
grote Ianceringsevênts -plaats met
bekende brillenmerken. Op 4 en
5 mei showen we alle titanium-
glasbrillen van Silhouette en in hét
najaar is er-een Aiain Mikli-week-
end, In beide gevallen worden extra
gifts ofjubileumkorting gegeven.
De aangekondigde acties lopen het
gehele jaar.

Hendriks Optiek viertéû-jarigjubileum met acties
EERBEEK-Opdonderdag . René Hendriks laat de geschiede- - ster Hanneke houden zich bezig
7 februari is het zestig jaar nis van zijn bedrijfde revue pas- met de dagelijkse gang van zaken -
geleden dat Hendriks Juwe- seren:.:'De periode waarin mijn ou- in de winkel en ..nemen de ver~oop
lier en Optiek van start ging d~rs ~ljn begonnen met de zaak, zal voor h~n ~ek~mng. Vader Ge.~nt
aan het Stuyvenburchstraat met h~~t:worden vergeten. Het was He~dnks ISbmne~ het bedrijf nog
. b k G itHendi ik namelijk m de week dat Zeeland en actief met reparatie van horloges
In E~;r e,e . _ernt Hen n s een deel van Zuid-Holland werden en sieraden. "Heel bijzonder. Hij is
en zIJn echtgenote, d~ ".ader getroffen door de watersnoodramp, erg betrokken bij de zaak en heeft
en moeder van de huidige In de beginperiode waren er in onze destijds op 65-jarige leeftijd nog
eigenaar René, waren, de ,winkel onder andere sieraden eh een avondopleiding gevolgd in
grondleggers van-het bedrijf. horloges te koop. In i987 ben ik Schoonhoven om de technieken van

~: r Destijds gehuisvest in een ook in de zaak gekomen en werd de Quartzhorloges onder de knie te
ander - naastgelegen - pand firma~aam v~randerd in Hendriks krijgen."

- ' juwelier, Optiek en Horloges.
waa~.op de ~oorge~el te ~ezen Hiervoor had ik eerst eenvierjarige
was. He~dnks Horlogeneen vakopleiding in Rotterdam gevolgd
Goud -ZIlver'. voor optieren en oogmèetkundige.
Vijfentwintig jaar later, Heb in die periode ook stage gelo-,
werd de Winkel/woonhuis op pen en ye~l ervaring opgedaan. Na
de huidige locatie betrok- _ d~ opleiding en ~et ~~hal~Il:van het
ken. Hendriksjuwelier en diploma mocht ll~mIJ optlC1enma~
O ti k i , Ç; '·1· b d iif nager noemen. Dit betekende dat Ikp ie IS een ramt I~ e nJ ' de hoogste graad van de opleiding
-waar nog met veel liefde . In het, optiekonderwijs met goed
voor het vak wordt gewerkt. gevolgd had afgesloten: Meerdere
Renê Hendriks kan met veel , keren per jaar volg ik nog cursussen
enthousiasme vertellen over op het gebied van oogheelkunde.
alle facetten van zijn beroep. Besli~t nood~akelijk om mijn vak-

kennis op peil te houden."
Partner Stieneke en medewerk-

\~.,;:.:

t<;':i

Door nick Weggelaar

'~:';

/ (Ir.\;.,

~.

<~;..,
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De firma Hendriks is onderrneer
dealer van Eco-drive Citizen-horlo-
ges. Verder beschikt men over een
ruime collectie (zilveren) ringen,
armbanden, hangers en horlo-
ges. Als extra service is Hendriks
behulpzaam bij het invullen van
declaratieformulieren, wanneer
aangekochte brillen of contactlen-
zen in aanmerking komen voor
vergoeding bij de zorgverzekeraar.

Doorverwijzen
Hendriks houdt zich hoofdzakelijk

bezig met oogmetingen en contact-
lenzenaanpassing: "Ik vind 'dit mooi
werk om te doen. Mijn opleiding en
vakdiploma's bieden de mogelijk-
heid om zelfstandig en verantwoord
te kunnen (samen)werken. Sinds
2007 maakt ons bedrijf deel uit van
een samenwerkingsverband tussen
regionalevolledig gediplomeerde '
-opticiens en optometristen en de
-oogartsenpraktijk van de Gelre
ziekenhuizen in Apeldoorn en ,-
Zutphen. Wanneer ik een afwijking
aan hetoog constateer, kan ik
merendeels, rechtstreeks verwij zen,
naar de oogarts in het ziekenhuis
- of soms via de huisarts. Mocht het
een spoedsituatie betreffen, kan de
klantjpatiënt meestal dezelfde dag
nog terecht in het ziekenhuis. Voor
de samenwerking bestaat een proto-
col. Hierin staan zaken zorgvuldig
beschreven. Het protocol is tot

- stand gekomen middels samenwer-
, king tussen opticiens" huisartsen

Een echt fami~iebedrijf waar nog met liefde voor het vak gewerkt wordt.

en oogartsen van de Gelre zieken-
huizen." ,
Meerdere malen per jaar wordt

deze gespecialiseerde groep opti-
ciens medisch bijgeschoold in het
oogartsencentrum in Zutphen of
Apeldoorn. Hendriks Juwelier en
Optiek is ook lid van de NUVO."Bij
deze organisatie kunnen zich alleen
gediplomeerde opticiens aanslui-
ten". meldt René Hendriks.

Acties . -
De viering van het 60-jarig bestaan

van Hendriks Juwelier en Optiek
gaat gepaard met een aantal acties:
, "Het getal 60 staat centraal. Zo
krijgt de klant bij aankoop van een
montuur met Variluxglazen een
tweede set Varilux-zonneglazen
met 60 procent korting én een
wijnpakket of soortgelijk cadeau.
Op wandklokkengeven we 40 tot
60 procent korting. Bij aankoop van
een sieraad of horloge, wordt een
tweede goedkopere product uh de
juweliersafdeling met60 procent
korting geleverd. Er vinden twee

Zakennieuws is een pagina

voor het zakelijk nieuws uit de
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ele medewerkers.

E-mail: verkoop.go@bdu.nl.
Telefoon: 0315-659130.


