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VOORWOORD

MET PLEZIER EEN
TRENDSHOP IN OPTIEK
EN JUWELIER!
Hoe zullen we laten zien dat we al 15 jaar met plezier een trendshop in
optiek en juwelier zijn in Oude Pekela? Dat was de vraag die we ons
stelden toen we over ons 15-jarig jubileum spraken.
VOOR JE LIGT HET BERWIN BIJHOLT 15-JARIG JUBILEUM MAGAZINE
Wat staat er in? Alles wat onze klanten leuk vinden om te lezen en uiteraard willen we je graag een voordeel
geven gewoon omdat we dat leuk vinden dat je er voor gekozen heeft om bij ons eens iets te kopen en
dat waarderen wij! Het blad is exclusief voor onze klanten en mocht je nog geen klant zijn geweest dan heb
je nu mazzel, want je kan gebruik maken van onze exclusieve acties in het magazine!
Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens bij ons in de winkel!
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INTERVIEW MET JONATHAN,
VERTEGENWOORDIGER VAN DE WEISZ GROUP:

ONE WATCH, ONE TREE
WAT IS KERBHOLZ VOOR MERK?
Een jong Duits horlogemerk met
prachtige horloges gemaakt van
natuurlijke materialen en vanuit
de gedachten voor een betere en
duurzame wereld.
HOE IS HET MERK ONTSTAAN?
In 2011 besloten een paar vrienden
om hun rugzak te pakken. Tijdens hun
reis door Midden-Amerika leerden ze
nieuwe landen, nieuwe mensen en een
nieuw materiaal kennen. Terug thuis
vertelden ze hun vrienden over hun
buitengewone idee en na lange nachten
van discussie, veel rode wijn en nog
meer bloed, zweet en tranen, werden

de eerste KERBHOLZ-producten in
2012 gemaakt. Een volledige houten
horloge en een houten zonnebril.
WAT VOOR MATERIAAL
GEBRUIKEN ZE?
Ze gebruiken alleen maar duurzame
materialen zoals hout, natuursteen
en leer.
KERBHOLZ IS EEN DUURZAAM
BEDRIJF, KAN JE DAAR WAT
MEER OVER VERTELLEN?
Kerbholz heeft een ‘’ Designing to
sustain foundation” vanuit waar
donaties worden gedaan aan aan
verschillende goeden doelen. In het

verleden zijn er hierdoor al meer
dan 10.000 bomen gepland. Dit jaar
ondersteunt Kerbholz het Ocean
Clean-up project met als doel zoveel
mogelijk plastic uit de oceaan te
halen. 10% van de winst wordt
gedoneerd aan dit project. Daarnaast
hebben ze al meerdere prijzen in de
wacht gesleept waaronder een Vegan
Award.
WAAROM KERBHOLZ, IN WAT
ONDERSCHEIDEN ZIJ ZICH?
Kwaliteit is een must voor Kerbholz,
daarnaast gaan ze voor duurzaamheid en nemen hun verantwoording
voor de wereld en het milieu.

ANTON
WALNUT GREY
€179,-
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ANTON
WALNUT GREY
€179,-

S C A N D I N A V I A

M I A M I

S T R E T C H

Kerbholz_DanishDesign_A4_Adv.indd 1

U N I Q U E N E S S
I N E V E R Y O N E .
SILVER MESH
IV62Q1255

€119,-

02-04-19 14:16
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SIERADEN

sieraden
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STACEY’S FAVORIET:
CLOSE TO ZEN

BREUNING
Gouden sieraden van hoogwaardige kwaliteit, dit komt tot uiting
in zowel design als afwerking. Het productieproces geschied nog
grotendeels handmatig zoals het zetten van de stenen en de
afwerking van het sieraad. De sieraden van Breuning hebben een
tijdloos karakter en zijn solide vervaardigd waardoor de draagster
vele jaren draagplezier van deze bijzondere creaties kan hebben.
De sieraden van Breuning ademen vakmanschap, stijl en passie uit.

CLOSE TO ZEN
Close to Zen is een exclusief sieradenlabel van Nederlandse
bodem. De collectie bestaat uit luxe, handgemaakte, tijdloze
armbanden, ringen, hangers en oorbellen van hoogwaardige
materialen zoals (verguld) 925 sterling zilver, leer en (half)
edelstenen. De sieraden van Close to Zen worden door de beste,
traditionele edelsmeden op Bali met de hand vervaardigd. De
Balinese cultuur en eeuwenoude wijsheden vormen de basis voor
de sieraden van Close to Zen. In de ontwerpen komen spiritualiteit,
trends en tradities samen. Close to Zen wil je inspireren om je
eigen Zen moment te creëren en te doen wat jou gelukkig maakt!

BASTIAN INVERUN
Zilveren design sieraden uit de Hanzestad Bremen (D).
De sieraden van bastian inverun worden ontworpen door
vooraanstaande internationale sieraad designers die met
hun passie de meest fraaie designs ontwerpen voor de
zelfbewuste vrouw die zich wil onderscheiden. Het unieke
en ambachtelijke karakter van bastian inverun zijn de
sieraden die meer “statement” uitstralen. Inverun is de
Latijnse afkorting van edel, echt en uniek.

Er wordt veel aandacht
besteed aan de klant.
Mooie winkel..altijd
vriendelijk...en
proatn ast mot
gewoon grunnigs

Het assortiment is groot
en mooi. De service is
goed. Ik vind het een
geweldige zaak om
naar toe te gaan. Altijd
een feestje bij Berwin

Sundancer, Wild heart en Spirit of
love… dit zijn een aantal artikel
namen van sieraden die ik van
Close to Zen draag. De naam past
bij het sieraad en daarom ook bij
mij. De edelstenen maken de
sieraden extra bijzonder. Je kunt
een edelsteen kiezen omdat je de
kleur mooi vindt maar ik koos de
stenen vooral omdat het bij mij
persoonlijk past. Achter elke
edelsteen zit een mooie betekenis.
‘’ To find true happiness, stay close
to your heart,’’ Close to Zen.

Stacey

& Margriet!!! Top team
Bijholt!!
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Wisselring

SIERADEN

*Het Zinzi wisselring-systeem is door Zinzi ontworpen en is auteursrechtelijk beschermd.

Zinzi heeft een mooie opvallende ring ontworpen
met een uniek wisselsysteem. Je kunt nu heel gemakkelijk
de kleursteen in je ring wisselen. Stem iedere dag je ring af op de
kleur van je outfit. Praktisch, gemakkelijk, stijlvol & betaalbaar.
ZIR 1
ZIR 2

ZIR 3

Zilveren wisselringen,
ook in roségoud- of geelgoud verguld

79.95
p.st.

ZIR 4

ZIC 1782

VERBONDENHEID
Zilveren sieraden met
symbolisch twee ringen in
elkaar. Ze geven de eeuwige
verbondenheid aan.

ketting 45cm
rondje 11mm

49.95
Zilveren wisselringen,
rand bezet met witte zirconia’s

99.95
p.st.

Speciale actie:
Nu bij aankoop van de zilveren Zinzi
wisselring totaal 5 kleurstenen cadeau:
blauw, roze, zwart, champagne en wit.
ZIR 1782

39.95

ZIA 1782

armband

39.95
ZIO 1782

oorknoppen

39.95

ZIO 1383 | 6mm

29.95

ZIO 1263 | 5mm

19.95

Zilveren oorknoppen, die bij alles passen.
Mooi om te geven of om te krijgen.

2 -

VERKRIJGBAAR OP STERKTE

- 2
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Door de jaren heen heb ik heel wat sieraden
verzameld en gekregen, achter de meesten
zit een verhaal. Toen ik deze ring zag, was is
gelijk verliefd. De ring was niet in roodgoud te
verkrijgen maar gelukkig konden ze het
speciaal maken en heb ik het als kers op de
taart voor mijn 51e verjaardag cadeau
gekregen van Berwin. Diamonds are forever.

BE MINE

A brilliant beauty!

SIERADEN

MARGTIET’S FAVORIET:
A TOUCH OF BRILLIANCE

7. €155,-

6. €135,-

margriet

1. €240,2. €230,3. €380,4. €205,-

Excellent Jewelry ontwerpt
prachtige luxe sieraden
voor de Nederlandse vrouw.
Naast de tijdloze Diamond
Collection vol fonkelende
juwelen met edelstenen,
biedt het merk een lijn
modieuze sieraden gemaakt
van zilver in combinatie met
14karaat goud.

Gouden rijring van €725,voor

€575,-

0.25 crt. SI1/W

Gouden solitair van
€1325,voor

€1075,0.25 crt. SI1/W

5. €305,-

8. €195,14K Gouden setje met briljant.
Collier €360,-, oorbellen €395,-

10
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‘CELEBRATE YOUR SPECIAL MOMENTS WITH PERFECT DIAMONDS’
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SIERADEN

VERA’S FAVORIET:
BUDDHA TO BUDDHA

ZILVEREN SIERADEN
Het verhaal van een aantal merken zilveren sieraden begint in Azië.
Van reizen krijg je immers inspiratie en in Aziatische landen, neem
bijvoorbeeld Indonesië, zitten vele edelsmeden. Ideeën worden
bedacht, schetsen worden getekend, de lokale edelsmid maakt het
en je eerste eigen sieraad is geboren! Zo begonnen onder anderen
de merken S!LK, Buddha to Buddha en Close to Zen. Tijdloze
designs, een stoer karakter en verfijnde afwerking dat hebben deze
sieraden allemaal stuk voor stuk gemeen. De sieraden zijn niet
alleen populair bij Berwin Bijholt en zijn team, maar ook bij BN-ers
en influencers zoals: Marco Borsato, Ellen Hoog en Quinty Trustfull.
De handgemaakte zilveren sieradencollecties bestaan uit: armbanden, colliers, hangers, ringen en oorbellen.

Mijn allereerste sieraad was een
zilveren enkelbandje met kleine
ronde bolletjes gekocht in Italië.
En daar was BTB ineens met de
verfijnde Katja-serie en ik waande
mij gelijk weer terug! Het gevoel
dat deze sieraden mij geven
gecombineerd met hoe ze er
uitzien, stoer en toch elegant,
maakt dat dit de perfecte sieraden
zijn voor mij!

Vera

MIRTHE’S FAVORIET: S!LK

#DiscoverYourPlanet
@ seiko_prospex

The clearest water on Earth
The Silfra fissure, Iceland

Between two tectonic plates lies Silfra, a deep f issure percolating with
clear groundwater. Dive here and you will discover underwater visibility
unlike any where on Earth.

Het merk is een stoer en uniek
merk. Toen ik de sieraden voor
het eerst zag was ik verkocht. De
sieraden laten zien dat je op je
eigen manier stoer en uniek kunt
zijn. S!lk werkt met meerdere
materialen door elkaar zoals zilver
en leer of zilver en edelstenen en
dat maakt S!lk uniek, stoer en
speels maar ook elegant. Zijn
voorgaande eigenschapen op jou
van toepassing dan is S!lk een
echte aanrader voor jou!!

Mirthe
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Anders kijken naar scherp zien

QF1929v1

NACHTLENZEN

HOE ZORGT U VOOR
DE OGEN VAN UW KIND?

Dit is Madelief. Nu rustig aan het dromen. Dat is overdag wel anders. Dan rent, klimt, springt en
speelt ze volop. Daarom heeft ze samen met haar ouders gekozen voor DreamLite nachtlenzen.
Die draagt Madelief ’s nachts en kunnen ’s ochtends uit. Zo kan ze overdag al haar energie kwijt.
Zonder enige hinder.

Hier wordt gewerkt
aan scherp zicht.

Voor een groeiende groep kinderen
is scherp zicht niet meer vanzelfsprekend. In Nederland is al een
kwart van de 13-jarigen bijziend en
dit aantal blijft groeien.
1 Onderzoekers voorspellen dat in
het jaar 2050 bijna de helft van de
totale wereldbevolking bijziend zal
zijn.2 Dit lijkt ver weg, maar dat zijn
de jongeren van nu. Bent u zich
bewust van de risico’s van (progressieve) bijziendheid en weet u wat u
kunt doen om uw kind hiervoor te behoeden?
BIJZIENDHEID: EEN GROEIEND PROBLEEM
Als u bijziend (myopie, veraf slecht zien) bent,
dan heeft u zoals de oogspecialist dat zegt een
oogcorrectie met een ‘min-sterkte’ nodig. Bijziendheid
hoeft op zich niet gevaarlijk te zijn. Echter, vooral bij
kinderen tussen de 6 en 17 jaar is bijziendheid vaak
sterk progressief.3 Juist jongeren zijn een kwetsbare
groep omdat hun ogen nog niet uitgegroeid zijn. De
problemen met bijziendheid zijn o.a. een grotere
kans op staar, een hogere kans op glaucoom en een
verhoogde kans op netvliesloslating. Allemaal
complicaties die kunnen leiden tot slechtziendheid
of blindheid.4, 5 Laat de ogen van uw kind regelmatig
controleren, ook als hij/zij (nog) niet bijziend is.
Zo kan er op tijd worden ingegrepen.

DREAMLITE NACHTLENZEN
Anders dan gewone lenzen werken DreamLite
nachtlenzen meer als een beugel voor de ogen.
Ze doen ’s nachts hun werk. De speciale, op maat
gemaakte, vorm van de lens maakt het hoornvlies
tijdens de slaap ongemerkt iets platter. Hiermee wordt
de bijziendheid gecorrigeerd. Overdag ziet u haarscherp, zonder een bril of contactlenzen in. Het is een
veilig methode waarvan het effect tijdelijk is en 100%
omkeerbaar is. Als de lens enkele dagen niet wordt
gedragen nemen de ogen vanzelf hun oorspronkelijke
vorm weer aan. Er kan al gestart worden met
DreamLite vanaf het achtste levensjaar.
Meer weten? Kom gerust langs bij Berwin Bijholt
Optiek om u te laten informeren.

BERWIN BIJHOLT JUWELIER OPTICIEN | 2019
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Horloges
TACS
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Maar er is meer: horloges geïnspireerd op een vallende
waterdruppel, op de vorm van een zeepje, een spiegel,
verpakkingsmateriaal en ook de natuur. Designs die
u een herkenning geven uit het verleden maar ook uit
het heden.

HORLOGES

K
J
I
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*
G

TACS is een Design horlogemerk en staat voor
Taste Attractive Creative Sense. TACS horloges zijn
geïnspireerd op verschillende elementen uit het dagelijks
leven. Fotografie, Muziek en Media zijn thema’s die in
de collectie aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan
designs gebaseerd op bijvoorbeeld fotocamera’s,
langspeelplaten en transistor radio’s.

JANNEKE’S
FAVORIET: TACS

çHet merk heeft zowel een heren als een dames collectie, echter zijn de meeste modellen unisex. De collectie
bestaat op dit moment uit 37 verschillende model
soorten, in verschillende kleur stijlen leverbaar. De
horloges zijn voorzien van een Japans miyota uurwerk.

Mijn favoriete merk is TACS. Het
merk is uniek door zijn designs. Alle
horloges zijn ergens op gebaseerd.
Zo heb ik zelf bijvoorbeeld de LP, de
Icicle (IJsblokje) en de Day&Night.
Al deze horloges zijn bijzonder op
hun eigen manier! Het zijn strakke
horloge die niet alleen anders zijn
door hun design maar ook door de
manier van klok kijken. Een echte
aanrader voor de liefhebber van een
uniek product!

Janneke

Wat ee
n goed
adres...
klantvrie
vakkund
ndelijk,
ig en ee
n super
collectie
mooie
...een ec
hte aan
rader!
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* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden. Deze

actie loopt tot september 2019
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Teambuilding

sfeer.
lijke en leuke
Zeer gemoede
der wat wils.
nrader,voor ie
Zeker een aa
bij je past.
e kijk op wat
Met een goed

ONDER LEIDING VAN SUZANNE SCHAARS, ONTWERPSTER
EN EIGENARESSE VAN CLIC CREATIONS.
Op een zonnige maandag in juni vertrok ons voltallige team
richting ’s Hertogenbosch. Midden in de stad hebben we op een
terras heerlijk zitten lunchen, om vervolgens richting het kantoor
en atelier van Clic te rijden.
Daar werden we hartelijk ontvangen door Suzanne en haar
moeder. Buiten op hun patio gingen we met elkaar in gesprek om
duidelijk te maken wat je functie binnen het team is en hoe je jezelf
als persoon beschouwd aan de hand van een aantal eigenschap
pen. Na het verhelderende gesprek kregen we een rondleiding
door het pand om te zien waar de creaties tot stand komen. Om
vervolgens zelf in het atelier met allerlei onderdelen te gaan
stoeien om zo een nieuwe creatie te ontwikkelen. Als afsluiting
nam Suzanne ons mee naar atelier Van Loon in Vught.
Daar is werk van verschillende kunstenaars te zien. Zo ook de
sculpturen van Suzanne.

ANITA’S FAVORIET: CLIC SIERADEN

Kortom een leuke gezellige dag
met collega’s waar je weer even
heerlijk hebben kunnen
bijkletsen!!!

Mijn klik met deze mooi set van Clic
sieraden is ontstaan tijdens onze VIP-dag
van 2018. De enthousiaste Nederlandse
ontwerpster van deze sieraden was bij ons
in de winkel met haar collectie. De mooie
abstracte vormen en keuze van materiaal
(aluminium) sprak mij aan. Leuk detail is
dat de magneetsluitingen van de colliers
en armbanden onzichtbaar in het ontwerp
worden verwerkt. Nadat ik mijn collier had
gekozen, zijn daar later de ring, armband
en oorbellen aan toegevoegd. Kortom een
mooie set die ik met plezier draag en waar
ik ook veel positieve reacties op krijg!!!
Altijd goede service en staan altijd
voor je klaar!!!! niks op aan te merken.
En leuk, goed en aardig personeel.

18
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COLUMN PETRA

Kies voor
het nieuwste
lensmateriaal
®
met Live
Met contactlenzen van silicone hydrogel
materiaal maak je een gezondere keuze.
Je ogen krijgen meer zuurstof waardoor
je witte, heldere ogen houdt. Daarnaast
biedt Live® uitstekend comfort en een
UV-filter*.

Gezondheid

een silicone hydrogel lens met
hoge zuurstofdoorlaatbaarheid¹
en UV-filter*

Comfort

hoog vochtgehalte in een
hele zachte lens zorgt voor
uitstekend draagcomfort

Gemak

het gemak dat je gewend
bent van een daglens

1. Met hogere zuurstofdoorlaatbaarheid dan hydrogel materialen minimaliseren of elimineren silicone hydrogel
contactlenzen hypoxie gerelateerde tekens en symptomen die voorkomen gedurende contactlensgebruik.

HELDERE BLIK VOOR
MIMAKKER STIP
De ogen begonnen zeer te doen en vermoeidheid speelde parten. Ik, Petra van der
Velde geef gestalte aan Stip, ben zelf al lang
brildragend. De inzetten als Stip deed ik nog
steeds zonder bril. En dat kon echt niet meer.
Het werd tijd voor een werkbril. Het moest
wel een bijzondere worden en daarom ging ik
bij Berwin Bijholt in Oude Pekela langs.
MIMAKKER STIP
Ik ben sinds 2015 miMakker en wordt onder
andere ingezet bij mensen met dementie of
met een verstandelijke beperking waarbij
gewoon contact niet meer vanzelfsprekend
is. Contacten zijn vaak zo vluchtig. Als
kleurrijk maatje (clownstype) mag en kun je
veel meer. Je komt niet de lolbroek uithangen, maar komt op bezoek met een doel,
namelijk het leggen van contact. Dat is een
basisbehoefte van iedereen. We vergeten
vaak elkaar echt te zien. Non-verbaal kun je
bij mensen met contactmoeilijkheden soms
meer bereiken dan met taal. De miMakker
heef de intentie om echt contact te maken,
van hart tot hart en vanuit rust en respect.
EEN BIJZONDERE BRIL
Mijn idee was om een bril aan te schaffen
zondere montuur, omdat ik als Stip al aardig
kleurrijk ben. Met die intentie ging ik naar de
winkel. Ik werd hartelijk ontvangen en
Margriet begreep wat ik bedoelde met een
bijzondere bril. Zij kent mij en mijn werk, wat
zeer prettig is als je bijna niet kunt kiezen uit
het grote assortiment. Het lijkt daar gewoon
op een snoepwinkel. Als snel hadden we wat
gevonden. Dat bleek toch meer een Petra
bril. Ik dacht nog steeds eentje zonder
montuur, maar met grappige pootjes.
Margriet was ervan overtuigd dat dat geen
toevoeging voor mijn uitstraling zou zijn. En
ze kreeg gelijk. We snuffelden verder en
daar zag ik hem/haar. Perfect. De bril voor
Stip, maar stiekem ook wel voor Petra. De

woorden van Margriet; “je ogen zijn als
schilderijtjes en daar moet een mooi lijstje
om”, trokken me over de streep.
RUST EN RESPECT
Als miMakker werk je vooral vanuit de
waarden Rust en Respect, dat doen ze bij
Berwin Bijholt ook. Ze nemen de tijd, gaan
zorgvuldig te werk en hebben oog en oor
voor je verhaal om samen tot de beste optie
te komen. Van montuur, tot het glas. Van
mijn privébril heb ik al jaren veel plezier.
Dat is een Zenka met verwisselbare opzet
monturen. Zo lijkt het alsof je meerdere
brillen hebt, maar dat is niet zo. Deze bril
is voor mijn werk, waarbij emoties,
mimiek en uitstraling van groot belang
zijn, niet geschikt. De bril voor Stip heeft
grote glazen en de kleur rood past
perfect bij mijn outfit. Stiekem past deze
ook bij Petra, maar is in eerste instantie
voor Stip. De eerste keren dat ik de bril
ophad verrasten mij. Ik dacht echt zien
ze het niet? Een aantal dachten dat ik
een nieuwe bril op had. Nee, Stip had
nooit eerder een bril op. Anderen
keken naar me en schudden hun
hoofd als ik vroeg zie je niet iets?
Zouden zij een bril nodig zijn, of is de
bril zo goed gekozen dat het gewoon
lijkt alsof het altijd al zo was. Ik,
Petra, ben blij met de bril, maar
Stip is er nog blijer mee, want het
voldoet aan alle eisen waarvoor ik
bij Berwin Bijholt langs ging.
Wil je meer weten over het werk
van miMakker Stip kijk op
www.contactmakker.nl of volg
me op Facebook: Bijzondere
ontmoetingen van Stip.

Petra

*Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervangers voor beschermende UV-absorberende
hulpmiddelen zoals UV-absorberende brillen of zonnebrillen, aangezien ze het volledige oog en het omringende
gebied niet geheel afschermen. U wordt aangeraden om UV-absorberende hulpmiddelen te blijven gebruiken.
BERWIN BIJHOLT JUWELIER OPTICIEN | 2019
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Eyewear
ANA HICKMANN

Vandaag bij een
er
trainingsgroep we

"A Woman’s Charm Collection"

mijn
aangesproken op
ooie
bijzondere en m

De collectie staat voor het eren van vrouwen. Essentie en vrouwelijkheid in alle
aspecten van het leven zijn het sleutelwoorden voor deze collectie. Met zekerheid
durven wij te zeggen dat alle vrouwen verschillend zijn, maar toch een gemeenschappelijke eigenschap delen… stijl. Deze collectie biedt een selectie van opnieuw
uitgevonden klassieke vormen om de elegantie en charmante uiterlijk van vandaag
te creëren. Oversized zonnebrillen zijn altijd
al een trend geweest. Het model geheel
randloos en heeft een dubbele neusbrug.

perfect
bril. De bril zit
en is afgelopen
)
zaterdag (gratis
nog even weer
bijgesteld.

T-CHARGE EYEWEAR
Dezelfde look, verschillende perspectieven, dat is het thema van de
SS19-campagne. Ondanks verschillende manieren om uitdagingen
te zien, is het mogelijk dat zowel mannen als vrouwen dezelfde blik
op de wereld kunnen hebben. Deze campagne presenteert
T-Charge Eyewear als een gemeenschappelijke passie die mannen
en vrouwen samenbrengt en hun verschillen viert. Nieuw! De
vierkante met dubbele neusbrug piloten bril. Dit vierkant gevormde
model is een vintage heruitvinden met een edgy en moderne draai.

EYEWEAR

MOSCOT
GESCHIEDENIS
De eerste stappen in de optiek werden voor MOSCOT gezet door
betovergrootvader en familiehoofd, Hyman Moscot, die in1899
emigreerde vanuit Oost-Europa en voet aan land zette op Ellis
Island. Hyman begon met de verkoop van kant-en-klare brillen
vanaf een handkar op Orchard Street in New York aan Manhattans
beroemde Lower East Side.
VAKMANSCHAP
Gemiddeld zijn er ongeveer 130 stappen nodig om een MOSCOT
montuur te vervaardigen. Al onze monturen zijn met de hand
gemaakt én met de hand afgewerkt in onze fabriek die al meer
dan 40 jaar deel uitmaakt van onze familie.
KWALITEIT
MOSCOT monturen worden nog steeds ontworpen en uitgetest
in New York City. Alle MOSCOT monturen zijn handgemaakt van
materialen van de hoogste kwaliteit. De scharnieren bijvoorbeeld
zijn door de veren en het front geklonken om een stevige con
structie mogelijk te maken. In onze eigen New York City
laboratoria inspecteert MOSCOT zorgvuldig elk montuur voordat
het wordt afgeleverd, zodat we de beste kwaliteit en pasvorm
kunnen garanderen.

BULGET
Een ‘’Lifetime Journey’’ is het thema van de SS19
Bulget Occhiali Collectie. De nieuwste campagne draait
helemaal om een verhaal vertellen over de wereld
rondreizen, glorieuze momenten beleven en het
onbekende te ontdekken. Geïnspireerd door de jaren
’30 cat eye style, dit hoekige cat-eye model is een
moderne versie van de klassieke stijl.
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ELK SIERAAD VERTELT EEN VERHAAL

OVER DE GOUDSMID…
Hoe lang zit je al in het juweliersvak?
28 jaar met de opleiding goudsmidjuwelier erbij, de opleiding duurt 4 jaar.
Ik heb de opleiding gevolgd in Amsterdam. Je kan de opleiding ook in
Schoonhoven volgen.
Wou je altijd al goudsmid worden?
Nee ik zou eerst timmerman worden, ik
deed de opleiding timmerman en op
een scholenmanifestatie kwam ik een
paar jongens van de schildersopleiding
tegen, die zeiden tegen mij: ‘’ Hé ga je
mee, kijken bij de dames van het
goudsmeden’’. Het zag er erg interessant uit, uiteindelijk heb ik me ingeschreven.
Stel dat je nog maar één
materiaal mag gebruiken,
welke zou dit dan zijn?
Goud, geelgoud. Bij zilver ben je uren
aan het afwerken. Polijst je met veel
gemak een prachtige glans op goud.
Maar ook het solderen gaat echt
ontzettend veel beter.

Waardoor raak je geïnspireerd?
Door de mensen, ik vind het leuk om
iets te maken wat de klant specifiek
leuk vindt. Ik wil geen hele collecties

"I only wear
jewelry on days
ending with ''y''"
maken en van elke ring die ik bedenk
en maak daarna nog 50 keer te maken.
Ik wil graag voor één klant specifieks
iets maken en dat maar één keer.

Wat vind je het leukste
aan jouw beroep?
Dat ik sieraden kan maken waar
mensen blij van worden, voor iedereen
wat anders. Als ik een opdracht krijg,
krijg ik meer dan alleen de opdracht. Ik
krijg vaak te maken met
emotie, een gevoel en
een speciale herinnering. En dan vind ik het
heel mooi dat ik daar
dan een sieraad van
en voor mag maken.
Wat is voor jou de
grootste uitdaging?
Soms is het bedenken over hoe je iets
moet maken het
meeste werk. Ik
gebruik het liefst
oude technieken en
die kun je helaas
niet altijd toepassen, dus soms
moet je een paar
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dagen soms weken
na denken hoe je iets gaat maken of
oplossen. Als je daarachter bent,
heb je het meeste werk al gedaan.

Wat is het mooiste wat je hebt
mogen maken?
Het mooiste is dan de aanzoeksring
voor mijn vrouw. Daarnaast heb ik heel
veel andere mooie, leuke en bijzondere
sieraden gemaakt. Dit vind ik dan wel
een van de bijzonderste opdrachten:
Ik heb een keer een goudenring met
een hele woonwagen erop gemaakt
met wieltjes van diamanten en de
schoorsteen van zwart diamanten
voor een grote imposante man, hij
stond te huilen toen hij de ring op kwam
halen, een bijzonder en mooi moment.
Het was een pipo wagen zoals zijn
ouders vroeger gewoond hadden.
Veel emotie dus.
Voor wie zou je nog eens een
sieraad willen maken?
Wow dat is een lastige vraag, het maakt
mij namelijk niet uit. Maar als ik er zo
over nadenk… Mijn moeder, dat is al
heel lang geleden dat ik wat voor haar
heb gemaakt. Dat ga ik binnenkort
gelijk doen!

Weetjes beantwoord
door de goudsmid
Kun je uitleggen wat het verschil is
tussen verschillende karaten en
kleuren goud?
Puur goud is 24karaats. 14karaats goud
wat wij veel in Nederland gebruiken,
houd in dat 14 delen goud zijn en
10 delen een ander materiaal. In die
10 delen kunnen we de kleur van het
goud bepalen, we hebben geelgoud,
roodgoud en witgoud. Bij 14karaat

geelgoud zijn 14 delen goud, 5 delen
zilver en 5 delen koper. Bij roodgoud
zijn het 14 delen goud en voornamelijk
10 delen koper. Bij hogere gehaltes
bijvoorbeeld 18 karaat goud, zijn het 18
delen goud en 6 delen ander materiaal.

Waarom is goud een andere
prijs dan zilver?
goud is veel zeldzamer. De goudprijs
wordt bepaald door hoeveel goud ze
kunnen derven uit de aarde. Zilver
is gewoon minder zeldzaam.
Hoe maak je je sieraden het
beste schoon?
Heet water, een tandenborstel en zeep.
Je kunt gewoon een drup Dreft afwasmiddel in een bakje met heet water

doen, je sieraad erin leggen en met
een tandenborstel schoonmaken.

Wat is het verschil tussen
zirkonia en diamant en waarom
is de prijs zo verschillend?
Zirkonia ’s zijn niet zeldzaam en meestal
zijn zirkonia ’s synthetisch. En diamant
is uiterst zeldzaam en er moet veel werk
worden verricht voor een diamant.
Wat is het verschil tussen
briljant en diamant? De meeste
mensen begrijpen het vaak niet.
Briljant is een vorm, diamant is een
materiaal. Je kan een diamant (materiaal) in een bepaalde vorm slijpen,
bijvoorbeeld in briljant vorm. Een
briljant heeft 58 facetten. Je kan ook

een Zirkonia (materiaal) in een briljant
vorm slijpen. Vergelijk het met een
ander soort materiaal, bijvoorbeeld:
glas. Glas is een materiaal, ik kan daar
een vaas (vorm) van maken, maar ik
kan er ook een drinkglas van maken.

Berwin sieraad
Ik ben gevallen voor een handgemaakte
rosé gouden slavenarmband. Voor
mannen zijn er best sieraden te krijgen
maar vaak meer bijou en minder stijlvol.
Daarom heb ik samen met onze
goudsmid deze slavenarmband ontworpen. Het is handgemaakt en massief
waardoor het robuust aanvoelt zonder
dat het een grove armband is geworden.
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Valencia
		España

Sunglasses

Super goed team en een leuke
winkel voor alle leuke kad’s.Opticien
en Juwelier van hoog niveau.

SERENGETI
Serengeti zonnebrillen… de top op het gebied van prestaties, elegantie,
bescherming en stijl! Ontstaan in Florida in 1985, werd het merk
Serengeti onmiddellijk gepositioneerd aan de bovenkant van de markt
van de gepolariseerde zonnebrillen dankzij de unieke combinatie van
de glaseigenschappen en de belangrijkste nieuwigheden.

Een gezellig weekend in Valencia
om samen 15 jaar Berwin Bijholt te
vieren, echt een feestje! Veel
gezien, gelachen, gegeten en
gedronken. Een mooi moment om
elkaar buiten het werken om te
leren kennen.

Wat maakt Serengeti zo uniek? De combinatie van:

€199,-

€219,€199,€199,-

€239,€239,-
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€199,-

SUNGLASSES

• FOTOCHROMATISCHE KWALITEIT
	De exclusieve fotochromatische lenzen van Serengeti passen zich
automatisch aan bij veranderende lichtomstandigheden; ze worden
donkerder bij fel zonlicht en blijven licht bij een bewolkte dag.
• BESCHERMING TEGEN BLAUWE LICHTSTRALEN
	De gepatenteerde Spectral Control® filter van Serengeti zorgt voor
kijkcomfort en helderheid bij elk weertype.
• UV-BESCHERMING
	De Serengeti lenzen blokkeren 100% UV-B straling en zeker 98,5%
UV-A straling. Door de ontspiegellaag die aan de binnenzijde is
aangebracht worden schittering en reflecties tegengegaan.
• CHEMISCH GEHARDE LENZEN
	Deze lenzen zijn harder, schokbestendiger en duurzamer dan niet
geharde lenzen.
• OPTIMALE GESLEPEN LENZEN
	Door deze bewerking bent u zeker van een helder zicht, zonder
beeldvertekening.
• GEPOLARISEERDE LENZEN
	Een gepolariseerde Serengeti zonnebril regelt het gereflecteerde
zonlicht, zodat er voor de ogen een rustig beeld ontstaat.

€239,-

zonnebrillen €75,-

leuke winke
l die
klantvriend
elijk te werk
gaat. Perso
neel heeft
product ke
nnis en denk
t
met je mee
. Er is een
ruim aanbo
d aan
sieraden en
brillen.

Serengeti is de beste in polarisatie. De polarisatiefilm is namelijk in de
lens ingebouwd. Deze zit tussen 2 lagen glas, waardoor de film niet kan
slijten of beschadigen. Door de gepolariseerde lenzen van Serengeti is
dit de best beschermende zonnebril ooit. Juist dit is de reden waarom
veel Serengeti-dragers hun merk – eenmaal gekozen – eeuwig trouw
blijven. Een bijzonder loyale klantenkring dus!
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JUWELIER-OPTICIEN

15 JAAR

JUBILEUM FEEST
ZATERDAG 22 JUNI

09:15-17:00

MUZIEK . HAPJES . DRANKJES
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Scheepshellingstraat 34 Oude Pekela . www.berwinbijholt.nl . 0597-615501

