Hendriks Juwelier en Optiek in nieuw jasje

René Hendriks in de geheel gerestylde winkel.

EERBEEK – De restyling van het interieur van Hendriks Juwelier en
Optiek aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeek is klaar. René Hendriks:
“Aan de hand van een schets van architectonisch vormgever Jos
Baijens, een autoriteit op dit gebied, zijn we met lokale bedrijven aan
de slag gegaan om een interieur neer te zetten dat past in deze tijd. Ik
hou ervan om een soort huiskamersfeer te creëren en samen met die
lokale bedrijven en mijn vrouw Stieneke en onze medewerkster
Hanneke, die ook flink hebben meegewerkt, hebben we denk ik iets
moois neergezet. Ik ben in ieder geval trots op het resultaat.”
Kleuren, vitrines, kasten en zitje alles
werd onder handen genomen en het
resultaat mag er zijn, want er is een
eigentijdse winkel ontstaan in het
pand waar de firma Hendriks al sinds
1987 gevestigd is. “Daarvoor zaten
mijn ouders vanaf 1953 in een pand
hiernaast, waar nu de parkeerruimte
van garage Wim Mulder is. Dus we
zitten met ons familiebedrijf al weer
net iets meer dan zestig jaar in
Eerbeek en daar ben ik best wel trots
op”, zegt René Hendriks, die zelf in
mei 1987 zijn intrede in het bedrijf
deed. Hendriks Juwelier Optiek is een
begrip in Eerbeek en daarbuiten. “Ja
gelukkig wel, maar we proberen dan
ook topproducten voor acceptabele
prijzen te leveren. Naast brillen verkopen we ook contactlenzen en heb-

ben we voor de oogmetingen de meest
geavanceerde techniek in huis. Ook
zijn we sinds kort in het bezit van een
Visioffice van Essilor om de nieuwe
generatie Varilux S- , 4D- en E-glazen
te kunnen aanpassen”, vertelt René
Hendriks. “Soms volstaat een reguliere bril gewoon niet bij een turbulente
levensstijl. Ook voor deze specifieke
gevallen kunt u bij onze optiek
terecht. Denk hierbij aan het beste op
het gebied van werkbrillen, veiligheidsbrillen, computerbrillen, zwembrillen, duikbrillen, sportbrillen en
zonnebrillen. Maar ook hobbybrillen
voor bijvoorbeeld snookeren of voor
de jacht. Het is van belang dat u zorgeloos uw dagelijkse activiteiten kunt
voortzetten met perfect zicht. Daarbij
komt dat we als actie nu ook hoge

korting geven op glazen voor zonnebrillen.”
René Hendriks helpt klanten, wanneer
zij dat willen, bij het invullen van de formulieren om geld terug te krijgen van
hun ziekenkostenverzekering wanneer
zij een bril aanschaffen. Keuze uit monturen is er bij Hendriks genoeg, want om
maar eens twee merken te noemen: honderd verschillende modellen van het
merk Alain Mikli en tachtig van het
merk Silhouette wachten in de nieuwe
kasten bij Hendriks op klanten.
“Silhouette zijn de lichtste monturen te
wereld”, legt René Hendriks uit. In april,
om precies te zijn van 22 april tot 9 mei
is er bij Hendriks Juwelier en Optiek een
Titanium Event en kan iedereen ervaren
hoe licht en sterk dit materiaal is. Maar
naast brillen kunnen klanten bij
Hendriks ook terecht voor gouden en zilveren sieraden en niet te vergeten horloges. Hendriks is onder meer dealer van
Citizen (met inruilbonus mogelijk) en
Davis horloges en ook voor een ruime
collectie sieraden kan men bij Hendriks
terecht, alsmede op de site www.hendriksoptiek.nl. En dat alles is uitgestald
in prachtig nieuwe blinkende vitrines in
een winkel die sfeer en rust uitstraalt.

