
Poststraat 6 | 6461 AX | Kerkrade 
juwelier@lanckohr.nl | +31 (0)45 545 20 61

www.lanckohr.nl

Concept & redactie: viaStory 
Vormgeving: Studio Noto

Een kijkje 
in het uurwerk

Uitgave 
december
2018

Proef de koffie 
    van Blond to Go
— Sinds kort heten Rob en 
Chantal u welkom met koffie uit 
eigen straat. De recent geopende 
broodjeszaak Blond to Go levert 
die heerlijke koffie. 

Mede-eigenaresse Dionne Wiertz: 
“Wij zijn heel erg kritisch op smaak. 
Niet alle koffie is even lekker. De bonen 
die wij gebruiken zijn speciaal voor ons 
samengesteld en gebrand door Cornelius. 
Zo is er een koffie ontwikkeld waar we 
heel blij mee zijn. En wat is het ontzettend 
leuk dat Rob en Chantal hem nu ook 
serveren. Daar voelen we ons vereerd 
door! Als ik zelf naar het atelier ga, laat 
ik me altijd adviseren. Je hoeft Rob en 
Chantal maar een klein beetje te 
vertellen wat je zoekt en ze weten 
meteen het juiste sieraad voor 
je te vinden. 

— Door de opengewerkte 
wijzerplaat ziet u het verfijnde 
uurwerk in de skeleton horloges. 
De luxueuze afwerkingen en 
ontwerpdetails verbinden 
tradities naadloos met heden-
daagse styling. 

Tissot
Moderne uitstraling smelt samen met 
nauwgezet vakmanschap in dit unieke 
uurwerk. Niet voor niets een winnaar 
van de Red Dot Design Award! 
herenhorloge Ø43 · €1735 

Maurice Lacroix 
Zwitserse horloges van topkwaliteit. 
Het saffierglas ligt in een roestvrijstalen 
kast en het horloge wordt geleverd 
met een band van zwart alligatorleer. 
herenhorloge Ø43 · €5990

De perfecte combinatie van design, 
innovatie en vakmanschap. Een 
chronograaf automaat met luxe, 
blauwe PVD coating en eenzelfde 
kleur alligatorleren band.
herenhorloge chronograaf Ø45 · €7990

Glansrijke pracht 
voor het hele jaar

De legende vertelt dat als twee geliefden een hangslot graveren met hun namen 
of initialen, het ophangen aan een brug en de sleutel in de rivier die eronder 
door loopt gooien, hun liefde voor altijd is bezegeld. Naar deze romantische 
traditie zijn de ‘love locks’ van Ponte Vecchio Gioielli ontworpen. De 18krt gouden 
armbandjes en colliers zijn een mooie manier om de eeuwige liefde te tonen! 

armband €805, collier €420

Bezegel de 
liefde

BRON
Avontuurlijke en hartverwarmende 
kleuren. Dit Nederlandse product is 
betoverend mooi. De kleuren van de 
nieuwe Atlantiscollectie stralen als de 
kostbaarste diepzeeschatten: zeewier-
groene toermalijn, marineblauwe labra-
doriet en zachtblauwe aquamarijn. 

ring vanaf €875

Briljantring
Exclusieve briljantring met 2,31ct 
briljant in de kleuren zwart, wit en 
champagne. Het 18 krt roségoud 
staat prachtig bij het zwart 
gerhodineerde handwerk. 

ring €5425

Pesavento
Vrouwelijke designs en Italiaanse klasse. 
Geometrische vormen in satijnzachte 
mattering. De nieuwe geo-collectie is 
anders dan anders! 

ring vanaf €302 tot €350, 
armband €341, collier €816

Ze hebben een heel goed gevoel 
van wat er bij je past. Die service 
en die uitzonderlijke klant- 
gerichtheid, dat hoop ik bij  
onze werknemers van 
Blond to Go ook  
te creëren.”



Geschenk 
met verhaal
— Lars (16), een van de twee zonen van 
Rob en Chantal, gaat in de zomer van 
2019 naar Peru met de Stichting Global 
Exploration om de handen uit de 
mouwen te steken. 

Chantal: “Er gaat een hele nieuwe 
wereld voor Lars open. Hij wil een 
andere cultuur leren kennen en hij 
wil zijn steentje bijdragen. Met zijn 
ondernemende instelling gaat dat 
ook in Peru zeker lukken.”

Samen met Rob heeft Lars een zilveren 
armbandje ontworpen met het logo 
van Peru. Met de opbrengst van het 
armbandje probeert hij zo veel moge-
lijk sponsoring binnen te halen voor 
het goede doel Mama Alice. Een Neder-
landse stichting die kansarme kinde-
ren in het Peruaanse Andes gebergte 
helpt hun leefsituatie te verbeteren en 
daarmee hun toekomstmogelijkheden 
vergroot. Een bijzonder geschenk 
met een verhaal! — armband zilver €59, 
armband goud €250

Sterren in de spotlight!

Ons eigen geluk 
hangt af van de glimlach 

van de anderen. 
– Albert Einstein

Wij wensen u hele 
fijne feestdagen!

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

Rob en Chantal maakten foto’s van hun kostbaarste juwelen: 
sieraden, horloges én hun medewerkers. Die foto’s bewerkten ze 
tot stralende kerststerren die de hele feestmaand te bewonderen 

zijn in de etalages. 

Annemie: “Mijn favoriet is een prach-
tige groeibriljantring. Ik vond het zo 
leuk dat je hem kon laten groeien. 
Eerst had ik alleen in het midden een 
briljant. Later liet ik nog twee steentjes 
bijplaatsen. Daarna heb ik nog andere 
mooie sieraden bij Rob en Chantal 
gevonden. Ze geven altijd goed advies 
over wat het leukste bij je staat. Zo 
heb ik ook een gouden set gekocht 
van het merk Finish, een collier en 
armband die zowel mat als glimmend 
is. Ik draag mijn sieraden iedere dag, 
zelfs als ik in de tuin bezig ben. Ik heb 
ze niet gekocht om in de kast te laten 
liggen. En weet je, het bijzondere aan 
de groeibriljantring is dat hij nog 
dezelfde mooie uitstraling heeft als 
vijftig jaar geleden!”

“Sieraden zijn 
er om gedragen 
te worden”
— Zoveel mensen, zoveel sma-
ken. In gesprek met twee trouwe 
klanten met ieder hun eigen 
verhaal en favoriete sieraad. 
Annemie Heijmans (78) kocht 
haar favoriete sieraad vijftig jaar 
geleden nog bij Robs vader toen 
ze in Kerkrade kwam wonen. 
Amber Jansch (23) weet haar 
eerste echte bezoek aan Rob 
Lanckohr – Atelier voor Juwelen 
ook nog goed. Ze was zeven jaar 
toen Chantal bij Amber haar 
eerste oorbelgaatjes schoot. 

Amber: “Kleine, stalen hartjes had ik 
uitgezocht als mijn eerste oorbelletjes. 
Chantal stelde me helemaal op mijn 
gemak voor het schieten. Ze vertelde 
zo’n lang verhaal dat ik niet door had 
dat het al gebeurd was! Sindsdien is 
mijn smaak wel veranderd hoor. Als 
kind was ik dol op bedeltjes van allerlei 
kleurtjes en in allerlei vormpjes zoals 
hartjes en sterretjes. Later werden 
dat stoere, zilveren sieraden. Ik had op 
een gegeven moment een leren arm-
band waar ik bedeltjes voor spaarde. 
Vandaag de dag draag ik het liefst 
goudkleurige sieraden. Mijn lievelings-
ringen draag ik bijna iedere dag en zijn 
van het Nederlandse merk BRON. Ik 
heb ze samen met Chantal uitgezocht. 
Zij adviseerde neutrale kleuren te kie-
zen. Die zijn makkelijk te combineren 
met verschillende outfits en ze gaan 
hierdoor langer mee. Later kan ik ze 
uitbreiden met uitbundigere kleuren. 
De set ringen van BRON is opgebouwd 
uit drie ringen: een heeft een mooie 
donkerbruine rookkwarts, de andere 
schitterend briljant en de derde is een 
roségouden bolletjesring. Ik ben altijd 
zo trots als ik ze draag en ernaar kijk.”

Eigentijdse parels, 
eigen signatuur

“We hebben dit merk 
ontdekt toen wij in Italië 

waren. We waren meteen 
gecharmeerd van het 

strakke, stijlvolle design 
en het 18krt goud in 

combinatie met de 
hoogwaardige Tahiti 
parels. Ieder sieraad 

heeft maar één ideale 
parel om het te vol-

tooien. Iedere creatie 
van de hand van 

Alessandra Dona 
wordt een tijdloze 

klassieker. Ze stralen 
Italiaanse stijl en 

klasse uit.”

— Nieuw in het assortiment 
bij Rob Lanckohr – Atelier 
voor Juwelen zijn de 
juwelen van Alessandra 
Dona. Ieder sieraad is 
ontworpen door 
Alessandra zelf en 
geïnspireerd door de 
prachtige omgeving 
in de buurt van Venetië 
waar zij opgroeide. 
Chantal vertelt er 
meer over. 

collier €2340, oorhanger €1075, 
oorsteker €490

Maak uw outfit iedere dag opnieuw com-
pleet met deze verwisselbare oorhangers 
uit eigen atelier. Door het ingenieuze 
systeem verwisselt u de hangers een-
voudig voor een compleet andere look. 
Worden het vandaag parels of een 
kleurtje? De oorbel is verkrijgbaar 
in de modellen ajour, poli en mat. 

Een 
  ring 
  om te 
vieren

Zestig jaar Atelier voor Juwelen 
gaat niet zomaar voorbij. Deze 
ring is ontworpen door Rob en 
gemaakt met 6 briljanten van 
0,10ct. Iedere briljant symboli-
seert een decennium uit het 
bestaan van Rob Lanckohr - 
Atelier voor Juwelen. Naast de 
14krt roségouden uitgave ook 
verkrijgbaar in geel- en witgoud. 

jubileumring van €2250 
voor €1850

Iedere dag 
anders

oorbel €445, aanhangers vanaf €100 tot €350


