjaar wil je namelijk comfortabel en 
trendy op pad! 

Dus kom gerust langs in onze winkel 
voor inspiratie en vrijblijvend advies. 

Je bent van harte welkom!

VOETANALYSE
Ben jij je bewust van wat jouw voeten nodig hebben 
of wat je exacte schoenmaat is? 

KOM DAN SNEL NAAR DE WINKEL 
VOOR EEN VOETANALYSE EN 
PASSEND ADVIES OP MAAT! 

Ons deskundig personeel kan jou helpen met het 
vinden van de juiste schoen, zodat jij comfortabel 
onze winkel uitloopt op de best passende schoenen.

Schrijf je snel in 
op onze nieuwsbrief 
om op de hoogte te 
blijven van het laatste 
Podo Linéa nieuws

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

DE JUISTE 
SCHOENVERZORGING
Kies de juiste schoenverzorging om zo lang mogelijk 
te genieten van jouw pas gekochte schoenen. 
Zo blijven je schoenen in optimale conditie.

In onze winkel is er een ruim aanbod aan verschillende 
soorten schoenverzorging: van bescherming tegen 
water, vuil of UV, tot extra verzorging met een voedend 
onderhoudsmiddel om scheurtjes of vale plekken 
te voorkomen. Reinig je liever snel vlekken van je 
schoenen met een speciaal product? Ook dat hebben 
wij in de winkel! Naast de verschillende soorten 
schoenverzorging, is het ook belangrijk te kijken naar 
de materialen van je schoenen en daar het beste 
product op te selecteren. Want elk materiaal reageert 
anders en heeft andere verzorging nodig. Wij kunnen 
je daar alles over vertellen en helpen je graag verder 
met het juiste advies zodat jij nog langer kan genieten 
van je nieuwe paar schoenen! 
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Bradley
Leder, cognac, wijdte H

€ 215,00

Davis
Leder, blauw, wijdte H

€ 200,00

MOEITELOOS LOOPPLEZIER DANKZIJ DE 
SOFT-AIR TECHNOLOGIE

De unieke SOFT-AIR technologie garandeert 
een aangenaam en vooral moeiteloos 

loopplezier. Zelfs na uren dragen van onze 
super comfortabele schoenen, voel je je nog 

fit en vol energie 

Amory
Leder, taupe, wijdte H

€ 260,00
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OPTIMALE 
SCHOKDEMPING, 
EINDELOOS LOPEN 
op soft-air

1. Amory, leder/suède, steel, wijdte H+, € 260,00

2. Steve, suède, blauw, wijdte G, € 195,00

3. Valerio, suède, donkerbruin, wijdte G, € 205,00

4. Greg, leder/suède, bruin/grijs, wijdte G+, € 200,00

Bradley
Leder/suède, grafiet, 
wijdte H

€ 215,00

1

2

4

3

Bradley
Leder/suède, grafiet, 
wijdte H

€ 215,00

4

3

■ Verkrijgbaar in halve maten 
■ Maximaal comfort
■ Beste kwaliteit
■ Perfecte pasvorm
■ Leren voering
■ Uitneembaar voetbed
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1. Game, leer, wit, sneaker, € 169.95 | 2. Julius, 
cognac, veterschoen, € 159.95 | 3. Julius, blauw, 

veterschoen, € 159.95 | 4. Polonia, veterlaars, 

€ 189.95 | 5. Polonia, veterlaars, € 189.95 

6. Felina, boot, € 189.95 | 7. Sulia Basics, 
zwart, sandaal, €119.95 | 8. Selma, beige, sandaal, 

€ 119.95 | 9. Julia Shine, goud, sandaal, € 119.95

1

2

4
5

6

7

8
3

Goed gemaakt in Spanje!
De wereld is veranderd, maar niet onze manier van 
Panama Jacks maken. Vanaf het allereerste begin 
vindt het proces in Spanje plaats. Wij zijn heel trots 
dat wij een kwaliteitsproduct maken dat bovendien 
duurzaam en uiterst comfortabel zit.

4

9

Varel
Zwart, sandaal

€ 119,95
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Varel
Zwart, sandaal

€ 119,95
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1. Biella, beige, dames sandaal, € 179,95 

2. Grenada, dames sandaal, € 149,95

3. Gomera, blauw, dames sandaal, € 159,95 

4. Bexley, blauw, dames veterschoen met rits, 

€ 219,95 | 5. Lafayette, lichtblauw, dames 

veterschoen, € 249,95 | 6. Picadilly, wit/grijs/

zilver, dames veterschoen, € 239,95 | 7. Osorno,
heren veterschoen, € 259,95 | 8. Osorno, 
donkerblauw, heren veterschoen, € 259,95

9. Wicklow, heren, klittenband, € 239,95 

10. Casablanca, heren sandaal € 189,95

11. Danzig-s,  heren sandaal, € 139,95
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Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/of prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

OPENINGSTIJDEN
Maandag 08.00 - 17.30
Dinsdag 08.00 - 17.30
Woensdag 08.00 - 17.30
Donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 17.30
Zaterdag 09.30 - 16.30
Zondag Gesloten

RAMEAU VOETZORG 
EN SCHOENMODE
Simmerdyk 12
8601 ZP Sneek
0515-421111
info@rameau.nl

BETROKKEN
bekwaam
SERVICEGERICHT

Doe de
gratis

VOETMETING!
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