Eye Wish helpt aan het best mogelijke zicht!
Ondernemer aan het woord!

Bij Eye Wish Pijnacker hebben ze één doel, hun klanten helpen
om het best mogelijke zicht te krijgen. Eigenaar Jeroen Eradus
zit al ruim 20 jaar in de brillen en is sinds 2018 de eigenaar van
de Pijnackerse Eye Wish winkel.
Hij heeft het prima naar de zin vertelt hij. “De mensen zijn hier heel
vriendelijk, je ziet nog echt de dorpse
gemoedelijkheid.” Voor zowel brillen
als contactlenzen kun je in de winkel
terecht. Samen met zijn medewerker die ook Jeroen heet doet Eradus
de oogmetingen. “Heel makkelijk, je
kunt gewoon naar Jeroen vragen,”
lacht hij, “en op zaterdag hebben we
assistentie van Vera, zij doet geen
oogmetingen maar heeft wel een
goede kijk op welke bril goed staat.”
De winkel biedt twee brillen voor de
prijs van één en die actie is populair. “Dan kun je bijvoorbeeld een
zonnebril of een computerbril erbij
nemen,” legt Eradus uit. “Een computerbril is eigenlijk een soort tussenin bril. Je hebt brillen voor veraf
en voor dichtbij, maar je computer-

scherm zit daar net tussenin. Dus als
je bijvoorbeeld voor het lezen plus
twee nodig hebt, dan heb je misschien voor de computer plus één
nodig.
Eradus schat in dat hij iets meer
klanten heeft die een bril aanschaffen dan contactlenzen. “Dat heeft
ook met de leeftijd van de gemiddelde Pijnackernaar te maken denk
ik, hier wonen aardig wat senioren,
die hebben vaak liever een bril. Bij
jongeren zie je vaak dat ze gelijk
contactlenzen nemen. Hoewel
jonge vrouwen een bril vaak ook wel
leuk als modeaccessoire vinden en
een bril voor erbij nemen. Vrouwen
wisselen over het algemeen ook wat
vaker van bril dan mannen”, vertelt
de Pijnackerse winkelier. “Met de
komst van de nieuwbouwwijken

hebben we ook steeds meer jonge
gezinnen in de winkel. Voor kinderen is onze twee voor de prijs van
één actie wel heel prettig, die hebben toch wat vaker een ongelukje.
Daarom raden wij bij kinderen ook
een brilverzekering aan.”
In de jaren dat Eradus in het brillenvak zit heeft hij wel wat veranderingen gezien. “Bij brillen zit dat
natuurlijk in de monturen, die zijn
echt aan mode onderhevig, maar de
glazen hebben bijvoorbeeld betere
coatings gekregen en de multifocale
glazen worden steeds beter. Lenzen
hebben echt een forse verbetering
ondergaan de afgelopen 20 jaar, ze
hebben een steeds hogere zuurstofdoorlatendheid gekregen. Wel
blijft het altijd belangrijk om één
keer per half jaar je ogen te laten
controleren.”
Eradus heeft zijn draai gevonden
in Pijnacker en de plek waar hij zit
aan de buitenkant van de Ackershof.
“Echt een gezellig plekje is dit, met
de horeca om me heen. Alleen jammer dat mijn overbuurman, kapper
Bosman gestopt is. Ik zoek dus nog
een leuke overbuurman, zet dat er
maar bij.”
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