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Feestelijk gebrild!

Met de eindejaarsfeesten in zicht wil je er graag op je 
best uitzien. Je draagt een bril en dit kan in je voordeel 
spelen want een bril zegt veel over jezelf. Daarom is de 
juiste bril zo belangrijk. Maar welke bril is nu de juiste 
keuze? Er is een overaanbod aan modellen, kleuren, 
merken en stijlen, maar zelden met het juiste advies of 
de juiste begeleiding.

JOKE AMEND van OPTIEK JOKE in Heusden, is de eerste 
GEDIPLOMEERDE BRILSTYLISTE van Vlaanderen en 
weet dus als geen ander mode en kijkcomfort perfect te 
combineren. Met haar creatief en professioneel advies 
heeft ze ondertussen al heel wat mensen gestyleerd. 
Ook bekende Vlamingen zijn reeds bij Joke met succes 
langsgeweest (o.a. Ellen Volders, presentatrice bij TV-
OOST, Marijn Devalck, acteur en zanger).

Bij een complete brilstyling die algauw anderhalf uur in 
beslag neemt, houdt Joke rekening met je voorschrift, 
kleurenpalet, gelaatsvorm, gelaatsuitdrukking, je 
beroep, uitstraling,... kortom, na een brilstyling bij Joke 
weet je precies waarom deze bril, kleur en stijl het best 
bij jou passen.

Wil ook jij een brilstyling ondergaan, neem dan contact 
op met Joke: ✆ 09 230 62 43. Hou er rekening mee dat 
een brilstyling al gauw 1,5 tot 2 uur in beslag neemt en 
een afspraak dus wel noodzakelijk is.
Bekijk zeker ook de brisltylingfilmpjes op onze website: 
www.optiekjoke.be

Uiteraard kan je bij Optiek Joke ook terecht voor 
progressieve glazen, zonnebrillen, contactlenzen, 
hoorapparaten en dergelijke.
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