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BELEEF HET SIERAAD:
BRANCHE IN DE
SPOTLIGHTS
Op 3 november stonden sieraden en horloges weer extra in de
belangstelling tijdens de landelijke promotieactie Beleef Het
Sieraad. De open dag is inmiddels niet meer weg te denken uit de
branche. Ook deze vierde editie leverde enthousiaste verhalen van
deelnemende vakgenoten op. Een aantal reacties.

Door: Joke Sants

PETRA JONGMANS

Zelf aan de slag bij Petra Jongmans in Rotterdam

De goodiebags staan klaar

jan/febr — 2019

7

GOUDSMID MARGRIET

“Met een brede glimlach op mijn
gezicht sloot ik om 16.30 uur de
buitendeuren van mijn atelier.
Een glimlach die zowaar nog breder was dan die van een aantal
uren daarvoor, toen ik diezelfde
deuren opende”, vertelt goudsmid Margriet Burger uit Annen,
een van de enthousiaste deelnemers aan de nationale promotieactie Beleef Het Sieraad.

Toegankelijk
“Beleef Het Sieraad 2018 was
een mooie editie”, vervolgt
Margriet. “Ik kijk terug op een
dag met veel bezoekers die
veel belangstelling hadden voor
mijn werk en mijn ambacht. Ik
ben trots op mijn vak, trots op
mijn werk en vertel er met veel
plezier over. En, zo blijkt, het is
júist dat plezier wat aanstekelijk

Margriet verlootte twee gratis

Margriets werkplaats in afwachting van de bezoekers

ontwerpsessies

werkt. De hele middag heb ik
bekende maar vooral ook nieuwe mensen mogen ontmoeten
en ontvangen in mijn Drentse
atelier. En zo hoort Beleef Het
Sieraad te zijn: toegankelijk.”
Voor Margriet vloog de dag voorbij; daar zorgden haar demonstraties en het presenteren van
haar collectie Margriet Jewels
wel voor.

Facebookactie
Voorafgaand aan de open dag
had Margriet een Facebookactie georganiseerd waarbij twee
gratis ontwerpsessies werden
verloot. “De actie was veel geliket en gedeeld en de deelname
was overweldigend. Het moment
waarop de winnaars bekend werden gemaakt was een feestje.
Met een van de winnaars staat

MIO SIERADEN

Mio Sieraden in Amsterdam organiseerde een ontwerpwedstrijd voor jong en oud

de afspraak voor de ontwerpsessie al; zij wil heel graag een
mooi herinneringssieraad ontwerpen en laten smeden, een
dierbaar sieraad dat herinnert
aan haar overleden man. Hoe
mooi is dat! Na afloop van de
dag betrapte ik mezelf op mijn
glimlach, die is de hele dag niet
van mijn gezicht geweest.”
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EDELSMEDERIJ PUUR & PRACHT

Zelf aan de slag bij Puur & Pracht

Monique van Dorp van Edelsmederij Puur & Pracht in Helvoirt
heeft genoten van Beleef Het
Sieraad. “Ik heb op deze dag
mijn eerste eigen collectie
gelanceerd. Dat vergde wat voorbereiding: sieraden maken dus.
En verder het atelier op orde
krijgen, social media inplannen
en aan de slag gaan met alle
info en tips van de organisatie
van Beleef Het Sieraad, zoals de
flyer aanpassen en verspreiden.

Monique laat zien wat ze doet

Ook de activiteiten voor de dag
moesten voorbereid worden. En
natuurlijk mochten mijn lopende
opdrachten er vooral niet onder
lijden, dus het was even een
hele drukke, maar erg leuke tijd!”

Topdag
Toen de open dag aanbrak had
Monique alles klaar, de sieraden
mooi geëtaleerd, hapjes op tafel
en drankjes gekoeld. “De eerste
bezoeker, die meteen om 10.00

uur voor de deur stond, was erg
geïnteresseerd in mijn werk en
mijn ideeën. Het bleef niet bij
deze bezoeker; steeds meer
stroomden binnen om achter
de werkbank te gaan zitten. Er
lagen zaagoefeningen klaar en
er kon materiaal gebogen en
gehamerd worden zodat de mensen zelf konden ervaren wat ons
vak inhoudt. Verder werden er
sieraden gepast, vragen gesteld
en opdrachten achtergelaten.

OOGST
SIERADEN

Lotte Porrio van Oogst Sieraden in Amsterdam aan het werk

Tijd om zelf achter de werkbank
te gaan zitten had ik niet en
dus bleef het laten zien van een
soldering en het smelten van
goud achterwege. De bezoekers
genoten van hun drankje, maakten een praatje, bekeken alle
sieraden en beleefden! Ik heb
genoten van alle leuke reacties
op de dag zelf en de week erna.
Wat mij betreft een topdag die
zeker voor herhaling vatbaar is.”
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SIERADENROUTE
ENSCHEDE
Net als vorig jaar organiseerde een aantal deelnemers uit
Enschede een sieradenroute
door de stad. En net als vorig
jaar was dit ook deze keer een
enorm succes, vertelt Leonie
Wissink van Juwelier Wissink.
“Beleef Het Sieraad was weer
een geslaagde dag. We hebben
veel enthousiaste mensen
mogen ontmoeten.” In Eschede deden UNI10 Edelsmid, de
juweliers Gruyters, Koelink en
Wissink en de galeries Beeld &
Aambeeld en Nouverture mee.
Samen organiseerden ze diverse
acties en activiteiten: foto’s
laten maken met een spectaculair sieraad, demonstraties
sterrenbeelden in brons gieten,
exposities, taxeren, controleren en reinigen van sieraden,
demonstraties puk-lassen en
gieten en win- en kortingsacties.

Samenwerken
De deelnemers hadden van
tevoren een plattegrond laten
drukken met de sieradenroute.
Van deze plattegrond werd grif
gebruikgemaakt; veel mensen
volgende de aangegeven route.
“Heel bijzonder, de samenwerking tussen deze deelnemers”,
zegt Daniël Voskamp van de
organisatie van Beleef Het
Sieraad die naar Enschede was
gekomen. “Ik ben speciaal naar
Enschede gereden om de sfeer
te proeven. Geweldig om te zien
hoe ze deze route samen hebben opgezet. Ook dat is waar
Beleef Het Sieraad voor bedoeld
is; sámen mooie producten onder de aandacht van consumenten brengen.”

Sieraden taxeren bij Juwelier Wissink

Beleef het sieraad is mede mogelijk gemaakt door ZINZI.

Dit jaar vindt een jubileumeditie van Beleef Het Sieraad plaats.
Op 2 november wordt de open dag voor de vijfde keer georganiseerd.
Noteer de datum alvast in uw agenda en help mee hét promotieevenement van de sieraden- en horlogebranche nog groter te maken.
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