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Een bril is voor veel mensen een noodzakelijk 
kwaad, maar een bril kan evengoed een uiting 
of versterking zijn van je persoonlijkheid. 
Als gediplomeerd kleur- en brilstyliste, 
neemt Joke steeds de nodige tijd om jou 
professioneel te begeleiden en te adviseren 
bij de aanschaf van een nieuwe bril.

OPTIEK JOKE
Tramstraat 39

9070 Heusden
✆ 09 230 62 43

www.optiekjoke.be

BEL  ✆ 09 230 62 43
voor een brilstyling met Joke

De juiste bril kiezen doe 
je met stylingadvies

Joke is naast klassieke opticien-optometrist ook gediplomeerde brilstyliste, als eerste 
in Vlaanderen. En dat maakt dat Joke net iets meer te bieden heeft aan haar klanten. 
Een bril is voor Joke een ‘tool’ om je beter en zelfzekerder te voelen. De aankoop van 
een bril vraagt dan ook professioneel advies!!!
Voor je bij Optiek Joke lukraak over gaat tot het kiezen van een bril uit haar uitgebreid 
gamma, overloopt Joke samen met haar klanten een paar noodzakelijke stappen.
- Bekijken van het voorschrift. Want het type en sterkte van de glazen bepalen mee de 
grootte van de bril.

- Bepalen van het kleurentype. Gaat de klant het best met koude of warme tinten.
- Gelaatsanalyse en bespreken van gelaatstrekken.
- Beroepsactiviteit van de klant. Vraagt deze een strenge of zachte blik. Een  rustige of 
een opvallende blik.

- Hecht de klant waarde aan een merknaam of niet?
Pas na deze stappen gaat Joke samen met de klant over tot de juiste gepersonaliseerde 
keuze van de bril.
En dat ‘ietsje meer’ is ook de pers niet ontgaan. Naast de verschillende artikels in 
de kranten werd Joke onlangs gecontacteerd door zowel TV1 als TV-OOST voor 
een programma over styling. Het TV1 programma ‘Fabriek Romantiek’ was he-
lemaal in de ban van de kunde en het inzicht van Joke als styliste. Joke toont dat 
je met een bril je eigen persoonlijkheid helemaal naar buiten kan brengen, of 
je gezicht een heel andere look kan geven, die beter past bij je gelaatstrekken of 
karakter. Ook dit mochten Grimm Vermeiren en Ellen Volders, nieuwsanker en presen-
tatrice bij TV-OOST, ondervinden, want beiden werden onlangs gestyleerd door Joke.  
Ben je ook toe aan een nieuwe bril, look of spreekt een brilstyling jou ook aan, maak 

dan best een telefonische afspraak op 09- 
230 62 43 of ga gewoon even langs bij Op-
tiek Joke, Tramstraat 39 te 9070 Heusden.
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Filmploegen op bezoek bij Optiek Joke

Traditionele wafelbak
op Pius X-parochie

Ten voordele van de parochie
Op zondag 3 februari

is het weer zover:
de wafelijzers worden gevet,

de pannenkoekenpannen
op het vuur gezet om 

iedereen te verwennen
met heerlijke pannenkoeken

en wafels,
al dan niet  gevolgd door een

hartverwarmende Hasseltse koffie.

Ons team verwelkomt jullie tussen 
14 en 18 u in de grote zaal

van de Vrije Basisschool Pius X,
Bredenakkerstraat te Destelbergen

Een organisatie van het feestcomité 
i.s.m. vzw Parochiale Werken van 

het Eenbeekeinde

Rode Kruis Heusden
organiseert EHBO-cursus
De Rode Kruis-afdeling van Heusden or-
ganiseert opnieuw een EHBO-cursus. Ge-
durende drie weken kunnen vrijwilligers 
telkens op dinsdag en donderdag deelne-
men aan een cursus waar specifieke pro-
blemen als flauwvallen, CO-vergiftiging, 
brandwonden, diabetes en dergelijke 
grondig aan bod komen.
De cursus start op dinsdag 5 februari om 
20 uur in het leslokaal aan het oud OCMW-
gebouw in de Steenvoordestraat 32 in 
Heusden.
Info en inschrijvingen via gsm 0478/508985 
of 0477/357002. (D.D.)


