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En nog veel meer!

Ruim 200
kidsbrillen in huis

Wij kunnen u helaas niet alles laten zien in ons
magazine want er is nog zoveel meer om te vertellen
en te showen. We zijn ook zó divers! Van de artistieke
KIDScollectie. Teveel om op te noemen. VG

• 2 jaar KIDS garantie
van gestel

eigenzinnige monturen van theo tot een geweldige

De nieuwste
merkmonturen
voor u!

Kids

• Kids reservebril al v.a. € 60,• Specialist in lenzen voor kids
(Myopie beheersing)
•	Topmerken zoals: Vingino, AndNowMe
BBig, Julbo vangestel.nl/kids
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Optiek
Visie

met

Johan v.d. Steeg,
Eigenaar

Van Gestel
Optiek:

Voor u het VG Magazine (40e uitgave) waarin

ons aan de richtlijnen van het RIVM. Om

wij u graag een indruk geven van onze liefde

drukte te voorkomen kunt u ook op afspraak

voor het vak. Wie bekend is met onze winkel

komen (bel of mail ons dan vooraf). Ook zijn

aan de Emmastraat in Hilversum weet dat wij

wij dé sportopticien in de regio. Met ruim

ons enthousiasme graag met u delen. We doen

150 geavanceerde sportbrillen op voorraad.

waar we goed in zijn, de meest complete en

Gepersonaliseerde glazen en coatings? Wij

Exclusieve topmerken in huis

veelzijdige oogzorg bieden voor u als klant.

bieden zo’n beetje elke denkbare oplossing

Deskundige optometristen

in enkelvoudige en multifocale glazen. In ons

Contactlensspecialist

Wij lopen steeds voorop bij nieuwe innovaties

uiterst moderne werkatelier slijpen wij deze

Advies op maat

op eyewear gebied. We volgen altijd de actuele

zelf. Dus een nieuwe beeldschermbril voor

Sportopticien in de regio

trends in high-fashion oogmode en hebben

uw werk, een custom sportbril of die stoere

steeds de nieuwste monturen van topmerken

kidsbril voor uw zoon of dochter? Wij hebben

in huis. Van stijlvol klassiek, kleurrijk modern tot

hem. Draagt u liever lenzen, ook dan zit u bij

minimalistisch of zeer sportief. Ook dit najaar

Van Gestel goed!

hadden wij twee van onze favoriete merken
uitgelicht tijdens de exclusieve DesignWeken.

OOGZORG

Met in week 1 de modebrillen van Etnia

natuurlijk al bij een vakkundige oogmeting.

Barcelona en in week 2 de awardwinnende

Ons team van gediplomeerde optometristen,

monturen van het deense Lindberg. Heeft u dit

opticiens en gekwalificeerde medewerkers staat

gemist (wat begrijpelijk is in deze vreemde tijd)

voor u klaar. Wij hebben 3 oogmeetruimtes

geen probleem, wij hebben van deze merken

voor de meest nauwkeurige oogmetingen. Dat

altijd een ruim aanbod in huis. Wij houden

noemen wij dus optiek met visie. Graag tot ziens.

De beste oogzorg begint

3 geavanceerde meetruimtes
Enthousiast gediplomeerd team
Glazen slijpen in eigen atelier
Service en kwaliteit
Lokaal en alles onder 1 dak

vangestel.nl
Emmastraat 38, Hilversum
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WARRIORS 2020
Met dit thema roept Etnia Barcelona innerlijke kracht,
vertrouwen, prestatie en strijd op - de strijd om
te identificeren waar we voor staan en verdedigt
schaamteloos ons recht op een mooie toekomst. In tijden
van wereldwijde bezorgdheid over klimaatverandering
en ongelijkheid vertegenwoordigt de campagne krachtig
een nieuw type krijger, een activist voor onze tijd, die
de natuurlijke schoonheid verdedigt die we te vaak als
vanzelfsprekend beschouwen.
Emmastraat 38, Hilversum
MADONIE v.a. € 224,-
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STIJLVOLLE MONTUREN
MET EEN GEHEEL EIGEN
PERSOONLIJKHEID
model LILY v.a. € 231,-

ETNIA
BARCELONA
ERVAAR CULTURAL EYEWEAR
BIJ VAN GESTEL OPTIEK
Etnia Barcelona is kunst, kleur, licht en natuurlijk Barcelona. Het ademt
de mediterrane cultuur die in alles, van eerste schets tot het definitieve
product, doordringt.
Sinds de oprichting in 2003 worden de brillen gemaakt van de
mooiste kunststoffen van Mazzucchelli (Italië), ontworpen door een
gepassioneerd en creatief team van zes topdesigners. Wat ze u als
brildrager willen meegeven is: Geniet van het licht, voel de kleuren,
ervaar de mediterrane bries en wordt, net als wij, vermaakt door de stad
Barcelona. Geniet en deel onze wereld! Wij zeggen, ervaar het zelf en
laat u inspireren bij Van Gestel Optiek. Onze uitgebreide Etnia Barcelona

BARU v.a. € 242,-

collectie bevat zowel correctie-monturen als zonnebrillen. De meeste
monturen kunnen ook als zonnebril op sterkte gemaakt worden en
daarbij is zelfs een spiegelcoating mogelijk.
Komt u liever op afspraak langs? Geen probleem, wij reserveren
dan speciaal tijd voor u. Zo kunt u rustig de nieuwste monturen passen.
Bel (035) 621 20 72 of mail naar emma@vangestel.nl. Tot ziens!

100% ecologisch
verantwoord acetaat,
recyclebaar en
biologisch afbreekbaar!
VG MAGAZINE NAJAAR 2020 5

Model: 1176/K24M-U38 v.a. € 485,-

LINDBERG ACETANIUM
De perfecte combinatie tussen ultralicht titanium
en handbewerkt acetaat met een ongekende
diepe kleurgang. De siliconen neuspads en de
flexibele titanium neusbrug zorgen voor ultiem
draagcomfort. Een fashion statement!
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INGETOGEN KLASSIEKE
ELEGANTIE:

Lindberg
Danish
Eyewear
Bent u een liefhebber van design of op zoek naar een stijlvol montuur bekijk
dan de stijlvolle monturen van Lindberg in onze winkel. Wij hebben een

9844a v.a. € 535,-

Award winning
Deens Design
bij Van Gestel
Locatie: Emmastraat 38, Hilversum

uitgebreide collectie in huis en vertellen u graag meer over dit innovatieve
wereldmerk.
U hoeft geen kenner te zijn om te zien dat de monturen van Lindberg van
topklasse zijn. Internationaal wist het Deense ontwerpteam al 106 design-awards
te behalen. Volkomen terecht want de vooruitstrevende monturen van Lindberg
zijn een lust voor het oog. Gemaakt van duurzame materialen die geselecteerd
worden om tijdloze elegantie en uitzonderlijke kracht uit te stralen. Lindberg
schept hiermee een onderscheidend beeld. Neem bijv. de minimalistische
stijlvolle Air Titanium Rim monturen. Ultralicht, sterk, flexibel, schroefloos en
bijzonder comfortabel in gebruik. Of de N.O.W. serie van ultradun composiet
in combinatie met lasergesneden titanium en de exclusieve handgemaakte
frames van natuurlijke materialen zoals buffelhoorn. Lindberg monturen zijn
er voor mannen en vrouwen en er is een kinder/tiener collectie. Meer weten
over Lindberg? Kom langs en wij vertellen u er alles over of kijk op onze site:
vangestel.nl/lindberg

model 1044a
v.a. €485,-

VG
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IN HUIS BIJ VAN GESTEL OPTIEK:
DE NIEUWSTE NAJAARSCOLLECTIE
Van excentriek en stylish tot stoer en modern. Van Gestel heeft de
nieuwste najaars modellen 2020 binnen van fashionmerken als o.a.:
Serengeti, Etnia Barcelona, Dita, Ray-Ban®, Andy Wolf, ProDesign
en Einstoffen. Wij hebben ruim 400 zonnebrillen op voorraad!
Van Gestel Optiek > Emmastraat 38, Hilversum

8

Dé zonnebril
die past bij uw
persoonlijkheid?
Die hebben wij!
Een zonnebril alleen in de zomer? Integendeel, juist in het najaar
is het heerlijk om een zonnebril te dragen. Een laaghangende zon
of hinderlijke reflecties op een nat wegdek zijn typische factoren
die uw zicht kunnen belemmeren in deze periode.
Maar het oog wil ook wat! Bij Van Gestel Optiek hebben wij een
bijzonder uitgebreide collectie ‘High Fashion’ zonnebrillen van
topmerken in huis. Allen met een eigen unieke uitstraling. Gaat u
dit najaar voor die retro/vintage uitstraling, stijlvol klassiek of juist
voor sportief. Voor elk wat wils en in verschillende prijsklassen.
Uw nieuwe zonnebril zit daar zeker weten bij!

GRAND EVO ONE € 800,-

EEN ZONNEBRIL
OP STERKTE?
Van Gestel maakt het!
De meeste zonnebrillen uit ons aanbod
kunnen op sterkte gemaakt worden.
Vraag in de winkel naar de uitgebreide
mogelijkheden (bijv. meekleurende glazen
in uw montuur) of kijk online.

vangestel.nl/zon

VG

Sun
Actiebril
FASHION LINE

TIP! Fashion line/sun actiebrillen,
speciaal voor u geselecteerde
monturen incl. glazen voor een
aantrekkelijke prijs. Zo heeft u
al een complete (zonne)bril op
sterkte vanaf €179,-
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#VGLuxury
HÉT BRILLENMERK
VAN DE CELEBS
Traditionele productiemethodes en
moderne technologieën komen samen
om ‘s werelds beste titanium en acetaten
om te zetten in luxueuze brillen met een
echt “DITA-hart”.

vangestel.nl/DITA

(foto dame: DITA Ravitte € 525,man: DITA Senator Three v.a. €725,-)

CAZAL ‘THE ONLY CRIME IS TO LOOK AVERAGE’
Cazal is een uniek merk. De brillenmakers in Passau ontwerpen aan de lopende
band bestsellers in een modern klassieke stijl. De monturen ademen luxe en zijn
gewild bij jong en oud. The legends serie is razend populair in de showbizz wereld.
Filmsterren, fotomodellen en rappers lopen weg met de in het oog springende
monturen.

vangestel.nl/cazal

Cadeautip! Een bril- of zonnebril-etui
voor aan uw handtas of ceintuur
Ontwerpster Anne Dickhardt combineert
high-end fashion met dagelijks comfort.
ANY DI is ontstaan door de zoektocht naar de
perfecte tas, comfortabel en chic tegelijkertijd.

BAG XM
FRINGES
Blossom € 89,-

De fantastische suncovers van ANY DI zijn in diverse trendy uitvoeringen verkrijgbaar
MUNICH

bij Van Gestel. Ze zijn gemaakt van echt leer en de binnenzijde is bekleed met
microvezel-materiaal. Zacht en soepel en beschermend tegen stof en krassen.
Luxe ANY DI tas € 699,- (voorbeeld te zien in onze winkel). vangestel.nl VG
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HELDER EN SCHERP ZICHT
VOOR VERAF TOT DICHTBIJ MET
MULTIFOCAAL GLAS VAN HOYA

Multifocaal

*

maatwerk

Herkent u dat? Tekst die onscherp lijkt bij minder licht of merkt u dat
het focussen tussen veraf en dichtbij steeds meer moeite kost? Een
bril met multifocale glazen kan uitkomst bieden. Overtuigd van de
voordelen? Kom langs bij Van Gestel Optiek.
Laat u adviseren over de mogelijkheden van gepersonaliseerde
glazen. Onze specialisten bepalen uiterst nauwkeurig de beste lees-,
tussen- en vertegebieden. Wij gebruiken het hoogwaardige glas van
HOYA (incl. tevredenheidsgarantie). Ook zijn er tal van mogelijkheden
op het gebied van coatings. HOYA BlueControl samen met Hi-vision
Longlife bijvoorbeeld. Dit is de meest beschermende coating voor
brillenglazen die het hoogenergetische licht van LED en LCD schermen
neutraliseert. Uiteraard meten wij uw nieuwe bril secuur en vakkundig
aan. Van Gestel heeft de techniek en expertise in huis. Optimaal
kijkcomfort begint bij Van Gestel.

VG

DE VOORDELEN VAN

MULTIFOCAAL
GLAS
• Maximale gezichtsscherpte in elke richting
• Eenvoudig schakelen tussen veraf en nabij
• Reduceert schommeleffect bij bewegen
• Volledig gepersonaliseerd
• Minimale vertekening
• Ideaal op maat voor beeldschermwerk
www.vangestel.nl/glazen
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Van plastic aan de
Catalaanse kustlijn tot
trendy bril/zonnebril
12

NU VERKRIJGBAAR BIJ VAN GESTEL OPTIEK

SEA2SEE

Sea2See in zee geboren, over de hele
wereld verkocht en gedragen door mensen
die voor een schonere oceaan zorgen.

EEN NIEUWE
VISIE OP AFVAL
Als we niets doen is er in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan, dat

Sea2See werkt samen met de vissers in meer dan 20 havens in

mag niet gebeuren. Van Gestel Optiek omarmt de milieubewuste

Spanje. Ongeveer een ton aan afval (plastic touwen, afgedankte

initiatieven van het nieuwe brillenmerk Sea2See. Het bedrijf maakt

visnetten e.d.) wordt om de drie dagen uit zee gehaald. Dit

modieuze en duurzame oogmode van 100% gerecycled plastic

wordt verzameld, gereinigd, versneden en tot schoon materiaal

afkomstig uit zee. Een beter milieu daar dragen wij graag een steentje

opgeleverd. Het geteste en akkoord bevonden materiaal wordt

aan bij en daarom zijn we trots op dit nieuwe merk in onze collectie.

doorgestuurd naar Italië om het te verwerken in Sea2See’s
handgemaakte monturen van 100% gerecycled materiaal.
Elke bril is goed voor 10 kilo minder afval in de oceaan.
Een prachtig initiatief dat internationaal veel lof ontvangt bij
o.a. Vogue, Sky News, Independant en The Wall Street Journal.
Lees meer over Sea2See op www.vangestel.nl

EYEWEAR GEMAAKT
VAN 100% GERECYCLED
PLASTIC UIT ZEE
Van elk verkocht montuur gaat € 10,- euro naar
Ambiente Europeo® voor het inzamelen van afval op
stranden en uit de oceaan. Meer informatie hierover
op www.sea2see.org
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Meten
is
weten

In onze meetruimtes hebben wij een
scheidingswand om veilig te kunnen meten.

Oogzorg op het
hoogste niveau

OOG
ONDERZOEK
+ OCT SCAN

Van Gestel Optiek werkt met een team van

OGEN EN GEZONDHEID

COMFORTABEL KIJKEN

gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten

Dit uitgebreide onderzoek wordt

Bij van Gestel Optiek kunt u

en optometristen. Wij hebben 3 zeer geavanceerde

(op afspraak) uitgevoerd door een

een uitgebreid onderzoek laten

oogmeetruimtes met als nieuwste aanwinst onze

gediplomeerd optometrist. Het is

verrichten naar de eventuele

OCT SCAN apparatuur (vergelijkbaar met een

een aanvullend onderzoek bij de

oorzaak van uw droge ogen. Onze

CT scan maar zonder straling. Op basis van licht

oogmeting. Dit kan onder andere zijn:

optometrist stelt samen met u een
behandelplan op.

scannen wij in korte tijd vakkundig uw ogen).
• Beoordeling op staar, glaucoom,
Wij kunnen op ieder moment een oogtest
(automatische meting + oogdruktest) uitvoeren

macula, diabetes

kosten € 59 * excl. oogzorgproducten.

• Uitgebreid balansonderzoek i.v.m.

voor een snelle indicatie. Deze test is niet

de samenwerking van de ogen

geschikt voor een brilrecept, daarvoor bieden wij
de OOGmeting basis. Voor wie zijn/haar ogen

Dit OOGonderzoek is alleen

uitgebreid optometrisch wil laten onderzoeken

preventief. Wanneer het nodig is

is er het Van Gestel OOGonderzoek + OCT. Voor

zullen wij u alsnog naar de oogarts

een indicatieve oogtest kunt u altijd terecht. Wilt

doorverwijzen. Bent u al onder

u een OOGmeting of OOGonderzoek laten doen

behandeling bij de oogarts dan

SECUUR EN ZEKER

dan werken wij op afspraak. Bel hiervoor met

blijft u dat.

Uitgevoerd door een gediplo-

Van Gestel Optiek (035) 621 20 72.
www.vangestel.nl/oogmeting

meerd opticien, waarbij de
kosten € 90 *

exacte brilsterkte of correctie

vervolgonderzoek € 59

wordt bepaald. Ook wordt de
samenwerking van de ogen en
de gezichtsscherpte van de ogen
gecontroleerd. Mocht er aanleiding

*

Bij aanschaf van een bril of glazen

worden de kosten van de standaard

zijn voor verder onderzoek dan
verwijzen wij u door.

oogmeting van € 29,50 in mindering
gebracht.
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kosten € 29,50 *

Ervaar het gemak van:

CONTACTLENZEN
Ga voor vakkundig aangepaste lenzen die
passen bij uw persoonlijke omstandigheden
en zorgen voor jarenlang kijkplezier!

Lenzen dragen is eenvoudiger dan u denkt en het biedt enorm
veel kijkcomfort. Scherp zien zonder zichtbaar montuur, vrijheid
bij het sporten of op vakantie, lenzen zijn handig! Bij Van
Gestel is er iedere dag een zeer ervaren contactlensspecialist
aanwezig voor het aanmeten (op afspraak) van de ideale
contactlenzen voor uw persoonlijke situatie. Zachte- en
vormstabiele lenzen, daglenzen, sportlenzen, nachtlenzen of
zelfs multifocale, wij hebben ze. Niet alleen voor u maar ook
bijvoorbeeld voor uw kids. Contactlenzen kunnen een bijdrage
leveren aan Myopie beheersing. Bent u er uit? Dan maken wij het
u graag nog makkelijker met het handige VG Lensabonnement.
O.A. : BAUSCH + LOMB | COMFORT CLUB
AIR OPTICS | ACUVUE OASYS | DAILIES
BIOFINITY en vele andere topmerken verkrijgbaar!
24/7 lenzen bestellen? www.vangestellens.nl
Afspraak maken? vangestel.nl/online-afspreken

Tip! VG LENSABONNEMENT
ZORGELOOS EN VOORDELIG LENZEN
DRAGEN V.A. € 20,- P.MND.
In 1x klaar met het voordelige VG Lens abonnement.
Elk half jaar nieuwe contactlenzen voor een lage prijs per maand inclusief:
• Lenzen • Lensvloeistof • Service • Oogzorg • Controle
www.vangestel.nl/contactlenzen
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SPORTS
EYEWEAR

TRACE PRO 3000
v.a. € 209,-

DE PERFECTE
SPORTBRIL?

Eigenschappen van een sportbril
• Bescherming (tegen uv-licht, wind, vuil)

VAN GESTEL
OPTIEK!

• Veiligheid (verminderde kans op oogletsel)
• Gecurvde glazen (beter draagcomfort)
RUSH J534 1111
(In div. kleuren)
v.a. € 209,-

• Polariserend (vermindering reflecties)

Zoekt u dé ideale sportbril die naadloos aansluit bij

• Diverse coatings (ontspiegeling,
water- en vuilafstotend, krasbestendig)

uw sportieve prestaties? Een sportbril die uw ogen

• Kleurfilters per sport (contrast verhogend)

perfect beschermt, die duurzaam is en waarmee
u optimaal kunt presteren in uw tak van sport?
En waarmee u er ook nog eens trendy en sportief
uitziet? Van Gestel Optiek is dé sportopticien in de

• Meekleurende glazen (passen zich aan
de lichtomstandigheden aan)
• Modieus (het oog wil ook wat!)

regio. Wij hebben de juiste visie op sport!
Ruim 150 sportbrillen in huis van topmerken als
Evil Eye, Oakley en Julbo (officieel dealer) en een
team dat altijd op de hoogte is van de nieuwste
ontwikkelingen. Wij bieden tal van specialistische
opties op het gebied van sportglazen. Gecurvde
glazen (zelfs in hogere sterktes)? Dat kan! Geef
uw sportprestaties een boost en kom langs of kijk
voor uitgebreide informatie over sportbrillen op:
vangestel.nl/sport

VG

FLAK 2.0 OO9188
v.a. € 163,-

en nog veel meer!

van
gestel
EEN UITGAVE VAN: VAN GESTEL OPTIEK

Klanten vertellen

24/7 voordelig lenzen bestellen?

Emmastraat 38, 1211 NH Hilversum

Geef uw mening over onze

www.vangestellens.nl

Telefoon (035) 621 20 72 Email: emma@vangestel.nl

winkel ga naar onze website of

Van Gestel Optiek is

Openingstijden: ma. 13:00-18:00 uur,

naar www.klantenvertellen.nl

Myopie Management Expert

di. t/m vr. 09:00-18:00 uur en za. 09:00-17:00 uur.

Liever geen magazine/post meer ontvangen?

Koopavond: do. 18:00-20:00 uur

Mail naar emma@vangestel.nl

optiek

