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“Zowel tijdens het sporten als in mijn
vrije tijd loop ik er graag verzorgd
bij.” Sporten doet Vivian graag. Ze is
secretaris van Gymnastiekvereniging
Balans Kerkrade en geeft turnles,
aerobics en bodyshape. Sieraden zijn
tijdens het sporten natuurlijk niet
praktisch, daarom pakt Vivian graag
uit in haar vrije tijd. “Mooie sieraden
maken mijn outfit dan helemaal af.”
Geel goud
“Ik draag altijd geel goud. Goud heeft
zo’n rijke en warme uitstraling. Mijn
favoriete merk is Bron. De sieraden
van Bron ogen rustig en strak en de
ingezette briljantjes en kleurstenen
maken het spannend. Je kunt de verschillende stukken uit hun collectie
altijd goed met elkaar combineren.
De ringen en de bijpassende oorbellen draag ik het liefst. Daarom kom
ik ook graag bij Rob en Chantal. Ze
kennen mijn stijl, hebben een prachtige collectie en weten me altijd goed
te adviseren.”

— Vivian Reul is geboren
en getogen in Kerkrade en
doet daar graag haar inkopen. “Ik slaag bijna altijd
bij @Bertine Fashion en
Rob Lanckohr - Atelier
voor Juwelen.”

Als gezin steunen mijn man en vier
kinderen de Kerkraadse gemeenschap graag. Ik vind het logisch om
zoveel mogelijk van onze spullen in
Kerkrade te kopen. We hebben er
allemaal profijt van als het goed gaat
met onze gemeenschap.
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Cadeau idee
Pesavento
Roségoud op zilveren set
uit de ‘polvere di sogni’ serie.
Prijs: collier €713, armband €367,
ring €332, oorbellen €336.

Womani
Nieuw! Roségoud op zilveren sieraden
met zirkonia, kleurstenen, leren en
zijden armbanden. Prijs: ringen €99,
€119, €129, oorhangers €129,
armbanden €89, €109

Kleding: @Bertine Fashion
Sieraden: Rob Lanckohr – Atelier voor Juwelen

Uit eigen atelier
Ringen in veertien karaats rosé-,
geel- of witgoud. Kerstaanbieding:
drie ringen zonder briljant samen
met solitair van 0.10ct van €1750 voor
€1595. Ook los verkrijgbaar.

Vijf feestelijke tips
om te schitteren

—1—
Draag grotere oorbellen of een
opvallend collier of armband.
Let op dat je niet alles tegelijk draagt.
—2—
Kijk naar de kleur van ritsjes of knopen
op je outfit. Zijn ze goud? Kies dan ook
voor goudkleurige sieraden.
—3—
‘Mix and match’ oude sieraden met
nieuwe. Het Lanckohr team adviseert je
hier graag in.

—4—
Kies juist voor een bijpassende
sieraden set. Zorg er in ieder geval
voor dat het collier en de oorbellen
op elkaar afgestemd zijn.
Kerstgeschenk tip: de bijpassende
ring en armband.
—5—
Speciaal voor de heren:
Draag een hemd met een mooie
manchetknoop.

Fope meets
huiscollectie
Achttien karaats Italiaans
collier van Fope met briljant
ringen uit huiscollectie. Prijs:
ring (een band) €2195, ring
(twee banden) €3225, ring
(drie banden) €2655, collier
€6440, (armband niet
afgebeeld €3400)

Even
voorstellen

Voor hem en haar

Lonneke Wetzelaer

Bruno Söhnle

Doordeweeks studeert ze
rechten in Maastricht en
sinds september dit jaar
versterkt ze op zaterdag
en in de vakanties het
Lanckohr team in Kerkrade.
Met Lonnekes interesse
voor juwelen is een bijbaan
bij Rob Lanckohr – Atelier
voor Juwelen geknipt
voor haar.

Stijlvol horloge met Glashütte
predikaat. Dit model uit de Davi
serie is in diverse kleurcombinaties
leverbaar.
Prijs: €395

“Ik kan heel veel leren van de
ervaring van Chantal en de rest
van mijn collega’s. Ik hoop in de
toekomst net zo goed advies te
kunnen geven als zij.”

Een sieraad
voor het
leven
— Een dierbare verliezen
of een nieuw leven verwelkomen. Het zijn misschien
wel de meest bepalende
gebeurtenissen in onze
levens. Het zijn dan ook de
mooie herinneringen aan
onze dierbaren die we graag
willen vasthouden.
Dat geldt ook voor Esmeralda
Eerkens. Een door Rob op maat
gemaakt sieraad maakt Esmeralda’s
lang gekoesterde wens eindelijk
tastbaar. Esmeralda’s vader overleed acht jaar geleden. Ze had wat
as bewaard. Die wilde ze graag laten
verwerken in een sieraad. Een aantal jaren later raakt ze, tegen alle
verwachtingen in, zwanger van haar
dochtertje Romy. Haar kinderwens
kwam na twee miskramen alsnog in
vervulling. “Helaas hebben de meest
bijzondere mensen in mijn leven
elkaar nooit mogen ontmoeten. Ik
wilde daarom iets van mijn vader en
iets van mijn dochter samen in een
sieraad laten verwerken.”

Zilver en emaille
Deze bijzondere Spaanse set is
een ware blikvanger door haar
prachtige groene kleur.

“Ik ben bij een andere sieradenontwerper geweest maar alleen Rob
wist me echt te ontroeren. Hij heeft
een wereld vol nieuwe mogelijkheden voor me geopend. Mijn vader
en mijn dochtertje komen nu echt
samen. Ze kijken elkaar als het ware
aan. In het zonnetje, symbolisch
voor de hemel, zit de as van pap. Als
de vingerafdruk van Romy sterk genoeg is, komt deze op het zonnetje.
Het aquamarijntje is het geboortesteentje van Romy en staat symbool
voor de aarde. Al is het allemaal
slechts symbolisch, het is voor mij
heel waardevol. Ik had geen betere
juwelier kunnen kiezen.”

Prijs: collier €495, ring €235
(oorhangers niet afgebeeld €170)

Step by step
Deze Zwitserse sieradencollectie
wordt gemaakt van onder andere aluminium, roestvrij staal
en rubber. Leverbaar in veel
verschillende kleurcombinaties.
Prijs: collier €265,
oorhangers €75

Maurice Lacroix
Prachtige automaat uit de Pontos serie.
Maurice Lacroix heeft dit najaar een
sterke collectie met modellen vanaf €595.
Prijs: €2490

BRON
“Het zijn de meest
bijzondere mensen in
mijn leven en die wil
ik vasthouden.”

Glansrijk zijn de dagen
die je vult met liefde,
met juweeltjes van herinneringen
De dagen die je zelf versiert

Hoogwaardige materialen in
subtiele kleurcombinaties die
gemaakt zijn om veel te dragen.
Prijs: ring chrysopraas €1200,
ring London Blue €2300,
ring kusje met blauw diamant
€800, creolen met kusje
pendantjes €1950, koordarmband €495, kleurstenen
armband €245

Schmuck.werk

Fijne feestdagen!

In het hardglas bolletje uit de
serie ‘Glasklar’ zit een briljant.
Het glazen bolletje werkt als een
waar vergrootglas.

Rob, Chantal, Fabiënne, Ilona,
Monique en Lonneke.

Prijs: collier met hanger €790,
ring €690 (oorknoppen niet
afgebeeld €1190)

