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vangestel.nl
Emmastraat 38, Hilversum

Met trots presenteren wij u ons nieuwe magazine en onze stijlvol 

verbouwde winkel. Met een geschiedenis van bijna 100 jaar is Van 

Gestel Optiek een begrip in Hilversum. Menig Hilversummer is er 

dan ook groot mee geworden. 20 jaar na de laatste verbouwing 

was het tijd voor verandering, waarbij we met het nieuwe ontwerp 

en interieur recht wilden doen aan zowel onze geschiedenis als 

die van de stad. Daarom kozen we als inspiratiebron het werk van 

stadsarchitect Willem Marinus Dudok, die net als Van Gestel Optiek 

bij Hilversum hoort.

Ter gelegenheid van 

de verbouwing maakte 

Ad van den Boom een 

mooie pentekening met 

‘eyecatchers’ van Hilversum. 

Te bewonderen in onze 

winkel aan de Emmastraat. 

Kunt u alle Hilversumse 

iconen herkennen?

advandenboom.com

Johan van de Steeg
Eigenaar

Anja 
Bedrijfsleider

Volgens de visie van Dudok moeten 

gebouwen of structuren in een stad iets 

vertellen over het karakter van de stad 

of de waarden van de mensen die ze 

gebruiken. De link naar Dudok was het 

uitgangspunt van het authentieke design 

van de nieuwe winkel. Ons team en 

onze klanten moeten zich gemakkelijk 

door de winkel kunnen bewegen en als 

vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden. 

En dat begint al met een mooie entree en 

veel in het oog springende details waar je 

naar kunt blijven kijken.  

Naast de winkel zelf is er uiteraard ook 

weer veel nieuws in onze collectie te 

vinden. Want ook voor een goed passend 

montuur geldt diezelfde visie van Dudok: 

het vertelt iets over het karakter van de 

persoon zelf. Daarom hebben we altijd 

een breed assortiment om uit te kiezen. 

Neem bijvoorbeeld het karakteristieke 

Etnia uit Barcelona, het stijlvolle design 

van het Deense Lindberg, of de strakke 

en tikkeltje eigenwijze looks van het 

Belgische Theo Eyewear. 

We houden van ons veelzijdige vak 

waar medische zorg, ambacht en mode 

in samenkomt. Dankzij drie compleet 

vernieuwde oogmeetruimtes en een 

voormeetruimte voorzien van de 

nieuwste geavanceerde meetapparatuur 

garanderen we altijd de beste en meest 

complete oogzorg voor onze klanten. 

Optiek met visie, dat is waar we voor 

staan. Een eerste indruk van alle nieuws 

vindt u alvast in dit magazine, graag tot 

ziens in onze eigentijdse winkel. 
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THEO OPENT OGEN.

Het alarm gaat af. Het eerste wat je doet wanneer je wakker wordt, is naar 

je theo-bril grijpen. Hij opent je ogen pas echt voor deze nieuwe dag en 

helpt je bij je zoektocht naar het koffiezetapparaat. Na je eerste slok koffie 

en een blik in de tuin, toont hij je de schoonheid van de wereld en alle 

mogelijkheden van de dag.

Eens de deur uit, draaien de mensen in je buurt het hoofd bij het zien van 

je theo-bril. Hij opent hun ogen voor iets prachtigs en voor de mogelijk-

heid dat ook zij een blikvanger kunnen dragen en ervan genieten.
monza 419 € 460

theo aldrin 462 € 508

THeO
       aRT

   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!

Nadia 
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n.O.w. mOnTuRen

Deze reeks monturen koppelt een opmerkelijk 

dunne voorzijde aan ultralichte titanium veren 

voor een minimalistisch design. Het gewicht van 

N.O.W. monturen start al vanaf slechts 2,3 gram.

De voorzijde, gemaakt van een speciaal 

composiet, heeft transparante gepolijste kleuren 

en kenmerkend gekleurde groeven. Hierdoor 

werken deze kleuren aanvullend of juist als een 

mooi contrast met de titaniumveren.

Elk montuur van Lindberg kenmerkt schoonheid, technische 

vernuftigheid en onberispelijk vakmanschap. Als een echte 

specialist weet dit merk opvallend design en hoogwaardige 

materialen te combineren in hun waardevolle ontwerpen.

materialen

Lindberg monturen zijn gemaakt van speciaal geselecteerde, duurzame 

materialen die tijdloze elegantie en uitzonderlijke kracht uitstralen. 

Daarmee schept Lindberg een onderscheidend beeld. Zo werken ze 

bijvoorbeeld met titanium, acetaat, goud en soms ook het opvallende, 

natuurlijke dierlijk hoorn.

Meer weten over Lindberg kijk op vangestel.nl/lindberg  

Lindberg Bo Rim Basic € 525

acetanium 1051 aK25 € 510
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Etnia is pionier in het bestuderen van kleur en de psychologische 

effecten daarvan. Het label werkt momenteel met meer dan 400 

verschillende kleuren die door hun eigen creatieve team zorgvuldig 

zijn samengesteld.

Etnia spant zich daarnaast al jaren in om een duurzamer en meer ethisch 

merk te zijn en blijven. Van het werken met natuurlijke grondstoffen tot 

het oprichten van hun sociale project, de Etnia Barcelona Foundation. 

Wetende dat dit alleen niet genoeg is, streven ze er elke dag naar om een 

bijdrage te leveren aan een meer duurzame toekomst met respect voor 

zowel het milieu als de mens. 

VinTaGe LOOK By eTnia 

De nieuwe Vintage campagne betoont eer 

aan de typische sfeer van de jaren ‘30 en ‘60 

aan de Costa Brava en de Empordà. Klassiek 

geïnspireerde vormen die doen denken aan 

de beroemdheden, de stranden, luxe hotels 

en lokale bewoners van de regio’s in die tijd. 

Monturen met vele details: metalen brilveren 

ontworpen met art deco-motieven, klassieke 

bruggen of gouden details geven deze 

collectie een verfijnd accent.

Een eerbetoon aan de geweldige verhalen 

over liefde en passie, beleefd door beroemde 

koppels uit het klassieke Hollywood. Maar 

dat is niet alles: De Vintage campagne 

weerspiegelt ook de enorme liefde van Etnia 

Barcelona voor de Costa Brava. Die magische 

plek aan de Middellandse Zee. Daarom heeft 

elk montuur een naam die overeenkomt 

met een iconische plaats in de regio, zoals 

Cadaqués, Begur, Roses of Calella.

DReam is de nieuwe #BeAnArtist- 

campagne van de 2022 herfst-winter- 

collectie van Etnia Barcelona. 

Een oefening in het magisch realisme, 

vastgelegd door fotograaf Michal Pudelka. 

Geïnspireerd door het werk van iconisch 

modefotograaf Guy Bourdin in zijn zoek-

tocht om de werkelijkheid te overstijgen 

met surrealisme.

model Cadaques HVCH € 248,00

   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!

Corina
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Een zonnebril is zoveel meer dan alleen een goede bescherming 

tegen de schadelijke UV-stralen van de zon. Het is zeker ook een 

aantrekkelijk modeaccessoire. 

Bij Van Gestel Optiek hebben we een bijzonder uitgebreide 

collectie ‘High Fashion’ zonnebrillen van diverse topmerken in 

huis. Elk met een eigen, unieke uitstraling. Gaat u dit najaar voor 

die retro/vintage look, stijlvol klassiek of juist voor casual sportief? 

We hebben voor ieder wat wils, in verschillende prijsklassen. Uw 

nieuwe zonnebril zit daar zeker weten tussen!

Gedurfde 
Zwitserse 
kwaliteit
De monturen van Einstoffen zijn van superieure, 

Zwitserse kwaliteit en omarmen een klassiek maar 

toch frivool design. ‘A bit outside the norm’ is dan 

ook hun credo.

Een perfecte pasvorm met oog voor detail. Van 

materialen als hout, een hybride van acetaat en 

hout of hout met titanium. 

Dit alles ook nog eens gecombineerd met 

aandacht voor innovatie en een duurzame, 

fairtrade productie.

Een zonnebril is alleen voor in de zomer? Integendeel, 

juist ook in het najaar en de winter is het heerlijk om een 

zonnebril te kunnen dragen. De laaghangende zon of 

hinderlijk felle reflecties van het licht op een nat wegdek 

zijn veel voorkomende factoren die uw zicht kunnen 

belemmeren in deze periode. 

Serengeti arlie Red € 298

wOOw € 201

Scotch & Soda is geboren en getogen in Amsterdam. Het 

label is opgericht vanuit sterke liberale waarden. Met de 

erkenning dat elk individu een unieke kracht in de samen-

leving is die verder gaat dan ras, religieuze overtuiging, 

seksuele geaardheid, leeftijd, etniciteit, of cultuur. Eenieder 

is vrij om zich op eigen manier te identificeren. 
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Al ziet u zelf nooit de ontwerpers aan het werk, of heeft u zelden het besef van 

het aantal maanden dat nodig is om een DITA montuur te maken, u kunt dat 

altijd voelen wanneer u een DITA in uw handen heeft. Het is daarom dat DITA 

vaak de norm is waaraan ook andere luxe brillenmerken worden gespiegeld.

Sinds de oprichting in 1995 heeft DITA het ambacht van het maken van brillen 

opnieuw uitgevonden. Dankzij het gebruik van nieuwe technieken ontwerpt dit 

merk een brede variatie van monturen, van uitgesproken en gedurfd design tot 

aan nieuwe uitvoeringen van tijdloze, klassieke modellen.

Onderscheid uzelf van de massa, buig 

de regels en geniet eens van iets anders 

dan de norm: WOOW toont trots zijn 

waarden en kleuren in deze levendige 

en CRAZY nieuwe collectie. Dit nieuwe 

en groeiende merk biedt een echt posi-

tiviteits-filter; het WOOW-filter. WOOW 

geeft stijl en kleur in uw leven! 

wOOw Stand Out € 263

wOOw Break-free €263
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Extra comfort in 
een digitale wereld
De meeste moderne LED-schermen, waaronder 

computers, tablets en smartphones, zenden buitensporig 

veel blauw licht uit, ook wel bekend als ‘hoogenergetisch 

zichtbaar licht’. Dit kan leiden tot overbelaste ogen, 

vermoeidheid en slapeloosheid.

HOYA brillenglazen met BlueControl neutraliseren dit 

blauwe licht, zodat uw ogen minder belast worden. Licht-

schitteringen verminderen en hierdoor wordt het kijken 

naar een scherm comfortabeler. Bovendien verbetert 

BlueControl het contrast en krijgen kleuren een meer 

natuurlijk karakter. 

BlueControl wordt aangeboden in combinatie met de 

Hi-Vision LongLife coating van HOYA.

Bij standaard multifocale brillenglazen wordt het zicht-

verloop van dichtbij naar veraf óf aan de voorkant óf aan 

de achterkant van het glas geslepen. In beide situaties 

resulteert dit in een vervorming in het glas, waardoor het 

kijkoppervlak van de glazen verkleind wordt.

Glasproducent HOYA is erin geslaagd om multifocale 

glazen te ontwerpen met een optimale benutting van 

zowel de voor- als achterzijde van het glas.

inTeGRaTeD DOuBLe SuRfaCe DeSiGn

De hoogwaardige multifocale brillenglazen van HOYA 

beschikken over de unieke Hoyalux iD technologie: een 

dubbelzijdige slijptechniek, waardoor het glas aan beide 

zijden wordt geslepen. Ook de sterkte, die in het brillenglas 

nooit overal gelijk is, wordt op pixelniveau ingeslepen. Het 

resultaat: minimale vertekening en een moeiteloos soepele 

overgang tijdens het van veraf naar dichtbij kijken.

Brillenglazen 
die zich aan u 
aanpassen en 
niet andersom!

Marco



Deze meting wordt bij ons uitgevoerd 

door een gediplomeerd opticien, waarbij 

de exacte brilsterkte of correctie wordt 

bepaald. Ook wordt de samenwerking van 

de ogen en de gezichtsscherpte van de 

ogen gecontroleerd.

Om deze meting secuur uit te kunnen 

voeren zal de opticien u een aantal vragen 

stellen. Mocht er aanleiding zijn voor ver-

der onderzoek dan verwijzen wij u door.

€ 32,50*

Bij een OOGmeting PLUS wordt er naast 

de basismeting ook een fundusfoto van 

het netvlies gemaakt.

Deze foto wordt met behulp van de 

nieuwste artificial intelligence (AI) techno-

logie geanalyseerd om zo de ogen snel en 

eenvoudig te kunnen screenen op:

•	 Glaucoom

•	 Diabetische retinopathie

•	 Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Onze optometrist beoordeelt daarna ook 

zelf de resultaten van de foto en adviseert 

indien nodig een vervolgonderzoek.

€ 49,50*

Ontdek en ervaar wat het beste is voor uw ogen

+ OCT SCAN

OOG
ONDERZOEK

DROGE OGEN

OOG
ONDERZOEK

OOG
ONDERZOEK

*  Bij aanschaf van een bril of glazen worden de basis oogmeetkosten  

van € 32,50 in mindering gebracht.

OOGOnDeRzOeKen

eRVaaR HeT 
GemaK Van
COnTaCT-
Lenzen
Comfortabel en scherp kijken zonder het 

dragen van een montuur? En daarnaast 

alle vrijheid hebben bij het sporten en op 

vakantie zorgeloos een zonnebril kunnen 

dragen? Dan zijn contactlenzen zeker iets 

voor u.

Om op een gezonde manier jarenlang 

van contactlenzen te kunnen genieten 

is het noodzakelijk om de juiste lens en 

de juiste vloeistof te kiezen die passen 

bij uw persoonlijke omstandigheden. 

Onze contactlensspecialisten zijn ervaren 

deskundigen die u na een zorgvuldig 

oogonderzoek voorzien van eerlijk advies.

 24/7 lenzen bestellen?  

www.vangestellens.nl

   afspraak maken? 

vangestel.nl/online-afspreken

Voor een eerste, indicatieve oogtest kunt u altijd bij ons 

terecht. Wilt u een OOGmeting of OOGonderzoek 

laten doen? Dan werken wij op afspraak. Bel hiervoor 

met Van Gestel Optiek (035) 621 20 72.

 www.vangestel.nl/oogmeting

Bent u benieuwd naar de status en gezondheid van uw 

ogen? Bij Van Gestel Optiek bent u altijd welkom voor 

een vakkundige oogmeting. Wij werken met een team 

van gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten en 

optometristen. 

Daarnaast heeft van Gestel Optiek professionele oog-

meetruimtes met zeer geavanceerde apparatuur zoals de 

OCT SCAN en de MYAH corneatopograaf plus aslengte-

meter in één instrument.

Uw ogen, daar bent u zuinig op en wij ook! Daarom 

bieden we naast onze basis OOGmeting ook de 

OOGmeting Plus aan waarbij we meteen ook een snelle, 

preventieve controle van uw netvlies uitvoeren. Met het 

uitgebreide OOGonderzoek gaan we nog verder uw 

ogen controleren met o.a. het gebruik van de OCT SCAN 

of een droge ogen onderzoek. Deze onderzoeken doen 

we puur preventief, wanneer u onder behandeling bent 

bij de oogarts blijft dat gewoon doorgaan.

Van Gestel Optiek zorgt goed voor uw ogen.

Dit uitgebreide onderzoek wordt 

(op afspraak) uitgevoerd door een 

gediplomeerd optometrist. Het is een 

aanvullend onderzoek bij de oogmeting. 

Dit kan onder andere zijn:

•	 Beoordeling op staar, glaucoom, 

macula, diabetes

•	   Uitgebreid balansonderzoek m.b.t.  

de samenwerking van de ogen

Dit OOGonderzoek is alleen preventief. 

Wanneer het nodig is zullen wij u alsnog 

naar de oogarts doorverwijzen. Bent u 

al onder behandeling bij de oogarts dan 

blijft u dat.

€ 90
vervolgonderzoek € 59

Vaak last van droge ogen? Bij Van Gestel 

Optiek kunt u een uitgebreid onderzoek 

laten verrichten naar de eventuele oorzaak 

hiervan. Onze optometrist stelt samen met 

u een behandelplan op.

€ 59 excl. oogzorgproducten.

Bryan
Miriam
Optometrist
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evileye e001 4500 Vario blue € 279

Dit is een uitgave van Van Gestel Optiek

Emmastraat 38, 1211 NH Hilversum 

(035) 621 20 72 / emma@vangestel.nl

Openingstijden: ma. 13:00-18:00 uur, di. t/m vr. 09:00-18:00 uur 

en za. 09:00-17:00 uur. Koopavond: do. 18:00-20:00 uur

Klanten vertellen  

Geef uw mening over onze winkel ga naar onze  

website of naar www.klantenvertellen.nl

Vormgeving en drukwerk: de Toekomst - design | online | print | sign

Fotografie interieur en team Van Gestel Optiek: Patrick Siemons

van
gestel
optiek

en nog veel meer!

Liever geen magazine/post meer ontvangen? Mail naar emma@vangestel.nl

24/7 voordelig lenzen bestellen? www.vangestellens.nl Van Gestel Optiek is Myopie Management Expert

SPORTS
EYEWEAR

Dit magazine geeft u slechts een eerste indruk van ons assortiment 

en onze expertise. We zijn dan ook zó divers, te veel om op te 

noemen. Bekijk eens onze website en stap gerust eens binnen in 

onze vernieuwde winkel! Tot ziens bij Van Gestel Optiek. 

De perfecte sportbril? Van Gestel Optiek heeft hem!  

Met een ruim assortiment sportbrillen van topmerken als 

Oakley, Julbo en Evil Eye Eyewear en het bezit van de juiste 

expertise, zijn wij dé sportopticien in de regio.

Wij adviseren u graag over perfect zicht, uitstekende 

pasvorm en een optimale bescherming van uw ogen. Ook 

voor kids heeft Van Gestel Optiek altijd een uitgebreide 

collectie sportbrillen op voorraad.

Om u goed te kunnen adviseren over de al de mogelijkheden 

nemen we graag de tijd. Maak daarom een afspraak met ons 

via (035) 621 20 72.

 

Oakley 9019-0559 Photochromic € 206
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