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van Gastel Optiek 50 jaar
Het is vandaag precies 50
jaar geleden dat Frans van
Gastel zijn eigen optiek zaak
in Tilburg begon. Aan de
Korvelseweg op nummer 82
startte hij zijn eigen zaak.
door onze geheime correspondent

TILBURG - Frans van Gastel,
geboren te Maarheeze op 22 maart
1928,
behaalde
zijn
diploma
vakbekwaamheid in 1961. Hiervoor
had hij stage gelopen in Den Bosch
en bij Caarls in Tilburg. Op 1
november

1960 nam Frans het filiaal van van
Dijk aan de Korvelseweg 82 over. Dit
is het begin van van Gastel Optiek. In
1968 kocht hij het pand aan de
Korvelseweg 19. Het pand was van
textielhandelaar Wijnen uit Helmond.
Na een verbouwing ging van Gastel
Optiek daar vanaf 8 november 1968
verder. Tot op heden is van Gastel
Optiek daar nog steeds gevestigd.
Frans van Gastel volgde in 1978 nog
een cursus optometrie, waarvoor hij
in 1980 slaagde. In 1990 en in 2000
is de winkel nogmaals verbouwd.
Zijn vrouw, Netty van Gastel, is al
die jaren zijn steun en toeverlaat én
hulp

in de winkel geweest. In 1990 kwam
zijn zoon Toine van Gastel ook in de
zaak werken. Toine had toen net zijn
MBO opleiding als opticien voltooid.
Terwijl hij verder studeerde aan de
Hogeschool Midden Nederland voor
optometrist (HBO) werkte hij ook in
de zaak. In 1994 behaalde Toine
daarvoor zijn diploma. In 1996 nam
Toine officieel de zaak over.
Sindsdien is Toine de eigenaar van
van Gastel Optiek. Netty van Gastel
is ook hem blijven helpen in de
winkel. Vele klanten kennen haar dan
ook nog. Helaas heeft Frans van
Gastel niet lang meer kunnen
genieten van zijn

vrije tijd. In 1996 werd hij ziek en hij
overleed in 2005. Toine werkt verder
aan het opbouwen van de zaak.
Inmiddels heeft hij, buiten zijn
moeder, nog 2 partimers in dienst.
Wat al die jaren belangrijk is
gebleven bij van Gastel Optiek is
kwaliteit en service. Om dit te
kunnen waarborgen volgt Toine van
Gastel regelmatig cursussen. In 2010
is hij gaan samenwerken met de
oogartsen
van
het
Elisabeth
Ziekenhuis te Tilburg. Hiervoor volgt
hij cursussen in het ziekenhuis. Het
voordeel is dat er makkelijk contact
is met de oogartsen als Toine een
probleem ontdekt bij een

van Gastel Optiek

Vier het
50-jarig
bestaan mee
bij van Gastel

Van
Korvelseweg
82 naar 19
door onze geheime correspondent

TILBURG - Tegenwoordig huist van
Gastel Optiek aan de Korvelseweg 19
te Tilburg. 50 Jaar geleden echter was
de winkel te vinden aan de
Korvelseweg 82 te Tilburg. Dit
winkeltje was maar 12 m2 groot. De
werkplaats was zelfs in de keuken.
Op de foto hieronder kunt u het oude
interieur zien van de winkel zoals die
er 50 jaar geleden uitzag. Het
assortiment bestond toen nog uit
monturen, zonnebrillen, barometers
en kijkers. Na de verhuizing in 1968
naar Korvelseweg 19, en enkele
verbouwingen, is de zaak veel groter
geworden. Er is een ruime winkel met
een groot aanbod van monturen,
kinderbrillen en zonnebrillen. Een
modern ingerichte werkplaats zodat
uw bril op deskundige wijze gemaakt
wordt. Een moderne refractieruimte
om u te kunnen voorzien van een
deskundig advies en goede oogzorg.
Bij van Gastel Optiek bent u dus aan
het juiste adres voor een goed en
eerlijk advies wat betreft uw bril. Uw
ogen worden deskundig gemeten en
bekeken. In 50 jaar is er veel
veranderd bij van Gastel Optiek. Van
een kleine naar een grote zaak. Wat
blijvend is, is de service en de
kwaliteit.

klant. Toine mag tegenwoordig ook
de diabetes oogcontrole uitvoeren.
Als een diabetes patiënt een
verwijzing van de huisarts heeft, mag
Toine deze patiënt ook helpen. Dit is
voor veel patiënten prettig. Zij
hoeven nu niet naar het ziekenhuis
maar kunnen gewoon naar de (eigen)
optometrist.
Aan de toekomst van van Gastel
Optiek wordt dus ook gewerkt. Het
50-jarig jubileum wordt nu gevierd.
Wat de toekomst van Gastel Optiek
verder nog brengt is voor een ieder
nog afwachten.

door onze geheime correspondent
TILBURG - Het is feest bij van
Gastel Optiek in Tilburg. Van
Gastel Optiek bestaat 50 jaar. Om
dit heugelijke feit te vieren zijn
natuurlijk ook de klanten welkom.
In de week van 2 t/m 6 november
wordt er bij de koffie/thee een
lekker gebakje geserveerd. Tevens
maakt iedereen kans op een leuke
prijs bij aanschaf van een bril
(montuur + glazen) of lenzen.
Iedereen die in de feestmaand
november 2010 een bril (montuur +
glazen) of lenzen komt kopen
maakt ook nog eens kans op een
reischeque t.w.v. 450,- euro.

TILBURG - Dit is van Gastel Optiek. Het is een
modern ingerichte ruime zaak. Er is voldoende ruimte
om een persoonlijke toelichting te geven bij aanschaf
van bril of lenzen. Een ruime refractieruimte herbergt
professionele apparatuur om uw ogen zo goed
mogelijk te kunnen beoordelen op gezondheid. Sinds
2010 is er een speciale ruimte om oogonderzoek te
doen. Dit in samenwerking met de oogartsen van het
Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Ook aan de kinderen
is gedacht. Er is een speciale kinderhoek met
speelgoed en uiteraard leuke kinderbrillen.

Toine van Gastel is de eigenaar van van Gastel
Optiek
en
tevens
de
optometrist
en
contactlensspecialist. Naast zijn MBO (opticien) en
HBO (optometrist) opleidingen volgt hij regelmatig
cursussen om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen. Toine van Gastel werkt zoals
genoemd samen met de oogartsen van het Elisabeth
ziekenhuis alwaar hij ook cursussen volgt. Zo wordt
de kwaliteit gewaarborgd die bij van Gastel Optiek zo
belangrijk is. Ook service staat hoog in het vaandel.
Bij van Gastel Optiek stellen ze belang in tevreden
klanten.

2008 topjaar in de
optiekbranche
door onze geheime correspondent
TILBURG - Het jaar 2008 was een
topjaar in de optiekbranche. Doordat
de regering besloten had dat de bril
vanaf 2009 niet meer als aftrekpost
mocht dienen voor de inkomstenbelasting kwam er een ware run op
de zogenaamde belastingbril. Dit
veroorzaakte enorme drukte in de
optiekwinkels. Eigenaar Toine van
Gastel, van Gastel Optiek te Tilburg,
had nog nooit zo'n grote drukte
meegemaakt. Wel voorzag hij het
wat rustiger te krijgen in de volgende
jaren.

Het is 50 jaar geleden dat Frans van
Gastel zijn optiek zaak aan de
Korvelseweg 19 te Tilburg begon.
Al die jaren werkt ook zijn vrouw,
Netty van Gastel, mee in de winkel.
Ook nadat Toine van Gastel het
roer had overgenomen, bleef zij in
de winkel present. Ook Netty van
Gastel zal tijdens de 50-jarige
jubileumdagen weleens in de
winkel zijn zodat u ook haar kunt
feliciteren.

