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hartel i jk
welkom
in onze
zaak

Nederstraat 33, 
9700 oudenaarde
T: 055 31 22 61
www.optiekvandevelde.be

Optiek Van de Velde

Beste klant, 

Bij Optiek Van de Velde geloven we dat iedereen 
recht heeft op comfort en een eigen look. Vooral 
wanneer het gaat over je ogen is comfort immers 
cruciaal. Je gezicht en je bril bepalen dan weer 
in grote mate je uitstraling. Vanuit onze passie 
voor optimaal kijkcomfort en trendy brillen zetten 
we alles op alles om jou als klant hier zo goed 
mogelijk van dienst mee te zijn. 

Ons gedreven team biedt ondersteuning op 
mensenmaat. Professioneel én met aandacht 
voor jouw persoonlijke noden en wensen. We 
bieden je dan altijd ook de meest kwalitatieve 
producten en de beste service. Natuurlijk willen 
we je ook op de hoogte houden van de nieuwste 
trends, daarom dit magazine!

Veel leesplezier,
 

Di, Wo & Do: 09:30 — 12:30 & 13:30 — 18:30
Vr & Za: 09:30 — 12:30 & 13:30 — 18:00
Ma & Zo: Gesloten

Roos Vandekerckhoven

In f luencer u i t  Los Angeles.  De echtgenote van Laurens 
Nuyens behaalde haar d ip loma in Publ ic Relat ions en is 
gepassioneerd door fashion,  beauty,  f i tness en l i festy le. 
Momenteel  runt  ze de popula i re modeblog @roses-c loud 
op Instagram. 

Rani De Coninck

Belg ische presentatr ice.  S inds Rani  De Coninck 
in 1991 werd verkozen tot  de a l lereerste Miss 
Belg ian Beauty,  werkte ze een indrukwekkende 
mediacarr ière u i t  a ls  radio- en te lev is iepresentatr ice. 
Rani  presenteerde onder andere De Droomfabr iek 
en Mi jn Restaurant.  T i jdens de Tour de France was 
ze deze zomer nog aan het werk te z ien a ls co-
presentatr ice van V ive Le Vélo.  

Jurn Decleer

Belg isch model  en acteur.  Jurn 
Decleer is  een echte k ledingex-
pert  met oog voor de n ieuwste 
modetrends. 

 GIORGIO ARMANI  

 TOM FORD 

 BRIL COVER: CHLOÉ 

 GUCCI 

CHLOÉ

CARTIER
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“ Ik  ben  vaak  op  de  baan. 
Een  2 de b r i l  voor  meer  

comfor t  t i j dens  he t  r i j den  
i s  u i te rs t  aangenaam.  

Een  aanrader ! ”

  Roos Vandekerckhoven

Ook uw ogen verdienen rust ! 
Kom langs en kies zoals Roos 

een tweede bril aan -50%. 

 CELINE 

qual i ty
      matters

Voor wie dag in dag uit een bril draagt, moet 
zijn bril voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 
Omdat wij enkel hoogwaardige materialen 
gebruiken en veel aandacht hebben voor 
esthetiek, wordt jouw bril de perfecte combinatie 
van fashion en optiek. 

“  De  e rgern is  over 
s lech te  kwa l i te i t 
duur t  l anger  dan  
de  v reugde over  
de  lage  p r i j s . ” 

POLO RL

 CELINE 

 TOM FORD 
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you can be

STRAAL U IT  WIE  J IJ  BENT, B IJ  ELKE OUTF IT 
EN OP ELKE GELEGENHEID

E legant , spor t i e f , casua l  o f  geek  ch ic . Wat  j ouw s t i j l  ook  i s , e r  i s  a l t i j d  een  b r i l  d ie 
per fec t  b i j  j ou  pas t . Voor  e lke  fash ion  mood en  e lke  gebeur ten is . K ies  he t  montuur 
d ie  b i j  j ou  pas t  en  w isse l  a f . Wie  ze i  da t  j e  moes t  k iezen?  Gen ie t  van  onze  p romot ie 
van  -50% op uw 2 de b r i l .

you wantwhoever
to be
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CHLOÉ

RAY-BAN

POLO RL

TOM FORD

GUCCI



08 09

cel lulose
      acetaat

Kunststofbrillen zijn er in alle kleuren en maten. 
Van  min imal is t i sch  mat  to t  moo i  gek leurde 
pa t ronen .  Ze  z i jn  er  ook  in  a l l e  pr i j sk lassen .  
Ce l lu lose-ace taa t  gen ie t  de  voorkeur  van  ve le 
br i l l endes igners . 

Acetaat werd uitgevonden rond 1865 
en wordt gemaakt van hout en katoen. 
Het is transparant en kan in alle kleuren 
vervaardigd worden. De stof is voor 
iedereen uiterst geschikt omdat acetaat 
vrijwel nooit allergieën veroorzaakt.

In de jaren ’40 kwam Oliver Goldsmith 
op het idee om brilmonturen te maken 
van acetaat. Dit nieuwe materiaal en 
zijn extravagante ontwerpen vielen in 
de smaak bij de legendarische iconen 
Audrey Hepburn en Grace Kelly. 

Om tot een modieus motief voor een 
bril te komen, worden verschillende 
kleuren acetaatblokjes in een motief 
gelegd, verdund met aceton en terug 
samengeperst tot een plaat. Deze platen 
moeten enkele weken tot maanden 
drogen.  

Bij goedkope kunststofbrillen worden de 
platen al na enkele dagen verwerkt tot een 
bril. Het frame trekt langzaam krom en de 
bril zal na een tijdje beginnen afglijden. Dit 
terwijl de platen voor onze kwaliteitsbrillen 
minstens 5 maanden in een oven blijven! 
Zo blijft jouw bril altijd prettig zitten. 

“ZOALS U BEN IK  ALT IJD AAN DE 
SLAG. DANKZIJ  MIJN TWEEDE BRIL  
MET BLAUW L ICHT F ILTER GUN IK 

MIJN OGEN RUST.”

  Rani De Coninck

Ook uw ogen verdienen rust ! 
Kom langs en kies zoals Rani 

een tweede bril met blauw 
licht filter aan -50% voor 

beeldschermwerk.

 YSL 

RAY-BAN

GUCCI

TOM FORD
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Kom langs  en  k ies  zoa ls  
Jurn  een  tweede ( zonne )b r i l  
op  s te rk te  aan  -50%.

 RAY-BAN 

 RAY BAN 

Ook uw ogen 
     verdienen 
 bescherming 
         tegen de zon ! 
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Karen to t  uw d ienst !

Wie bent u?
Ik ben Karen Mareen, zaakvoerder van Optiek Van 
de Velde. Ikzelf ben woonachtig te Oudenaarde en 
run sinds een drietal jaar Optiek Van de Velde nadat 
Veerle Joris de fakkel aan mij heeft doorgegeven.
 
Wat maakt u gelukkig?
Elke dag opnieuw ten dienste staan van mijn klan-
ten en hen correct en professioneel advies geven.

Hoe belangrijk zijn brillen in uw leven?
Mensen helpen in hun zoektocht naar de voor hen 
perfecte montuur en glazen blijft elke dag opnieuw 
mijn drive. De combinatie met mode, stijladvies én 
de technische evolutie wat betreft de glazen is echt 
boeiend en hoeft dus weinig uitleg ;)
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kids

2DE  BR IL 

GRATIS
*  

PROMOLaat het avontuur beginnen! 
Kinderen houden ervan hun 
eigen outfits te kiezen en dat is 
met brillen niet anders. Al onze 
brillen zitten uiterst comfortabel 
en zijn feilloos afgesteld. Zo kan 
je zoon of dochter alles haar-
scherp zien tijdens het spelen.   

En omdat kinderen vandaag 
meer dan ooit tevoren naar 
een scherm kijken en hun ogen 
blootgesteld worden aan de 
UV-stralen van tablets, smart-
phones… hebben we glazen die 
hen optimaal beschermen tegen 
blauw licht van die toestellen.

KINDERBRILLEN Z IJN NET ALS JE  K IND. SPEELS EN VROLIJK. 
KLEURRIJK EN SOMS IETWAT GEDURFD. MET EEN GROOT HART VOL 
PASSIE . DANKZIJ  DE JU ISTE BRIL  VOELT JE  K IND Z ICH OP EN TOP, 
THUIS  EN OP DE SPEELPLAATS.

KWALITATIEVE
MULTIFOCALE 
GLAZEN VOOR 
IEDEREEN!

VANAF

€ 399,-*

Voor een paar Varilux 
Multifocale glazen.
Een allround-talent 
op welke afstand 
dan ook!

*  Actie geldig bij aankoop van een montuur en 2 Varilux multifocale glazen.  Info & voorwaarden in de winkel. Acties of kortingen in dit magazine  zijn niet cumuleerbaar.

DRIVE BEELDSCHERM SUN DUO

UW DAG VRAAGT OM 
MEER DAN ÉÉN BRIL

KIES UW 2DE BRIL IN FUNCTIE VAN UW LEVENSSTIJL  

Passies
Brillen2

* Actie niet cumuleerbaar - zie voorwaarden in de winkel.
 Waarde van het gratis montuur kleiner of gelijk aan het gekochte montuur, 

max. 180€ voor een unifocale bril en 250€ voor een progressive bril.

+30% 
KORTING 
OP UW 

2DE PAAR 
GLAZEN

+30% 
KORTING 
OP UW 
DE PAAR 

BIJ AANKOOP 
VAN 1 MERK 
MONTUUR 

=

Hoeveel uur u per dag 
brengt u door achter 

het stuur van uw auto?

Hoeveel uur u per dag 
brengt u door achter

een led scherm?

Hoeveel uur per dag bent u 
gehinderd door de schadelijke 

stralen van de zon?

Hoe vaak heeft u gezegd 
dat uw leven eenvoudiger 

zou zijn met 2 brillen?

1 ECHT 
MONTUUR 
CADEAU M

ER
K

* Zie voorwaarden in de winkel.
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de perfecte
bri l

EEN GOEDE BRIL  PAST  
PERFECT B IJ  JE  GEZ ICHT EN 
BENADRUKT JE OGEN

Vierkante brilmonturen zijn perfect voor 
wie een rond gezicht heeft. Heb je 
eerder een vierkant gezicht? Dan zijn 
monturen met ronde vormen jouw go-to 
modeaccessoires. Laat je echter niet te 
veel leiden door richtlijnen. Ga vooral voor 
een bril die bij jouw persoonlijkheid past 
én die uitstraalt wie jij bent!  

 RAY-BAN 

 CHANEL 

Een bril is een zorgvuldig 
uitgekozen accessoire dat 
uitdrukking geeft aan jouw 
persoonlijke stijl. Je bril wordt 
een onlosmakelijk deel van je 
gezicht. Het is dan ook een must 
dat een goed gekozen montuur 
de sterke trekken van je gezicht 
extra in de verf zet. 

 uw gezicht

vo
o

r

 CARTIER  

Vraag je
5 DAGEN
GRATIS
 proeflenzen*

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Hiervoor kan een oogonderzoek vereist zijn, dat door je oogzorgspecialist in rekening wordt gebracht. Exclusief eventuele aanpaskosten.
1.Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014; 6:17-23. © 2019 Novartis MR2019-196 03/2019

DAILIES TOTAL1® daglenzen 
zijn zo comfortabel dat je ze niet voelt.1

• Onze expertise
• Hoge kwaliteit
• De beste producten

•  Levering in de winkel,  
bij  u thuis of op uw  
vakantiebestemming

• De beste prijzen

WWW.OPTIEKVANDEVELDE.LENSOLUTIONS.BE

BESTEL UW CONTACTLENZEN 
ONLINE VIA ONZE WEBSHOP



* Deze actie is geldig bij aankoop van een bril & een paar unifocale glazen. Alle info en voorwaarden in de winkel.

BIJ AANKOOP VAN 
EEN UNIFOCALE BRIL MET 

BLAUW LICHT FILTER 

1 GLAS GRATIS*

1 GLAS 
GRATIS

www.optiekvandevelde.be

    Dinsdag, Woensdag & Donderdag: 09:30 — 12:30 & 13:30 — 18:30
    Vrijdag & Zaterdag: 09:30 — 12:30 & 13:30 — 18:00

    Maandag & Zondag: Gesloten


