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Hendriks showt Alain·Mikli-collectie
((-'

EERBEEK- In de week van 23 tot en
met 27,oktober is het extra aantrekkelijk om een kijkje te nemen of
een afspraak te maken bij Hendriks
Optiek.aan de Stuijvenburchstraat
22 in Eerbeek. Ter gelegenheid van
zijn 25-jarig bestaan organiseert
opticienRené Hendriks de speciale
Alain Mikli event- en advies dagen.
Tot medio december 2012 krijgen klanten bij aankoop van een
Mikli- of ander merkmontuur met,
hoogwaardige multifocale glazen
zoals Varilux Physio,of Comfort,
een dinerbon voor twee personen .
cadeau.

Klanten van Hendriks Optiek
ontvingen onlangs een briefwaarin
ze worden uitgenodigd om het
uiterst fraaie en exclusieve brillenmerk te bewonderen. Wat is er
toch zo bijzonder aan de monturen
l.'
van Alain Mikli? Hendriks: "Ze
~; zijn stuk voor stuk handgemaakt.
Allereerst hebben ze een geweldige pasvorm. Als je zo'n montuur
opzet, ervaar je de expressie ervan.
.t' . Bovendien is Mikli zeer exclusief:
handgemaakt en ontworpen veelal
in een gelimiteerde editie, waarvan
er wereldwijd misschien maar 250
.in omloop zijn. Ik heb echt iets met
(?die modellen, en we zijn er trots .
op dat we één van de geselecteerde
.opticiens in Nederland zijn die ze
mogen verkopen. Gedurende de
eventweek presenteren we naast
onze reguliere collectie ook meerdere eyecatchers."

Die liefde voor zijn vak en precisie
hebben hem in de loop der jaren gemaakt tot de specialist die hij nu is
en dagelijks profiteren de cliënten
van zijn adviezen. Zoals het tijdig
signaleren van aandoeningen die
de gezondheid kunnen schaden. ,;Ik
verwijs bij verdenking van een aandoening liever een keer te veel door
naar een specialist dan één keer te
-weinig. Toevallig was het deze week
weer raak Ik constateerde bij een
dame in één jaar een 'uitval' van
het gezichtsvermogen van vijftig
. procent. Zoiets is abnormaal, en
omdat ik rechtstreeks naar oogartsen in de regio mag verwij zen,
heb ik dat onmiddellijk gedaan. Ze
wordt binnenkort geopereerd aan
een gaatje in de macula (een ingrijpende oogaandoening waardoor de
gezichtsscherpte afneemt). ~iets
komt zelden voor, maar ik ben er
content op dat ikhet heb ontdekt.
. Ik blijf het zeggen, met ogen kun je
niets aan het toeval overlaten."
Hendriks: .Honderden van mijn
klanten dragen inmiddels Mikli en
zweren bij dit merk Een Miklimontuur in combinatie met VariluxHendriks Optiek is één van de geselecteerde opticiens in Nederland die het exclusieve brillenmerk mag verkopen.
glazen is een topcombinatie.
Overigens is mijn eerdergenoemde
actie' (bij aankoop van een complete hoogwaardige multifocale bril
een dinerbon voor twee personen)
De S3-jarige opticien rondde
partner Stieneke en collega Hanzelfsprekend me voortdurend op de
overgenomen door vier collega's in
neke volgden we bij Mikli.Benelux
_een vierjarige opleiding aan het .
hoogte te stellen van de allernieuwde regio. Zevonden dat een leuk
ste ontwikkelingen want er gebeurt
Zadkine optiekcollege in Rotin Breda een training. Die kennis
initiatief, en we maken er gezamenkunnen-we in onze speciale week in heel in ons vakgebied. Ik ben er
terdam af met de hoogste graad
lijk reclame mee. Meèr informatie
praktijk brengen. Ik vind het vanop www.hendriksoptieknl.
van opleiding. "Samen met mijn
zelfs voor naar Parijs geweest..:'
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Hendriks Optiek, wordt gevierd "metklanten

