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Een team van gepassioneerde vakmensen
Geef je ogen de kost tijdens onze opendeurdagen
Win jouw aankoopbedrag terug
Wij werpen een blik op ons favoriete merk
Een nieuwe kijk op jouw zicht met een gratis oogmeting
Late night shoppen op dinsdag

www.optiek-metier.be

Stilstaan is soms
nodig om de
dingen weer
helder te zien.

Stilstaan is niet altijd achteruitgaan. Bij het einde van een jaar mogen alle onderwerpen even
op tafel komen. Samen als team evalueren we het afgelopen jaar en bedenken we nieuwe,
frisse diensten die onze winkel en onze klanten extra cachèt geven.
Dit alles in functie van jullie ... onze lieve klant.
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Het familieverhaal
achter Métier
Inn heeft als prille twintiger uit het niets haar optiekzaak
uit de grond gestampt. Ze won al vlug het vertrouwen
van de Waarschootenaren en omstreken.
Na jarenlang werken onder de noemer Optiek Inn was
het in 2020 tijd om de naam te veranderen naar Optiek
Métier. Dit was ook in de intrede van haar zoon Raf in
de zaak.
Recent is ook Inn haar nichtje mee aan boord. Al sedert
haar kindertijd heeft Sarah gezien hoe haar tante er
probleemloos in slaagt om het ondernemersschap en
de zorg voor mensen te combineren.
Als studente heeft Sarah zelfs bijgesprongen in de
optiekzaak hetgeen haar nog meer overtuigde om ook
haar eigen zaak op te starten.
Sedert de maand oktober heeft Sarah haar jeugddroom
waar gemaakt en heeft ze in de schoot van optiek Métier

Inn Vande Rostyne
en zoon Raf Kerckaert

het hoorcentrum Auris opgestart.

De mensen achter Métier

Een gepassioneerd
team van connaisseurs

Een duo met oog
voor esthetiek
Métier-zaakvoerster Inn Vande Rostyne verwelkomde
haar nichtje Sarah met open armen, maar er is nog een
nieuw gezicht aan te kondigen: sinds enkele maanden
kan u er kennis maken met Hélène Wuyts (25) uit
Lovendegem die de klanten van de optiekzaak persoonlijk
stijladvies zal geven.

Optiek Métier, dat zijn eigenlijk Inn Vande Rostyne en zoon Raf Kerckaert, twee mensen
met een grote passie voor de ambachtelijke kant van het brillenverhaal. Samen hebben
ze bijna dertig jaar ervaring op de teller. En een sterk team achter zich.

“Ik doe mijn job met heel veel passie en met veel oog
voor details, zodat ik de klant kan helpen om de best
passende brilmontuur te kiezen.
Persoonlijk klantencontact is voor mij zeer belangrijk,
hen een thuisgevoel geven en vooral een goed gevoel,
zorgt ervoor dat mijn dag niet meer stuk kan.”

Een bril kiezen moet een beleving zijn, dat is ons devies.

We zijn echt gepassioneerd door het vak. Een bril is pas

Uiteindelijk is maar één ding van belang: dat jij met

goed als hij perfect op je neus zit, als je de juiste glazen

een goed gevoel én de juiste bril naar buiten stapt. Om

krijgt en als de service na verkoop net zo goed is als die

daarin te slagen hebben we alles in huis: een inspire-

ervoor. Het ambachtelijke werk vinden we net zo leuk en

rende winkelruimte van 300 m² met veel hout en licht,

interessant als het contact in de winkel. Dat merk je ook

mensen met een hart voor het vak en natuurlijk een

aan de omvang van ons atelier. In onze winkel ligt daar

prachtige collectie. We kiezen voor merken die werken

een belangrijke focus op, zodat we je snel en accuraat

met veel passie en zin voor ambacht. Monturen en

kunnen helpen. We ademen ambacht.

modellen die net dat tikkeltje meer hebben.

Tineke & Hélène

10 / 11 / 12 dec

Jouw wensen centraal
Wie ben jij en hoe zie jij je nieuwe bril?

Geef je ogen de
kost tijdens onze
opendeurdagen
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 december zijn er opendeurdagen bij
Métier. “Dit is een unieke manier om vrijblijvend met onze gezellige 300 m² ruime
zaak kennis te maken”, zegt Inn. “Het warme interieur met houttinten, de grote
ramen op het ruime terras achteraan, de cocons en zithoeken, het zorgt allemaal
voor een gezellig thuis-gevoel. U kunt gewoon even binnen lopen en u kunt
meteen ook een kijkje nemen naar de collecties brillen, die voor het opendeurweekend zullen uitgebreid worden.” Langslopen kan op vrijdag en zaterdag van 9
tot 18 uur doorlopend, op zondag van 10 tot 14 uur op afspraak.
U kunt dan meteen ook een kijkje nemen in het atelier waar Inn ervoor zorgt dat
de bril perfect past, de juiste glazen monteert, herstellingen uitvoert, kortom voor
een prima na-service zorgt. “Een optiekzaak runnen is ook ambachtswerk
(‘Métier’)”, zegt Inn.

Eerst leren we elkaar beter kennen, zodat
we precies weten wat je zoekt. Koffietje
erbij? Dat is de bedoeling!

Dé blikvanger!
Dé blikvanger van het eindejaar is ongetwijfeld de actie ‘Win uw
aankoopbedrag terug!’ waarmee bij Métier wordt uitgepakt. “Wie in
december in de optiekzaak een aankoop doet, ongeacht de grootte
van het bedrag, heeft kans om die aankoop terug te winnen. Elke
klant krijgt een kans en eind december wordt de winnaar uit alle
formulieren getrokken”, vertelt Inn. “Die mag zijn of haar aankoopbedrag komen ophalen in de vorm van een cadeaubon
(die mag doorgegeven worden). Die cadeaubonnen van Métier
zijn trouwens ook een mooie tip als eindejaarsgeschenk…”

WEDSTRIJD

Win jouw
aankoopbedrag
terug in een
waardebon.

Je kan je aankoop tijdens de maand
december terugwinnen in een cadeaubon
van Métier. Deze kan je zelf gebruiken of
doorgeven aan een gelukkige.

Spring gerust eens binnen.

Het magische atelier
Ambacht en handwerk gaan samen aan
de slag in ons gezellig atelier. Hier
vervaardigen we zelf de glazen en
maken je bril met ongekende passie.

Een inspirerende beleving
Wij begeleiden je graag bij je
brilkeuze. Maak een afspraak, kom
langs, drink iets gezelligs met ons en
vertel wat jij voor ogen hebt!

Netjes op een rij
Een geschikte bril vinden is altijd even
zoeken. We begeleiden je daar maximaal
bij en laten je verschillende merken en
modellen passen. Jij maakt het je gemakkelijk, wij maken tijd voor jou!

Tot alles juist aanvoelt
Wij zijn er voor jou. Ons team
begeleidt je van a tot z bij de keuze
van je montuur, zonnebril of lenzen.
Dit alles in een huiselijke sfeer.

Achter elke
bril schuilt
een verhaal

Een bril is meer dan ooit een verlengstuk van
jouw persoonlijkheid en levensstijl. Het vinden
van de juiste bril die past bij jouw gezicht is
dan ook geen eenvoudige klus. Wij vertellen
over ons favoriete merk en de bril die ons een
nieuwe blik gaf.

Raf, 22, opticien,
Is verliefd op ANDY WOLF
‘Een merk dat in 2006 is opgericht in Oostenrijk door
twee vrienden, Andreas en Wolfgang, of dus Andy en
Wolf. Zij wilden destijds brillen creëren die dezelfde
flair hebben als andere lokale producten. De collecties
spelen dan ook sterk in op traditioneel vakmanschap.
Andy Wolf zet zich expliciet af tegen de machinale
productie van monturen en kiest integraal voor
Oostenrijks handwerk. Het resultaat zijn brillen die net
iets innovatiever en gedurfder zijn qua design en
uitstraling. Bovendien zijn het schitterende producten
om als opticien mee te werken. De kwaliteit is zo
groot dat montages en aanpassingen in ons atelier
heel gemakkelijk gaan. De service is optimaal, zowel

Tineke, 54, winkelbediende,
Zweert bij HENAU

voor ons als verdeler als voor onze klanten, wat van
Andy en Wolf een absolute meerwaarde maakt in ons
aanbod.’

Waar de Fransen soms te veel van hebben, hebben wij
Belgen soms te weinig. Toch is een beetje chauvin-

“

isme op zijn plaats, vind ik. Henau is een op-en-top
Belgisch merk, afkomstig uit Kortrijk. Aangezien ik
zelf West-Vlaamse ben, heeft het altijd een bijzondere
aantrekkingskracht gehad op mij. De brillen hebben een
unieke ambachtelijke uitstraling. Henau profileert zich

De ideale bril past perfect op je neus en sluit
mooi aan bij je persoonlijkheid. Een juiste bril
laat je gezicht spreken én zegt wie je bent.

graag als een echte brillencouturier en je merkt meteen
waarom. Elk ontwerp is handgetekend door ontwerper
Marc Delagrange, die behalve opticien ook een verwoed
kunstverzamelaar is. Zijn designs zijn avantgardistisch en
kunstzinnig van aard en hebben een sterk architecturaal
karakter. Maar juist omdat ze iets onconventioneler zijn,
benadrukken ze ook echt je persoonlijkheid en stijl.’

Hélène, 25, persoonlijk stijladvies,
Straalt bij AHLEM
‘Van dit label ben ik al even helemaal weg. Het is een
relatief jong merk dat pas in 2014 opgericht werd door
Ahlem Manai-Platt. De monturen worden ontworpen in

Inn, 52, zaakvoerder,
Vond het perfecte montuur
bij NATHALIE BLANC

Venice in Californië en geproduceerd in kleine batches
in de ateliergemeenschap van Oyonnax in Frankrijk. Er
schuilt ontzettend veel vakmanschap achter de producten. Elke bril wordt nauwkeurig met de hand gemaakt
door gespecialiseerde Franse ambachtslieden, met
bijzondere aandacht voor materialen en detailleringen.

‘Nathalie Blanc is een van de belangrijkste ambassa-

De ontwerpen zijn ook nooit beïnvloed door trends. De

deurs van de Franse brillenindustrie. Ik vind het een van

visie van Ahlem ligt vooral bij de obsessie voor kunst en

de puurste, meest elegante en smaakvolle merken die

cultuur. Ahlem Manai-Platt werkte vroeger als fotografe

er momenteel zijn. Op het vlak van design en ambacht

en is altijd gepassioneerd geweest door de designes-

belichamen de collecties perfect de Franse savoir faire.

thetiek van de Bauhaus-beweging van begin twintigste

Alle monturen zijn ontworpen in een Parijs atelier en

eeuw. Die vormt een grote inspiratiebron, samen met

worden geproduceerd in de Jura en Normandië, waar

de elegantie en energie van Parijs. Elke bril is genoemd

gespecialiseerde ambachtslieden al generaties lang

naar een wijk, treinstation of straat en belichaamt zo de

‘s werelds beste brillen maken. De stijl van de brillen is

typische Parijse stijl.’

puur, simpel en delicaat, maar ook een tikkeltje gedurfd.
Door de sensuele vorm, precieze details en hoogwaardige materialen hebben de monturen net iets meer. Het
zijn echte modeaccessoires waarmee je op subtiele
wijze een statement kunt maken.’

Zelf nog op zoek naar die perfecte match?
Onze experten staan je graag bij met het
nodige stijl- & kleuradvies. Boek nu jouw
afspraak op optiek-metier.be

Kom dat zien
Laat je ogen kosteloos opmeten
door een van onze opticiens in
onze winkel.
Onze oogonderzoeken voldoen
aan de hoogste kwaliteitseisen en
worden op afspraak uitgevoerd
door gekwalificeerde en gediplomeerde opticiens. Je kunt online
een afspraak maken.

Boek vrijblijvend een
gratis oogtest bij Métier

Een nieuwe kijk
op jouw zicht

De gepaste bril moet ook effectief
passen. Je oogsterke meten, glazen
nauwkeurig slijpen en je bril afstellen: een goede optische bril is altijd
maatwerk.
Nood aan een bril? Dan moeten we de exacte waarde
van je brilglazen kennen. Met geavanceerde apparatuur
meten en testen we de sterkte en samenwerking van je
ogen. Heb je regelmatig last van hoofpijn, vermoeide
ogen of andere visuele klachten? Ook dan geeft een
nauwkeurige oogmeting heel wat informatie en kunnen
we je doorsturen naar een oogarts, indien nodig.

Via een oogmeting bij Optiek Métier weet je
meteen of je ogen nog optimaal functioneren. Met
hightech apparatuur, zien we meteen hoe het
gesteld is met jouw zicht. Daarom is het slim om
op tijd naar je ogen te laten kijken.

Prik online een datum via
optiek-metier.be
of scan de QR code

Nieuw
bij Métier
Late night shopping
op dinsdag

Geef of koop je
cadeaubon online
Geef je vrienden en familie iets wat ook echt gebruikt
wordt én goed is voor hun ogen — een Métier cadeaubon.
Bestel hem makkelijk online, betaal online en kom hem
afhalen in de winkel. Een leuk geschenk voor onder de
kerstboom.

Bestel hem hier
optiek-metier.be/cadeaubon

“Vanaf december willen we starten met één avondopening
in de week”, zegt Inn. “We ervaren dat bepaalde klanten het
moeilijk hebben om voor 19 uur langs te komen. Daarom
is op dinsdagavond voortaan de winkel open tot 21 uur,
moment van de laatste afspraak. Let wel, u kunt dan enkel
langskomen op afspraak maar het biedt wel een oplossing
voor heel wat klanten.”

Nu ook in ons aanbod,
de tienercollectie

Maak nu je afspraak op
optiek-metier.be

We willen tieners altijd aanmoedigen om dingen vanuit
een ander perspectief te bekijken. We werken daarom
samen met merken die vooruit denken, merken die de
potentie hebben om met hun creativiteit de wereld te
veranderen. Kom snel onze tienercollectie ontdekken.

AURIS
Horen zien en
langskomen

Onze merken

Sinds kort is ook hoorcentrum Auris gevestigd
en een audioloog/logopediste aan de slag. We

OPTISCHE BRILLEN

ZONNEBRILLEN

KINDERBRILLEN

Komono: voor jong en oud

Celine

Very French Gangsters

Very French Gangsters

Longchamps

Bbig

Tête à lunettes

Prada

Tête à Lunettes La Font

Caroline Abram

Serengeti

Ray Ban

(Bachelor na Bachelor) voor audiologe, omdat

Ahlem

Persol

dit haar het meest had aangesproken tijdens

Talla

Ray Ban

haar stage. Ze studeerde in juni af en sinds 11

Malt

Liu Jo

oktober is ze aan de slag in haar eigen zaak

Henau Eyewear

Victoria Beckham

Yellows Plus

Gigi Studios

Andy Wolf

Binôche

Tom Ford

Dutz
Preciosa

stellen ze even aan u voor.
Auris is het Latijn voor ‘oor’, meteen is duidelijk
waarvoor u bij audioloog/logopediste Sarah
Dessomviele (23) terecht kunt. Sarah studeerde
aanvankelijk logopedie aan de Artevelde
Hogeschool, maar volgde nadien een BaNaBa

Auris bij Métier in Waarschoot. En dat is geen
toeval.
U kunt bij Auris terecht voor alle oorzorgvra-

Interessant bij Auris is dat de zaak niet aan

“Ik ben blij dat ik mij hier mag komen vestigen

gen: de aanpassing op maat van uw hoor-

een bepaalde keten is verbonden. “Ik kan

in de winkel van tante Inn en neef Raf”, verteld

toestel, de aanschaf van hoorhulpmiddelen

dus werkelijk alle merken aanbieden”, zegt

Studio FB

Sarah. “Ikzelf ben afkomstig uit Assenede,

of gehoorbescherming op maat,… “Maak

Sarah. “Samen met de klant gaan we op

Frederic Beausoleil

maar heb in Waarschoot veel vrienden en ik

gerust een vrijblijvende afspraak, zodat ik

zoek naar het hoorapparaat dat het beste

Moleskine

had hier bij tante Inn al een vakantiejob. Dit is

kan luisteren naar het persoonlijke verhaal

past, zowel qua hoorcomfort, maar ook qua

voor mij een unieke kans, ik wilde meteen als

Pro Design

of probleem en zo de beste zorg en oplos-

budget. Ik wil gewoon de klant weer blij

zelfstandige aan de slag en het is een droom

sing kan voorstellen”, nodigt Sarah uit. “Dit

maken door goed zorg te dragen voor zijn

Face à Face

om in deze mooie setting, die Métier toch is, te

kan hier in alle rust, met een kopje koffie!

gehoor. Dat zorgdragen zit er bij mij al van

kunnen starten. Hier heb ik alle kansen om het

En indien de klant dat wenst, neem ik ook

jongs af aan ingebakken, ik moet daar geen

te doen slagen!”

een gratis hoortest af, zodat we meteen een

moeite voor doen. Daarom is Auris ook

Blanc

duidelijk beeld krijgen van het functioneren

geen 9-to-5-job voor mij, ik kom zelfs aan

Nathalie Blanc

van het oor.”

huis bij de klanten als dat nodig is.”

Henry Jullien

La Font
Woow

Silhouette

maandag

gesloten

dinsdag

9:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00

woensdag

9:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00

donderdag

9:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00

vrijdag

9:00 - 12:00 & 14:00 - 19:00

zaterdag

9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00

zondag

gesloten

Dinsdag late night shopping
tot 21:00 (op afspraak)

Boek vlot een afspraak
via onze online kalender op
www.optiek-metier.be

Métier optiek
+32 9 378 21 23
info@optiek-metier.be
Waarschootdorp 12-14
9950 Lievegem

Blijf op de hoogte van
nieuwe collecties via onze socials

CONCEPT, GRAFIEK & FOTOGRAFIE // MANEUVER.BE

gratis parkeergelenheid aanwezig

