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Woldringh anno 1964

Willy en Madge Woldringh begonnen in 
1964 Woldringh Brillen in de Herestraat. 
De Herestraat waar toen nog de auto’s en 
bussen door de straat reden. En waar in de 
optiekzaak naast brillen ook barometers, 
thermometers, verrekijkers, microscopen 
en ijzerwaren in het assortiment zaten.

De brillenglazen werden op voorschrift van 
de oogarts gemaakt en ambachtelijk met de 
hand geslepen. Contactlenzen stonden nog 
in de kinderschoenen. Willy was zo’n 40 
jaar geleden de eerste in Groningen die  
de zachte contactlenzen ging aanmeten.  
 
De administratie werd met pen en papier 
gedaan. Het gezin Woldringh woonde met 
hun drie kinderen boven de zaak, zodat er  
’s avonds nog doorgewerkt kon worden.

In 1968 openden Willy en Madge de 
tweede vestiging aan de Verlengde Hereweg 
en al snel volgde hun derde winkel aan de 
Oostersingel die in Bedum werd voortgezet. 
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Woldringh anno nu

Woldringh groeide tot meer dan 20 
medewerkers. De passie voor optiek 
brachten Willy en Madge over op 
hun drie kinderen. Zo werd het een 
echt familiebedrijf, waarbij ook beide 
schoonzonen voor het optiekvak kozen. 
Daarnaast volgen nu twee kleinzonen  
de opleiding optometrie. 

Het optiekvak is de afgelopen 50 jaar 
flink ontwikkeld. Waar vroeger de oogarts 
oogzorg verleende, zijn het nu ook de 
eigen optometristen die de gezondheid 
van de ogen screenen. De collectie 
brillen en zonnebrillen is uitgegroeid van 
een hulpmiddel naar een comfortabel 
modeaccessoire. Ook groeide het aantal 
contactlensklanten enorm. Eén ding is  
door de jaren heen hetzelfde gebleven:  
De liefde voor het vak en de betrokkenheid 
bij de klant. In opticiens-testen door het 
Algemeen Dagblad en twee keer door 
het Dagblad van het Noorden werd 
Woldringh Optiek telkens met hoge scores 
gekwalificeerd.  
Daar is de familie zeer trots op. 
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Willy & Madge Woldringh
oprichters van woldringh optiek 
alle vestigingen

Willy en Madge zijn in 1964 in de Herestraat gestart en hebben 
het bedrijf uit laten groeien naar de huidige drie vestigingen. 
Inmiddels zijn ook hun drie kinderen, twee schoonzonen en twee 
kleinkinderen de optiek in gestapt, dit tot grote vreugde van de 
beide oprichters.  
 
In 2001 werden de zaken formeel overgedragen aan zoon 
Willem, maar achter de schermen helpen Madge en Willy 
nog steeds waar ze kunnen. Zo ondersteunt Willy nog vrijwel 
dagelijks de boekhouding en beiden adviseren nog geregeld het 
managementteam.

Drie generaties Woldringh; een (h)echt familiebedrijf

Even voorstellen... 

Willem Woldringh
algemeen directeur  
alle vestigingen

Houdt zich vooral bezig met 
personeelszaken, marketing, 
automatisering, boekhouding 
en leverancierscontacten. Door 
zijn technische achtergrond 
zoekt hij telkens naar nieuwe 
ontwikkelingen in de optiek. 
Als sportduiker is hij ook onze 
zwem- en duikbrillen specialist, 
met (lees)glazen op de juiste 
sterkte.

Tally Norder
algemene ondersteuning 
alle vestigingen

Tally, partner van Willem, werkt 
als verpleegkundig specialist in 
het UMCG. Bij Woldringh helpt 
zij achter de schermen aan de 
marketing en website beheer. 
Als 40-plusser kan ze haar 
ervaringen delen over zowel 
multifocale contactlenzen als de 
indoorbril, die ze tijdens haar 
zaal rondes, maar ook bij de 
computer gebruikt.
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De styling in deze brochure is 

mede mogelijk gemaakt door:

www.androesja.nl

www.apriori-groningen.nl

Drie generaties Woldringh; een (h)echt familiebedrijf

Nick Bosscher
student optometrie 
alle vestigingen

Als zoon van Yvonne en Chris 
opgegroeid met optiek. Na zijn 
studie Bedrijfskunde gewerkt in 
de vestiging Bedum. Inmiddels 
gestart met de hbo-opleiding 
optometrie. Geeft feedback over 
de bedrijfsvoering en laatste 
optometrische ontwikkelingen 
en helpt het bedrijf verder te 
ontwikkelen voor de volgende 
generatie. 

Yvonne Woldringh 
management en opticien 
herestraat

Haar afwisselende baan met 
verschillende werkzaamheden 
binnen het familiebedrijf 
zorgt voor betrokkenheid op 
zowel de werkvloer als in het 
management. Ieder familielid 
heeft zijn eigen specialiteit. 
Dit geeft een palet aan kennis 
met een gezamenlijk doel: met 
plezier werken aan een goed 
product voor onze klanten.

Chris Bosscher
bedrijfsleider, optometrist,  
contactlensspecialist, opticien 
bedum

Inmiddels ruim 20 jaar het 
vertrouwde gezicht in Bedum, 
waar hij als bedrijfsleider en 
optometrist met enthousiasme 
voor tevreden klanten gaat. 
25 jaar geleden kwam Chris 
in het familiebedrijf van zijn 
schoonfamilie werken waar hij 
tevens nauw betrokken is bij het 
totale bedrijfsmanagement.
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Van modisch montuur tot specifiek model

Brillen & zonnebrillen

Brillen
Op zoek naar een uitdagende bril? Kijkt u dan eens bij 
onze collectie van Prodesign. Winnaar van de prestigieuze 
eerste prijs op de Optrafair in Londen met hun biologisch 

afbreekbaar montuur. Deze Deense brillen hebben altijd 
iets verrassends. High fashion met gedurfde vormen.  
Less is more? Onze Silhouette brillen behoren tot de 
wereldtop in randloze oogmode. Elegant, stijlvol en zeer 
comfortabel. Silhouette viert, net als wij, dit jaar haar 50 
jarig bestaan met een special gold edition van het topmodel 
Titan Minimal Art. In oktober is deze jubileum collectie 
beschikbaar en nu al is de preview bij Woldringh te passen. 
Ook adviseren wij u graag bij de meer specialistische  

brillen zoals de schiet-, kappen-, operatie-, zwem-,  
kijker- en low visionbrillen. U vindt bij ons monturen in 
elke categorie. Van modisch montuur tot specifiek model 
voor werk, sport of ontspanning.

Zonnebrillen
Voor een groot assortiment trendy zonnebrillen zoals  
Ray-Ban, Sinner en Serengeti bent u bij ons aan het juiste 
adres. Veel topsporters dragen een Oakley zonnebril.  
Oakley glazen worden gemaakt van Plutonite, een polycar-
bonaat dat nagenoeg onbreekbaar is en vrij van optische 
onzuiverheden. Veel van deze zonnebrillen zijn te voorzien 
van uw eigen sterkte, diverse gekleurde of gepolariseerde 
glazen zodat ze optimaal geschikt zijn voor 
elke tak van sport. Ook is het mogelijk  
om de zonnebril helemaal op 
maat te maken op basis van de 
persoonlijke wensen van de 
sporter, een custom made 
zonnebril. Als Oakley dealer 
hebben wij naast de sport en 
casual zonnebrillen ook cor-
rectiemonturen van robuust 
kunststof tot lichtgewicht 
aluminium.

waardecheque 

€100,-
bij aankoop van een  
multifocale bril met  

Hoya iD maatwerkglazen 
(zie achterzijde)

Onze ruime collectie monturen heeft voor elk gezicht een passende bril. Laat u 

door één van onze medewerkers adviseren en kies het design dat bij u past!
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Alle specialismen in huis, van optiek tot optometrie

Even voorstellen...

Ewoud Kremer 
contactlensspecialist, opticien

bedum en herestraat

Al in 1987 gestart in de 
optiek en daarna begonnen 
aan de optiek opleidingen. 
Na het behalen van de 
vakdiploma’s opticien en 
contactlensspecialist is de 
aanmeting van nachtlenzen 
en lenzen bij kinderen één 
van de uitdagingen die zijn 
werk extra leuk maken.

Peter Duijnisveld
bedrijfsleider, optometrist, 
contactlensspecialist, opticien

herestraat

Als optometrist en 
bedrijfsleider bewaakt 
Peter de gezondheid van 
de ogen van de klant. 
Naast het aanmeten van 
contactlenzen en het doen 
van optometrische onder-
zoeken heeft Peter als extra 
specialisatie het maken van 
schietbrillen. Als ervaren 
sportschutter weet hij hier 
alles van.

Aly Jansen
montuuradviseuse 
herestraat

Haar passie voor mode kan 
ze goed gebruiken bij het 
adviseren van brillen. Ook 
koopt zij de zonnebrillen 
collecties in zodat ze op de 
hoogte is van de nieuwste 
trends. Als een klant blij is 
met de nieuwe trendy bril 
is haar dag weer helemaal 
goed.

John Huisman 
assistent bedrijfsleider, contactlensspecialist, 
opticien  
herestraat

Naast het aanmeten van contactlenzen  
en brillen is John onze Oakley sportbrillen 
specialist. Topsporters dragen meestal 
Oakley, al dan niet op sterkte. Als 
zonnebril of dagelijkse bril. Favoriet 
van John zijn de custom made Oakley 
sportbrillen.

Hilbrand de Vries 
assistent bedrijfsleider 
bedum

Al meer dan 15 jaar mede 
verantwoordelijk voor de 
winkel en werkplaats in 
Bedum. Regelmatig bezoekt 
hij de optiekbeurzen 
voor de laatste nieuwtjes. 
Fanfare als hobby en 
heeft daardoor al menig 
muzikant geholpen aan een 
muziekbril, waarmee naast 
bladmuziek tegelijkertijd 
ook de dirigent scherp 
gezien wordt.



Alle specialismen in huis, van optiek tot optometrie

Hans de Kruijff
opticien  
alle vestingen

Als gediplomeerd opticien 
doet Hans oogmetingen, 
geeft hij bril- en glasadvies 
en slijpt hij ze zelf ook in. 
Daarnaast is Hans erg 
secuur en bedient met 
fijne precisie de Fundus 
camera en oogdruk 
meetapparatuur, zodat er 
een goede voormeting van 
de ogen vastgelegd wordt. 

Marga Heuker
montuuradviseuse 
herestraat

Na een juwelierscarrière 
werkt Marga sinds 5 jaar 
als montuur adviseuse. Door 
het volgen van cursussen, 
waaronder stijladvies, krijgt 
de klant een persoonlijker 
briladvies. Een montuur 
voegt iets toe aan het 
gezicht, maar dan moet je 
natuurlijk wel de juiste bril 
weten op te zetten.

Henk van der Veer 
montuur- en glasadviseur 
herestraat

Het adviseren van de juiste 
bril en glazen is een taak 
die hij met zijn jarenlange 
optiek ervaring enthousiast 
op zich neemt. Wilt u de 
uitgekozen bril scherp 
zien? Dan maakt Henk een 
digitale foto, zodat u direct 
ziet hoe de bril u staat. 

Pauline de Jonge 
opticien 
alle vestigingen

Vanuit horlogemaker 
omgeschoold tot opticien.  
De technische kant van het 
vak zit in haar vingers, 
maar ook een professionele 
oogmeting, montuur- en 
glasadvies doet ze met veel 
toewijding. Als moeder van 
drie brildragende kinderen 
begrijpt ze als geen ander 
waaraan een kinderbril 
moet voldoen.

John Huisman 
assistent bedrijfsleider, contactlensspecialist, 
opticien  
herestraat

Naast het aanmeten van contactlenzen  
en brillen is John onze Oakley sportbrillen 
specialist. Topsporters dragen meestal 
Oakley, al dan niet op sterkte. Als 
zonnebril of dagelijkse bril. Favoriet 
van John zijn de custom made Oakley 
sportbrillen.
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Bladel   Markt 30   Tel 0497 360420   -   Reusel   Kerkstraat 4   Tel 0497 643309    www.cyu-optiek.nl

UW OGEN VERDIENEN HET
Een optimaal zicht en tegelijk een besparing in uw portemonnee.

Nu 3 maanden daglenzen voor de prijs van 2 maanden, 
uw ogen besparen € 55,-!*

* Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

Daglenzen ideaal
om mee te sporten!

Bladel   Markt 30   Tel 0497 360420   -   Reusel   Kerkstraat 4   Tel 0497 643309    www.cyu-optiek.nl

UW OGEN VERDIENEN HET
Een optimaal zicht en tegelijk een besparing in uw portemonnee.

Nu 3 maanden daglenzen voor de prijs van 2 maanden, 
uw ogen besparen € 55,-!*

* Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.

Daglenzen ideaal
om mee te sporten!

GRATIS
aanmeting + setje  
silicone hydrogel  

daglenzen zo nodig met  
cilinder of multifocaal 

(zie achterzijde)

- gratis af te halen -
introductiepakket

www.nachtlenzen.nl

UW OGEN VERDIENEN HET
Premium Daglenzen, de veiligste en makkelijkste lenzen
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Een breed assortiment,  
met hoogwaardige kwaliteit

Contactlenzen

Daglenzen
Nieuw zijn onze eigen Premium maand- en daglenzen. Door 
de hoge zuurstofdoorlaatbaarheid zijn deze lenzen zeer ge-
zond voor uw ogen. Uniek is het ingebouwde UV-filter dat 
uw ogen beschermt tegen onder andere maculadegeneratie 
en staar. En dat tevens de noodzaak van een leesbril enige 
tijd uitstelt. De maand- en daglenzen zijn vanaf nu ook ver-
krijgbaar met cilinders en multifocaal. De daglenzen zijn 
ideaal voor dagelijks gebruik en goed te combineren met 
een bril. Bijvoorbeeld tijdens het zwemmen, sporten,  
vakantie of een avondje uit. 
 

Nachtlenzen
Heeft u last van droge ogen? Is een 

ooglaserbehandeling of overdag 
lenzen dragen niets voor u? Dan 

zijn de nachtlenzen misschien 
de oplossing. ’s Nachts  
lenzen dragen en overdag 
scherp zien. Ze corrigeren  
de ogen terwijl u slaapt.  
Aanmeting van de nacht-
lenzen is mogelijk tot een 

sterkte van S-4.50.  

Belangrijk is dat u voor uw ogen altijd de beste lenzen kiest! Dat kan alleen met de hulp en op 

advies van een gediplomeerde contactlensspecialist of optometrist. Of u nu dag-, nacht-, maand-, 

vormvaste-, multifocale- of zachte lenzen wilt dragen; Woldringh Optiek heeft ze allemaal. 

Wilt u weten of uw ogen geschikt zijn voor de nachtlens? 
Wij kijken dit vrijblijvend voor u na. Is uw sterkte geschikt, 
dan ontvangt u een gratis introductiepakket. 

Contactlens controle
Veel problemen met contactlenzen zijn te voorkomen door 
tijdig ingrijpen. Ook zonder dat u klachten heeft is een 
controle belangrijk om verantwoord en comfortabel lenzen 
te blijven dragen. We adviseren daarom om minimaal 
twee keer per jaar uw ogen te laten controleren door 
onze gediplomeerde contactlensspecialisten (ANVC) of 
optometristen (OVN). Zij zijn op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op lens- en oogzorggebied.

GRATIS
aanmeting + setje  
silicone hydrogel  

daglenzen zo nodig met  
cilinder of multifocaal 

(zie achterzijde)

TN
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Een combinatie van ervaring en aanstormend talent

Even voorstellen...

Mirjam de Jong 
management assistente 
herestraat

Bij ons familiebedrijf, waar 
ze ondersteunende taken 
verricht, voelt Mirjam zich 
prima op haar plek. Dankzij 
de korte lijnen doet haar 
mening er toe, iets wat ze bij 
de grote concerns miste. Naast 
administratie helpt Mirjam met 
PR en personeelszaken.

Yvon Rozema
administratief medewerkster

herestraat 
Samen met twee collega’s  
verzorgt ze de administratie 
van onze drie vestigingen. 
Sinds de jaren tachtig 
werkzaam bij Woldringh 
Optiek. Eerst als winkel- 
medewerkster, later volledig 
op de administratie. Voor 
alle vragen op administratief 
gebied kunt u bij haar terecht.

Sonja Haulussy 
administratief medewerkster

herestraat

Al 22 jaar lang verzorgt ze 
onze administratie. Door de 
constante vernieuwingen, 
zoals automatisering, blijft 
ze helemaal up-to-date. 
Woldringh heeft contracten 
met alle zorgverzekeringen 
en Sonja regelt vlekkeloos de 
rechtstreekse declaraties voor 
onze klanten.

Bart Luining 
opticien in opleiding

alle vestigingen

Als erkend leerbedrijf (SVGB) 
voor alle optiek niveaus 
leiden wij medewerkers op. 
Bart volgt de vakopleiding 
tot opticien via het tweejarig 
turbo traject. Ambitieus als 
Bart is, wil hij zich na zijn 
opleiding specialiseren tot 
contactlensspecialist.
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Een combinatie van ervaring en aanstormend talent

Klaas Ouwinga 
opticien 
verlengde hereweg

Uit eigen ervaring weet Klaas 
dat het dragen van multifocale 
Hoya iD maatwerkglazen 
veel kijkcomfort biedt. Na 
een uitgebreide oogmeting 
adviseert hij met behulp van de 
MyStyle iDentifier (interactief 
glasselectieprogramma) 
een op maat gemaakt glas, 
passend bij uw persoonlijke 
lifestyle en kijkwensen.

Barbara Baan
montuuradviseuse 
alle vestigingen

Het persoonlijke contact bij 
het adviseren van een nieuwe 
bril, zonnebril of bij het leren 
inzetten van contactlenzen is 
haar op het lijf geschreven. 
Barbara heeft onder andere 
een stijladvies cursus gevolgd, 
om nog beter te kunnen 
adviseren wat goed bij de 
klant past.

Piet van der Meulen 
optometrist, contactlensspecialist, 
opticien 
verlengde hereweg

Als optometrist screent Piet de 
gezondheid van de ogen.  
Hij onderzoekt bijvoorbeeld 
de samenwerking van de ogen 
en geeft aandacht aan het 
comfortabel en natuurlijk zien.  
Met zijn jarenlange ervaring is  
hij een aanwinst voor ons 
team.

Klaas Kooistra 
bedrijfsleider, contactlensspecialist, 
opticien 
verlengde hereweg

Naast de oogmetingen, het 
aanmeten en het controleren 
van lenzen, zorgt Klaas voor 
de inkoop van de monturen 
en geeft hij leiding aan het 
team Verlengde Hereweg. 
Met vakkundigheid zorgt hij 
voor het aanmeten en op maat 
maken van kappenbrillen 
(brillen voor droge ogen).
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Hoe is het gesteld met de  
gezondheid van uw ogen?

Optometrie & glazen

Optometrie 
Dankzij hun opleiding en geavanceerde apparatuur zijn de 
Woldringh optometristen in staat in een zeer vroeg stadium 
eventuele afwijkingen of aandoeningen te herkennen. 

Indien nodig verwijzen de optometristen u door. Naast de 
reguliere oogmeting en contactlensaanmeting, screenen zij 
ook op hoofdpijn, vermoeidheids- en lichtgevoeligheids- 
klachten. Vaak met behulp van medische diagnostische 
druppels. Met de funduscamera maken zij foto’s van uw 
netvlies en kunnen deze beoordelen op eventuele af- 
wijkingen. De Woldringh optometristen staan ingeschreven 
in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wilt u (preventief)  
een optometrisch onderzoek? Maak dan een afspraak.  

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Op de achter- 
pagina vindt u een waardecheque met 50% korting.

Glazen
Scherp en comfortabel zien is belangrijk. Daarom 
adviseren wij brillenglazen van het topmerk HOYA. Het 
multifocale Hoya iD maatwerkglas wordt op basis van 
levensstijlkenmerken, oogmeet- en montuurgegevens het 
meest comfortabele glasontwerp voor u berekend en 100% 
op maat geslepen. Gebruikt u regelmatig een smartphone, 
tablet, computer of laptop, dan is de nieuwe BlueControl 
een aanrader. Deze coating neutraliseert het blauwe licht 
dat beeldschermen uitstralen. Dit voorkomt vermoeidheid 
en overbelasting van de ogen en verhoogt 
zichtbaar het contrast.  
 

Ook vindt u verte-, lees-, 
computer- en zonneglazen  
(al dan niet gepolariseerd) 
in ons assortiment. Wilt u 
kennismaken met het Hoya 
iD maatwerkglas?  
Bij inlevering van de bon op 
de achterpagina ontvangt u  
€ 100,- korting.

50%  
korting

op een  
optometrisch onderzoek 

(zie achterzijde)

Bij Woldringh werken meerdere optometristen. Dit is uniek voor het Noorden. De optometrist is een hbo-

opgeleide paramedicus die bevoegd is om de gezondheid van het oog te screenen op de aanwezigheid van 

oogaandoeningen zoals cataract (staar), diabetes mellitus, maculadegeneratie en glaucoom (hoge oogdruk).
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50%  
korting

op een  
optometrisch onderzoek 

(zie achterzijde)
standaard multifocaal glas
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De s ign and qual i t y  made in  Aus t r ia  |  www. s i lhouet te . c om |  v i s i t  us  on  

Hoya iD maatwerkglazen



Herestraat 21

9711 LA  Groningen

050 3132719

Verlengde Hereweg 55

9721 AG  Groningen

050 5251301

Grotestraat 9

9781 HA  Bedum

050 3013719

Profiteer nu van onze  
jubileumaanbiedingen!

Alle waardecheques zijn geldig t/m 31 juli 2014. 
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 
en op eerder bestelde en/of geleverde producten.

waardecheque 

€100,-
bij aankoop van  

een multifocale bril met  
Hoya iD maatwerkglazen

GRATIS
aanmeting + setje silicone  

hydrogel daglenzen zo nodig  
met cilinder of multifocaal

op een optometrisch onderzoek
u betaalt nu geen €55,- maar slechts €27,50

50%  
kort i ng

www.optometrie.nl www.anvc.nlwww.zienrs.nl

Woldringh Optiek is aangesloten bij:

Lever de cheques in bij één van onze vestigingen. 
Meer informatie en openingstijden vindt u op: 
www.woldringh.nl
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