
‘Je stapt toch ook niet in bij een 
buschauffeur zonder rijbewijs?’

Als je de bus instapt, vraag je de buschauff eur 
niet om zijn rijbewijs. En brildragers vragen 
hun opticien niet om zijn diploma. Want dat zal 
toch wel goed zitten? Maar in tegenstelling tot 
onze buurlanden mag in Nederland iedereen 
zich opticien noemen, mét of zonder papieren. 
Wie nu een brillenwinkel inloopt, weet dus niet 
zeker of zijn ogen worden opgemeten door een 
gediplomeerde vakman of -vrouw. Specsavers 
is dat een doorn in het oog. “Dat vinden wij 
eigenlijk van de gekke. Want je ogen zijn goud 
waard, daar moet je zuinig op zijn. Daarom 
werken bij Specsavers uitsluitend opticiens en 
optometristen met een overheidserkend diploma. 
Want met je ogen neem je geen risico”, vertelt 
André Valk van Specsavers Zierikzee.  

Zuinig op je ogen
In Nederland is er nog steeds geen regelgeving als het 
gaat om opleidingseisen voor opticiens. Iedereen mag 
dit beroep dus uitoefenen, wat betekent dat je soms 
geholpen wordt door een ‘opticien’ zonder papieren, die 
slechts een korte optiektraining heeft gevolgd. Er zijn 
maar weinig mensen die dat weten. “Terwijl het wel gaat 
om je ogen en goed kunnen zien. Daarom vind ik het zo 
goed dat Specsavers zich hard maakt voor regelgeving 
op dit gebied, zodat oog metingen in Nederland altijd en 
overal worden gedaan door opticiens of optometristen 
met minimaal een afgeronde, over heidserkende 

MBO-opleiding. Die garantie geven wij onze klanten 
nu al. Als je bij ons binnenstapt word je altijd geholpen 
door iemand met kennis van zaken die deskundig kan 
adviseren voor het beste zicht en draagcomfort. En ook 
kan ingrijpen als er verder onderzoek nodig is.”

“Ik verkoop meer dan brillen 
en lenzen, ik lever oogzorg!”

Het begint met een goed gesprek
Een oogonderzoek bij Specsavers Zierikzee gaat verder 
dan alleen het checken van de sterkte en gezondheid 
van de ogen. “Ik stem het oogonderzoek af op de 
persoonlijke situatie van de klant. Alleen zo kan je het 
juiste advies geven. Dat begint met een goed gesprek. 
Zo vraag ik naar de familieachtergrond om mogelijke 
erfelijke oogafwijkingen te achterhalen, maar ook naar 
medicijngebruik en houd ik extreme veranderingen van 
het zicht in de gaten. Ik verkoop meer dan alleen maar 
brillen en lenzen, ik lever oogzorg! Dat merken mijn 
klanten, waardoor ze met een goed gevoel de deur uit 
gaan. Als dat zo is, dan ben ik ook tevreden.” 

Betaalbare zorg
“Omdat Specsavers een wereldwijde optiekketen is, 
kunnen wij brillen en lenzen zeer scherp inkopen. Dat 
zorgt ervoor dat de beste oogzorg niet duur hoeft te 
zijn. In onze winkel vind je al een complete bril voor €29, 
ongeacht de sterkte, prisma of cilinderafwijking. Bij 
een bril vanaf €79, krijg je zelfs een tweede bril gratis, 
wat wel zo leuk is voor de afwisseling. Dat lijken me 
redenen genoeg om eens langs te komen bij Specsavers 
Zierikzee voor een uitgebreid oog onderzoek.”

(advertorial)

André Valk
Opticien
Specsavers Zierikzee

Belang van oogzorg door een gediplomeerde opticien

+ Gratis ontspiegeling

Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. U ontvangt 
standaard ontspiegelde of meekleurende enkelvoudige glazen. Voor glasopties 
zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie 
met elkaar. © 2015 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Profi teer van dit aanbod bij:
Specsavers Zierikzee
Appelmarkt 20 Tel. 0111 451 331

Gratis ontspiegeling t.w.v. €60. 
Geen hinderlijke spiegeling meer 
in uw glazen. U hebt een scherp 
zicht en uw bril ziet er mooier uit. 
Inclusief een kraswerende coating.

Wist u dat? 
De getoonde prijzen zijn voor 
een complete bril, dus montuur 
plus glazen. Bij elk montuur 
vanaf €29 krijgt u namelijk gratis 
standaard enkelvoudige glazen 
op sterkte.

H
et m

odel draagt: SPECSAVERS EZRA 25657029 €79

Tip!
Laat je ogen iedere twee jaar controleren
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Inspiratie te weinig aangeboord
‘Operatie InspiratieStorm’, 
onder die wervelende 
naam presenteerde 
kunstenaarsduo Leon 
van der Flier en Mary 
Remijnse het eindbeeld 
dat de mogelijkheden 
voor leegstand op een 
originele manier in beeld 
brengt. De presentatie 
van het 
eindbeeld 
trok 
publiek 
naar 
project-
ruimte 
Mol 9 waar 
burgemeester Rabelink 
de onthulling voltrok.

door Iris Kouwen

ZIERIKZEE - Operatie Inspiria-
tieStorm is een project vanuit 
CBK Zeeland, Centrum voor 
Beeldende Kunst Zeeland. 
Met het  project wil het duo de 
mogelijkheden voor invulling 
van het leegstaande pand Mol 
9 op bijzondere wijze presen-
teren. Vanaf half december 
vorig jaar zijn Leon en Mary 
er mee in de weer geweest. 
“We hebben er heel erg van 
genoten”, aldus Mary. Vrijdag 
was het resultaat te bewonde-

ren. Een avond gevuld met de 
vertoning van een making-off 
filmpje, een inleidend praatje 
van Burgemeester Rabelink 
en uiteindelijk waar iedereen 
voor kwam: de onthulling 
van het eindbeeld. 
Voordat Leon en Mary sa-
men de handen ineen sloe-
gen voor het project Operatie 
InspiratieStorm kenden ze 
elkaar nog niet. “We wisten 

niet waar we instapten, maar 
bleken qua speelsheid en hu-
mor heel goed bij elkaar te 
passen.” Het eindbeeld is een 
combinatie van beiden en 
van input van mensen uit de 
directe omgeving: inwoners, 
bezoekers, ondernemers, on-
derwijs en overheid. Leon: 
“De manier waarop we dit 
nu hier presenteren maakt 
al dat we verandering heb-
ben gebracht.” Het idee ach-
ter het kunstenaarsproject is 
dat inspiratie onuitputtelijk 
is, maar nog te weinig aan-
geboord. Mary: “De bedoe-
ling is mensen te inspireren 
om nieuwe mogelijkheden 
te verzinnen voor hun omge-
ving. En ze met elkaar in con-
tact brengen. Dan gebeurt er 
misschien iets verrassends.” 
Voorafgaand aan de officiële 

onthulling wordt een spet-
terend, humorvol filmpje 
vertoond over de totstand-
koming van het eindbeeld. 
Verschillende ondernemers 
en inwoners, waaronder ook 
kinderen, komen aan het 
woord en delen hun wildste 
ideeën met hun omgeving. 
De kinderlijke creativiteit die 
in het filmpje in beeld wordt 
gebracht lijkt wat op het en-
thousiasme waarmee Mary 
en Leon zijn bevangen en wat 
ze uitstralen als ze over hun 
project vertellen. 
Burgemeester Rabelink was 

aanwezig om de onthulling 
te voltrekken. Voor het grote 
moment sprak hij de aanwe-
zigen kort toe. “Zierikzee is 
een stad met potentie. We 
hebben zoveel moois, mu-
sea, mooie monumenten en 
culinaire streekproducten. 

Ik hoop dat de leegstand 
snel wordt weggewerkt. Dat 
de jonge creatievelingen de 
handen ineenslaan. Jammer 
dat er vanavond niet meer 
ondernemers zijn, want we 
moeten er met elkaar iets van 
maken.”

Kunstenaarsduo Leon van der Flier en Mary Remijnse en burgemeester Rabelink presenteren 
het eindbeeld van Operatie InspiratieStorm.  Foto: Iris Kouwen

mogelijkheden 
voor leegstand 
origineel in beeld 
gebracht

Het waait, het wervelt; De ideeën en concepten vliegen 
in de rondte; Een heftige storm boordevol inspiratie:
Operatie InspiratieStorm.
De mix van input omgezet in output; Een visuele bele-
ving; Verse ideeën laten ontluiken; en nieuwe versmel-
tingen laten zien. 
Om te prikkelen; ter inspiratie; dat is wat we doen!

Lezing Vrouwen 
van Schouwen
BURGH-HAAMSTEDE - Dinsdag 
17 maart verzorgt Rijkswa-
terstaat een lezing voor de 
Vrouwen van Schouwen. De 
presentatie gaat over het na-
tuurbeleid in de Voordelta, 
met vooral aandacht voor 
het natuurbeleid en -beheer 
op ons eiland. De lezing 
begint om 14.00 uur in de 
Schutse in Haamstede. Be-
langstellenden zijn welkom.

Blikmuseum 
opent de deuren
RENESSE - Op zondag 15 
maart is Blikmuseum De 
Blikvanger in Renesse van 
12.00 tot 17.00 uur geopend. 
Er kunnen blikken en bar-
bies bekeken en gekocht 
worden.

Middag in teken 
van gezelligheid
OOSTERLAND - Op dinsdag 17 
maart wordt, bij wijze van 
proef,  voor de leden van 
VvN afdeling Duiveland een 
middagbijeenkomst geor-
ganiseerd. De middag staat 
in het teken van voorname-
lijk gezelligheid, met onder 
meer een mini high tea. 
Verder zal het eigen koor 
een optreden verzorgen met 
min of meer bekende liedjes 
uit het repertoire, aange-
vuld met anekdotes en/of 
verhalen door Ria Beije. De 
middag start om 14.00 uur 
in dorpshuis De Oosterhof 
in Oosterland.

KUNST


