
 
 
 
 
PERSBERICHT 
VAN DAM BRILLEN IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
 
Hans en Tineke van Dam maken plannen voor de toekomst. De eigenaren van optiekzaak Van Dam 
Brillen in Bodegraven mochten afgelopen jaar het 150-jarig jubileum van het familiebedrijf vieren. ‘Nu 
is het echter tijd om vooruit te kijken,’ aldus Hans van Dam.  
 
Hans en Tineke zijn inmiddels allebei de 60 jaar gepasseerd, ruim 35 jaar werkzaam in hun bedrijf en 
hebben al een tijd nagedacht over hoe ze Van Dam Brillen op een goede manier willen achterlaten.  
 
Zowel hun zoon (gezondheidswetenschapper) als dochter (psycholoog) hebben echter een andere 
studie gedaan. ‘Het familiebedrijf daadwerkelijk overdragen binnen de familie is daarmee dus geen 
optie’, zegt Hans. ‘Wat je vervolgens hoopt is dat je je levenswerk, dat bovendien al zolang in de familie 
is, aan mensen kan overdragen die je vertrouwt en waarvan je weet dat de zaak en alle klanten bij hen 
in goede handen zijn. Die mensen hebben we gelukkig heel dichtbij gevonden in de persoon van twee 
collega-medewerkers.’  
 
Anouk van Miltenburg en René Bakker hebben maandag 29 april de aandelen in Van Dam Brillen BV 
van Hans en Tineke overgenomen en zijn nu dus de nieuwe eigenaren. Anouk, die al ruim 6 jaar als 
optometrist bij Van Dam Brillen werkt is enthousiast. ‘Zo’n kans krijg je niet vaak. Een zaak mogen 
overnemen waar je al jaren met veel plezier werkt.’ 
 
Ook René is blij met deze stap. ‘Ik zit nu al 20 jaar in het vak en werk nu twee jaar bij Van Dam Brillen.  
Ondanks mijn lange ervaring heb ik veel kunnen bijleren van Hans en voelde ik me gelijk thuis bij de 
sfeer van de winkel. Ik vind het dan ook een eer dat ik samen met Anouk hun werk voort mag zetten.’ 
 
Klanten hoeven dan ook niet bang te zijn dat er nu veel gaat veranderen bij Van Dam Brillen. Anouk: 
‘Wij voelen ons al jaren goed bij het concept van de winkel. Kwaliteit, service, mooie brillen en goede 
oogzorg blijven hoog in het vaandel staan. En ook aan de naam Van Dam Brillen verandert er niets.’  
 
Hans en Tineke zul je voorlopig nog gewoon in de winkel zien. ‘Misschien dat we wat minder gaan 
werken, maar we zijn niet meteen helemaal weg’, zegt Hans.  
 

 

 

Voor vragen kunt u tijdens openingstijden bellen naar de winkel: 0172-612747 of stuur een mail naar 

info@vandambrillen.nl.  


