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Terugkijkend komen 
er mooie herinneringen 
naar boven met veel 
unieke hoogtepunten  



 THE WAVE REIMAGINED.
 UNDENIABLY EBEL.

The new EBEL Wave,
shown in 18K yellow gold
& two-toned stainless steel,
hers with diamonds.
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De sieraden zijn niet specifiek op ware 
grootte afgebeeld. Alle prijzen en infor-
matie in deze uitgave zijn onder voorbe-
houd van drukfouten en wijzigingen.

Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of gepubliceerd door 
middel van druk, kopie of welke wijze 
dan ook, zonder schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Aan de tot-
standkoming van Zwinkels Magazine 
wordt de grootst mogelijke zorg besteed. 
De uitgever stelt zich niet aansprakelijk 
voor inhoudelijke fouten.

Aan het slot van ons jubileumjaar, waarin we heel veel activiteiten hebben mogen or-
ganiseren, presenteren wij met trots ons 25-jarig jubileummagazine. Hierin kijken wij 
niet alleen naar het verleden en het heden, maar ook naar de toekomst. 

Wat altijd belangrijk voor ons is en zal blijven, is onze persoonlijke benadering en 
de service die wij verlenen. Zeker in deze jaren van grilligheid zullen wij vasthouden 
aan onze filosofie waarin de klant centraal staat. Met het gehele team willen wij een 
beleving neerzetten waar u zich in thuisvoelt. Daar doen wij vreselijk ons best voor, 
door onze vakkennis telkens te vergroten en door het volgen van de juiste trends in 
sieraden en horloges. Bovenal willen wij een juwelier zijn waar u voor hoogwaardige 
kwaliteit terecht kunt. Wij geven u graag het gevoel van betaalbare luxe. Met een 
vriendelijk woord, gezelligheid, een gedegen advies en een groot assortiment staan 
wij bij Juwelier Zwinkels zes dagen in de week voor u klaar!

Met zeer grote trots mogen wij u nu ook verwelkomen in onze derde winkel:  
www.juwelierzwinkels.nl. De website zorgt ervoor dat we onze service nog verder 
kunnen uitbreiden. Zo kunt u een kijkje nemen in onze voorraad en het door u ge-
wenste artikel reserveren en ophalen in de winkel. Indien u hiervoor geen gelegenheid 
heeft, komen wij het graag bij u thuis afleveren.

Nog vele jaren zullen wij de gezelligheid, professionaliteit, deskundigheid en ser-
vice geven zoals u van ons gewend bent. Namens ons gehele team danken wij u 
voor het vertrouwen dat u ons de afgelopen 25 jaar heeft gegeven. Een welge-
meend BEDANKT en wij hopen u de komende jaren weer veel te mogen ontmoeten. 

Frans en Karin Zwinkels
en het gehele Zwinkels-team

Exclusieve en unieke handgemaakte 
sieraden van Juwelier Zwinkels

Diverse 14 krt wit-, geel- of roségouden ringen met bril jant



REALIZE YOUR DREAM
Stella Mays - Artist
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Het begon ooit op een druilerige nieuwjaarsdag. Frans en Karin 
Zwinkels wandelden door de Molenstraat in Monster en zagen 
daar een pand leegstaan. Frans kwam uit een ondernemers-
familie en wilde heel graag een eigen juwelierszaak beginnen. 
Samen besloten ze de sprong te wagen. Met hard werken en 
veel lef bouwden Frans en Karin gestaag hun bloeiende on-
derneming én vaste klantenkring op; inmiddels zijn ze de trotse 
eigenaar van twee goedlopende juwelierszaken.

EEn TEruGBliK
Terugkijkend op 25 jaar Juwelier Zwinkels komen mooie her-
inneringen naar boven aan veel unieke hoogtepunten. Karin: 
‘Het is jammer dat we niet alle festiviteiten, opmerkingen en 
anekdotes hebben opgeschreven. Dan hadden we een dik boek 
kunnen schrijven! Het allerbelangrijkste is dat ze in ons hart zijn 
opgeslagen. We zullen ze nooit vergeten.’
Enthousiast vertelt Karin over de verschillende evenementen die 
zij voor hun klanten hebben gehouden in de afgelopen jaren. Het 
organiseren bleek een verborgen talent van Karin te zijn, waar 
ze heel veel plezier en energie uit heeft gehaald. In vogelvlucht 
noemt ze enkele evenementen: ‘We hebben ooit voor de aller-
kleinsten een stormspringkussen op het plein geplaatst. En voor 
de iets groteren een rodeostier. Ook hebben we een fietstocht 
door het Westland georganiseerd, met voor iedereen proviand 
voor onderweg. En aan het einde van de tocht stond dan een 
ijscokar. Met Moederdag hebben we dienbladen met onder meer 
een croissant, jus d’orange en jam uitgedeeld.’ 
En daar bleef het niet bij. Zo kregen klanten tijdens een ambach-
telijke avond een kijkje achter de schermen, begeleid met muziek, 
een hapje en een drankje. Verder waren er trouwringenshows bij 
de Lickerbaertshoeve, evenals een twee dagen durend open huis 
in diezelfde hoeve vanwege het 20-jarig bestaan.

25 Jaar
Nu bestaat Juwelier Zwinkels dan 25 jaar. Het afgelopen jaar 
stond volledig in het teken van dit jubileum, en dat hebben de 
klanten geweten ook. Zo kon iedere maand één van hen een 
sieraad of horloge winnen, was er een ‘kleur- en scheurevene-
ment’ bij Strandpaviljoen Zomertijd en is er een jubileumkrant 
uitgegeven. Als verrassing voor het personeel hebben Frans 
en Karin een fotoshoot georganiseerd, die in deze brochure te 

Het is jammer dat we 
niet alle festiviteiten, 
opmerkingen en anekdotes 
hebben opgeschreven

25 jaar bestaat Juwelier Zwinkels alweer; de tijd 
vliegt. De passie voor het vak is gebleven, en nog 
altijd staan bij Frans en Karin Zwinkels dezelfde 
punten centraal: service, passie, saamhorigheid, 
loyaliteit, openheid, eerlijkheid en gerechtigheid. 

dankbaar voor

25 jaar

Frans en Karin 
hebben veel klanten 
in het zonnetje gezet.
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FiJnE wEETJES
• We enorm creatief zijn in het veranderen en    
   vermaken van uw oude dierbare sieraden. 
• In een automatisch horloge ongeveer 60 losse  
   onderdelen zitten. 
• De eerste diamanten ongeveer 2000 jaar geleden  
   in een rivier in india gevonden zijn.  
• Er meer dan 3000 verschillende mineralen zijn,
   maar slechts 50 daarvan als edelstenen worden    
   gebruikt?

bewonderen is. Ten slotte is er nog een open huis geweest in 
Brasserie De Druiventuin, een ‘dankjewel’ naar de klant die in 
het teken stond van ‘een reis door de tijd’. 

EnTHOuSiaSME & EnErGiE
Frans, Karin en niet te vergeten het personeel steken gezamen-
lijk veel enthousiasme en energie in beide winkels. Ze stralen 
warmte uit en willen dat klanten zich er thuis voelen. Dat en-
thousiasme zal in de toekomst niet veranderen. Er zijn alweer de 
nodige mooie plannen. Zo is onlangs de website van Juweliers 
Zwinkels gelanceerd. Het kopen van een horloge of sieraad ge-
beurt steeds meer online. Maar Frans en Karin hebben gemerkt 
dat consumenten het prettig vinden als er een bekende winkel 
achter de site zit – zodat de klant altijd iets heeft om op terug 
te vallen. Op de website van Juwelier Zwinkels is het mogelijk 
om artikelen te reserveren, om die dan later in de winkel te kun-
nen bekijken. Online bestelde sieraden en horloges worden in 
het Westland kosteloos bij de klant thuis bezorgd. Frans: ‘Ook 
aan huis leveren wij ons visitekaartje af, zoals mensen dat van 
ons gewend zijn: de klant krijgt een mooi ingepakt cadeau met 
natuurlijk het garantiebewijs erbij gevoegd.” 

DE TOEKOMST
Ook in de toekomst wil Juwelier Zwinkels uw juwelier zijn, met 
prachtige trendsieraden en horloges, maar ook met traditionele 
gouden en diamanten sieraden. En heeft u speciale wensen 
of wilt u een eigen ontwerp? Ook hiervoor kunt u bij Frans en 
Karin Zwinkels terecht. Zo hebben de twee in het jaar 2000 al 
eens hun eigen Milleylijn opgezet.
Dankbaar en nog steeds vol vuur en passie ondernemen Frans 
en Karin de reis naar de toekomst. Reist u met ze mee? 

Terugkijkend op 25 jaar 
komen mooie herinneringen 
naar boven met veel unieke 
hoogtepunten

Dankbaar en nog steeds vol vuur en pas-
sie ondernemen Frans en Karin de reis 
naar de toekomst. reist u met ze mee? 

10



13

MANUFACTURE
SLIMLINE MOONPHASELIVE

YOUR
PASSION

Handcrafted in-house movement.
Manufacture Collection: in-house developed,
in-house produced and in-house assembled movements.

More information on www.frederique-constant.com

5554-1-ADV-210x280.indd   1 29-07-14   17:14
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Paris

PraagKleur en scheur event

Lights,
camera,
action!

behind
the scenes
Het 25-jarig jubileum is niet zomaar aan ons voorbijgegaan. We 
hebben dat samen met ons team uitbundig gevierd, maar ook 
onze klanten hebben het jubileum met ons meegevierd! 

Een jaar lang maakte iedereen maandelijks kans op het winnen 
van een sieraad of horloge. Zo heeft Mevrouw Bol de solitairring 
van Millery gewonnen.

Het kleur- en scheurevent was eveneens een groot succes. Op 
het strand bij Zomertijd hebben wij onze klanten uitgenodigd om 
samen met ons, onder het genot van een heerlijke brunch, hapjes 
en drankjes, onze collectie te komen bezichtigen in een ongedwon-
gen sfeer. Ook de sportievelingen konden hun hart ophalen, zo kon 
je blowkarten en powerkiten en er stond een simulator van een 
formule 1-wagen klaar, waarmee je een parcours af kon leggen.

Tot slot heeft het team Frans en Karin een lang weekend Praag 
cadeau gedaan en Frans en Karin hebben op hun beurt het team 
weer verrast met een geweldige trip naar Parijs. Onvergetelijke 
momenten die met geen pen te beschrijven zijn. Een kijkje achter 
de schermen...

15

Winnares van de 
Jubileumring; De Millery 
solitair ring is gewonnen 
door Mevrouw Bol  
uit Monster.

 Pop up store Endless

Bedankt, Parijs was 
fantastisch!

14
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on time

B
u

D
D

H
A

 TO
 B

u
D

D
H

A

PRECISELY
YOUR

MOMENT
DS PODIUM BIG SIZE

12-HOURS PRECIDRIVE
CHRONOGRAPH WITH 1/100 SEC.

WWW.CERTINA.COM

PREMIUM PARTNER OF SAUBER F1 TEAM
Met het juiste horloge zijn de heren helemaal 
on time. Juwelier Zwinkels heeft een uitgebreide 
collectie. Sommige heren zoeken horloges die een 
sportief design hebben, terwijl anderen liever een 
klassiek uiterlijk willen. Zo zijn er Zwitserse 
uurwerken van traditionele merken of moderne 
horloges van de bekende modemerken.
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stay 
classy
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laat je inspireren door deze uiterst verfijnde geelgouden 
sieraden en horloges. Goud is en blijft tijdloos en perfect te 
combineren met vrijwel iedere outfit en elke style. Classy in de 
breedste zin van het woord; een klassiek, ingetogen design of 
een moderne combinatie met warme edelstenen.
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Jewelry is made of 18 Kt gold and some items are made of 18 Kt gold combined with sterling silver (925)

www.tirisi.com  

World 
 

THE

    is  my 
           CATWALK .....           CATWALK .....
World    is  World    is  World my 

           CATWALK .....

Oorbellen €899,-
Ringen €799,-

Zijringen vanaf €249,-
Collier compleet €1399,-

Collier excl. hangers 
€1599,-

RIngen vanaf €599,-

Armband €1399,-
Lederen armbanden incl. sluiting vanaf €299,-
Bedels vanaf €299,-
Oorsieraad €1799,-

Collier compleet €1399,-Collier compleet €1399,-

Collier excl. hangers 
€1599,-

RIngen €399,-

Lederen armbanden incl. sluiting van €299,-
Bedels vanaf €299,-

Tirisi_Adv.NJ2014-Golddesign.indd   1-2 22/09/14   17:57

Pretty
Pastel’s

GuESS

Voor zomer én winter blijven de zachte pastelkleuren 
übervrouwlijk. Poederwit, nude-tinten, zachte aqua 
kleuren in combinatie met roségoud zijn niet meer weg 
te denken uit het modebeeld.



22

JEWELLERY, WATCHES & FASHION

Buddha to Buddha premium sterling silver pieces are handmade by  
the finest traditional silversmiths on Bali since 1997.

WWW.BUDDHATOBUDDHA.COM

BuDDHA TO BuDDHA

tyPical 
trendy

23

liefhebbers van trendy, stoere sieraden zijn ook bij 
Juwelier Zwinkels aan het juiste adres. Smaakvolle sieraden met 
lichte, frisse kleurstenen voor een gedurfde style, of juist een 
combinatie van witgoud en briljant. niets is zo typical trendy!
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een lang niet gebruikte automaat om 
hem op te winden, de tijd en datum 

goed te zetten, en weer om te doen.  

STiJl 
Niets zo persoonlijk als de keuze van een 

horloge. Gelukkig zijn er automatische hor-
loges in verschillende prijsklassen en in alle 
vormen en maten: van klassieke ronde tot 

bijzondere achthoekige of langwerpige model-
len. Ook variëren de horloges in dikte. Waar de 

ene fabrikant er een uitdaging in ziet om het hor-
loge zo dun mogelijk te maken, streven andere naar een diep-
zeerecord of staan ze bekend om een missie naar de maan. 
De afgelopen eeuw zijn er steeds meer functies uitgevonden 
voor het mechanische horloge. Denk maar aan het bekende 
duikhorloge; dit is niet alleen waterdicht, het kan ook worden 
gebruikt om de verstreken tijd onder water bij te houden. Te-
genwoordig kan op speciale modellen zelfs de diepte worden 
afgelezen. Ook voor andere sporten zijn specifieke functies be-
dacht, zoals de snelheidsmeting (tachymeter), exacte tijdsme-
ting met behulp van een stopwatch (chronograaf) of een aftel-
functie. Als een horloge naast de tijdsaanduiding meer functies 
heeft, dan wordt het een ‘gecompliceerd’ horloge genoemd. 
En dat allemaal zonder batterij of computer!

Handopwindbare en automatische modellen vallen onder de 
noemer mechanische horloges. Zoals de naam al doet ver-
moeden, draai je bij een handopwinder de veer handmatig op. 
De veer van een automatic (of automaat) wordt met behulp van 
een slingergewicht (de rotor) opgewonden door armbewegin-
gen van de drager. Daarnaast kun je bijna alle automatische 
uurwerken ook gewoon met de hand opwinden. 

EEuwiGDurEnD
Algemeen wordt aangenomen dat Abraham-Louis Perrelet 
(1729-1826) de uitvinder is van het automatische opwind-
systeem, dat hij in 1770 in een zakhorloge introduceerde. Hij 
noemde zijn systeem perpétuelle, Frans voor ‘eeuwigdurend’. 
In de tijd dat horlogemakers zich voor het eerst bogen over 
automatische opwindmechanieken, bestonden er alleen nog 
maar (vest)zakhorloges. Dit type bleek echter niet geschikt 
voor deze techniek, aangezien het tijdens het dragen nu een-
maal niet genoeg bewoog om zichzelf op te winden. Met de 
opkomst van het polshorloge begin twintigste eeuw kwam daar 
verandering in.

EEn éCHT HOrlOGE
Liefhebbers beschouwen het automatische horloge als het 
‘enige echte’. Een uurwerk dat zichzelf met jouw bewegingen 
voorziet van energie, dat is een beleving op zich. De rotor, de 
radartjes, de balans… alles zit even ingenieus in elkaar. Bij 
sommige modellen is het uurwerk te bewonderen via een 

oP eigen 
kracht
De charme van een automatisch horloge is 
dat hij met vakmanschap en toewijding is 
gemaakt, mooi tikt en er stijlvol uitziet. 
aan een horloge kun je niet alleen de tijd  
aflezen, het vertelt ook iets over de drager.

Automatische 
horloges

Een ander geliefd kenmerk van 
het automatische horloge is dat 
de wijzers in een vloeiende 
beweging lijken te lopen

En dat allemaal 
zonder batterij of 
computer!

glazen achterkant. Andere horlo-
gemerken kiezen er voor om een 
doorkijkje in de wijzerplaat aan te 
brengen, die een deel van het uur-
werk zichtbaar maakt. Vaak zie je dan 
een bewegend onderdeel: zo is het mo-
gelijk om, bij wijze van spreken, uren naar 
de omwentelingen van de balans kijken. Een 
ander geliefd kenmerk van het automatische 
horloge is dat de wijzers in een vloeiende be-
weging lijken te lopen.

GanGrESErVE
De meeste automatische horloges beschikken over een power 
reserve van minimaal anderhalve dag. Sommige horlogemer-
ken brengen modellen uit die langer meegaan – in uitzonderlij-
ke gevallen zelfs acht tot tien dagen. Een horloge enige tijd niet 
dragen is mogelijk, al is het ook niet goed voor een uurwerk om 
jaren te blijven stilliggen. Als je om welke reden dan ook wilt 
voorkomen dat het horloge stilvalt – bijvoorbeeld wanneer je 
het niet dagelijks draagt of meerdere exemplaren bezit – over-
weeg dan een watchwinder. Deze luxe bewaarbox kan een of 
meerdere horloges kantelen zodat ze opgewonden blijven. Zo 
geven ze altijd de correcte tijd aan als je er eentje uitkiest om te 
dragen. Er zijn ook mensen die het juist de charme vinden van 

30 31

TEKST: NATASJA ADMIRAAL



Give yourself a reason to blush

ALL €249,-

Fossil groepen Zwinkels.indd   1-2 10/09/14   18:02



Praag is prachtig, dat weet het echtpaar Zwinkels sinds kort 
ook. Tijdens de korte busrit vanaf de luchthaven naar het hotel 
in het centrum van Praag zagen ze hoe grauw langzaam over-
ging kleurrijk en schitterend. De stad wordt niet voor niets lief-
kozend ‘de gouden stad met honderd torens’ genoemd. Torens 
tellen is zinloos, gewoon genieten past veel beter bij deze stad.

BErOEMDE BruG
Praag telt heel veel highlights, want aan cultuur is hier geen 
gebrek. De stad doorstond vele oorlogen, maar wonder boven 
wonder bleven bijna alle bouwwerken gespaard. Beroemd is de 
Karelsbrug, die de stadsdelen Mala Strana en Staré Mesto met 
elkaar verbindt. Op de verkeersvrije brug wemelt het van de 
mensen die langs kunstenaars en kraampjes vol kristal en sou-
venirs flaneren. Het uitzicht op de Praagse Burcht en de Sint 
Vituskathedraal is verbluffend. Andersom zien de brug en de 
stromende Moldau er vanaf de Petrintoren ook weer overwel-
digend uit. Gelukkig maar, want voor je kunt genieten van het 

uitzicht op deze Eiffeltoren-achtige constructie moet je eerst 
299 treden overwinnen. 

HiSTOriE Van PraaG
De stad te voet verkennen is leuk; zo leer je de gastvrije inwo-
ners gemakkelijk kennen. Maar het is ook vermoeiend. Een 
dagje hop on, hop off met de tourbus is een ideale oplossing. 
Tijdens de rit langs de vele schitterende gebouwen en musea 
in het historische centrum – dat op de Werelderfgoedlijst van 
unesco staat – wordt van alles over de historie van Praag ver-
teld. En het mooie is, je kunt uitstappen waar je wilt. 
Bij het middeleeuwse astronomische uurwerk bijvoorbeeld, 
aan de gevel van het oude stadhuis. Probeer er rond het hele 
uur te zijn en zie – tegelijk met vele andere toeristen – het korte 
schouwspel rond de klokslag. Het verspringende mechanisme 
van het uurwerk én de vijf verschillende tijden die de klok aan-
geeft, zijn voor het juweliersechtpaar Zwinkels natuurlijk een 
lust voor het oog. 

Bij een 25-jarig jubileum hoort een feestelijk cadeau. De medewerkers van Juwelier Zwinkels 
verrasten daarom Karin en Frans Zwinkels met een stedentrip naar Praag. Het uitje naar de 
hoofdstad van Tsjechië was ‘overweldigend’, vertelt Karin enthousiast. ‘wij zijn ons personeel 
dankbaar voor deze schitterende ervaring.’

Praag kent zelf ook een aantal zeer luxe juweliers waar alle 
grote merken vertegenwoordigd zijn. Opvallend is tevens het 
aantal winkels waar nog volop bloedkoraal en granaat wordt 
verkocht. Haast authentiek. Het blingbling-gehalte in de stad 
is sowieso hoog, dankzij de vele winkels waar Boheems kristal 
wordt verkocht – van kitscherige vazen tot schitterende lampen. 

GOuDEn SFEEr
Indrukwekkend aan Praag zijn ook de authentieke middel-
eeuwse huizen en art-decopanden. Veel van die prachtige 
panden doen dienst als winkel. De PC Hooftstraat van Praag 
heet Parizská Trida. In de elegante winkels zijn alle high- 
fashionlabels vertegenwoordigd. Nog meer gouden sfeer proef 
je in de smalle kronkelstraatjes van de oude stad Staré Mesto. 
Een romantische rit per koets met paard behoort hier tot de 
(toeristische) mogelijkheden. Een ander stadsdeel dat zeker 
niet overgeslagen mag worden is Josefov. In deze Joodse wijk 
ligt onder andere de oude Joodse begraafplaats en het ge-
boortehuis van Franz Kafka. Ook een bezoek aan de synagoge 
is een aanrader. Naast historie en cultuur zijn er ook een hoop 
goede restaurants en gezellige terrassen te vinden. 
Over gastronomie gesproken: de Tsjechische keuken is voor 
onze begrippen wat boers en grof, maar Praag telt ook diverse 
verfijnde restaurants. En dan zijn er nog de sfeervolle koffiehui-
zen en de voor Tsjechen belangrijke ‘biertuin’. Pivo is in deze 
bierstad de meest gedronken drank, dus als u zich onder de 
bevolking wilt scharen, schuif dan aan aan de lange houten 
tafels en bestel een grote pul. 

OVErwElDiGEnD
Praag is al met al een absolute aanrader. Je kunt je er ein-
deloos onderdompelen in de rijke cultuur, winkelen tot je erbij 
neervalt en goed genieten op de terrassen of in koffiehuizen. 
Praag omarmt je, vindt ook Karin Zwinkels: ‘Het was een over-
weldigende reis, en we hebben een fantastische tijd gehad in 
deze prachtige stad. Wij willen onze elf dames en twee heren 
ontzettend bedanken voor dit bijzondere geschenk voor ons 
25-jarig jubileum.’

g omarmt je!
Meer inforMatie over Praag: 
Czechtourism BeneLux,  www.czechtourism.com
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Praag
omarmt je

FiJnE wEETJES
• Het oudste bierlokaal van Praag heet U Fleku. Hier wordt  
   bier uit eigen brouwerij geschonken en gedronken.
• Koffiedrinken in Praag is een aanrader, vooral in het  
   stijlvolle Café Slavia. Omringd door art deco en met een  
   adembenemend uitzicht op de Praagse Burcht smaakt koffie  
   met zoetigheid lekkerder dan waar ook.
• Grote merken als Armani, Boss, Chanel en Hermès hebben zich  
   achter de prachtige art nouveau gevels aan de luxe winkelstraat  
   Parizská Trida gevestigd. in de zijstraten zijn de aantrekkelijke  
   galeries van Tsjechische ontwerpers te vinden. 

Praag is een 
absolute aanrader
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ABRACA-
DABRA 
simsala-
bim
groeibrilliant? Hoe dan?

GROEIGG
DABRA

G
DABRA

la-Gla- GROEIGGROEI
byR&C is het éérste Nederland-
se merk wat ooit met een groei-
briljant systeem begonnen is. En 
eigenlijk doen we het vandaag 
de dag nog exact hetzelfde als 
in 1947.

Met de groeibriljanten van 
byR&C vermeerdert u de 
waarde van uw sieraad staps-
gewijs. Het klinkt heel simpel 
en dat is het eigenlijk ook. 
U kunt op ieder moment naar 
Juwelier Zwinkels gaan met een  
byR&C sieraad of een sieraad 
met briljant van een ander merk 
en een stukje groter groeien, 
of switchen naar een byR&C 
model.  

 
     byR&C bepaalt de 
waarde van uw 
sieraad. Dit betekent 
niets meer dan het 
bepalen wat uw 
sieraad zou kosten op 
dít moment.

      U maakt de keuze, 
groeien of switchen..

 
       De waarde is 
bepaald en hiervan 
moet u minimaal 50% 
groeien

EVEN EEN VOORBEELDJE:

Uw vastgestelde waarde:   
   
Uw minimale groei is altijd 50%

Uw nieuwe sieraad moet mini-
maal kosten:

U betaald voor uw nieuwe 
sieraad:

€ 200.-

€ 100.- +

€ 300.-

€ 100.-

1

2

3  
www.byR-C.nl alle byR&C sieraden worden handgemaakt in Nederland

byR&C
DIAMOND JEWELRY SINCE 1947

HANDMADE IN HOLLAND
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in deze tijd een nieuw filiaal 
openen? Jazeker! Juweliers 
Zwinkels wil vooruit en gaat 
daarom online. En wees 
gerust, ook in de gloednieuwe 
webwinkel ervaart u het 
typische Zwinkels-gevoel, 
waarin kwaliteit en service 
centraal staat.

www.juwelierzwinkels.nl

ja, wij hebben een  
derde winkel geoPend!

Service is een groot goed bij Juwelier Zwinkels, en niet alleen tij-
dens de zes dagen in de week dat onze winkels geopend zijn. Ook 
’s avonds of op zondag willen wij klanten van dienst kunnen zijn. 
Dat kan in de nieuwe webshop, waar u online sieraden uit onze 
prachtige collecties kunt kopen of reserveren. En uiteraard kunt u 
zich er ook uitgebreid oriënteren. 
We hebben lang nagedacht hoe we van de website een bele-
ving zouden kunnen maken waarin u het ‘Zwinkels-gevoel’ ten 
volle ervaart. Beelden en kleuren zijn zorgvuldig gekozen, en door 
ook online de service aan te bieden die u van ons gewend bent, 
hebben we naar ons idee een webwinkel gecreëerd die de naam 
Zwinkels waardig is. 

OnlinE rESErVErEn
Stelt u zich eens voor: u ziet een mooie ring op de website. u 
kunt deze dan uiteraard direct bestellen. Maar dat is best een gok, 
want u wilt er toch zeker van zijn dat deze past. Om die reden 
heeft Juwelier Zwinkels een reserveersysteem toegevoegd aan 
de webshop, waarbij u eenvoudig een afspraak kunt maken voor 
het passen van het door u gekozen sieraad. 
Artikelen die op voorraad zijn, herkent u aan de Reserveerknop. 
Als u deze aanklikt, kunt u aangeven wanneer en in welk filiaal u 
de artikelen wilt passen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze 

in Monster of Naaldwijk voor u klaar liggen, zodat u ze kunt 
komen passen onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Zo ervaart u naast het gemak van online oriënteren ook de 
gezelligheid en service van de winkel, waar wij u van adviezen 
kunnen voorzien.

OnlinE BESTEllEn
Mocht u ervoor kiezen om een product gewoon direct online 
te bestellen, dan bezorgen wij het persoonlijk bij u thuis 
in een prachtige Zwinkels-verpakking, zoals u van ons ge-
wend bent. Vaak gebeurt dat nog dezelfde dag of uiterlijk 
de volgende werkdag.
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Wij nodigen u van harte uit om 
onze webshop te bezoeken:
www.juwelierzwinkels.nl



Heldere gazpacho

Gebakken coquille op salade van 
feta en groene appel

Rosé gegaard duivenborstje onder 
kruidenkorst met taboulèh en crème 

van bospeen

Krokant gebakken parelhoen 
suprême met crème van pastinaken, 

gebakken bospaddestoelen, 
gevogelte, jus en little gem

Triffle van Belgische chocolade

Bon appetit!

 (4 personen)

vijfgangen 
kerstmenu

Kerst staat niet alleen voor  
gezelligheid en samenzijn, 
ook uitgebreid eten doen wij 
allemaal graag tijdens de 
feestdagen. Juwelier Zwinkels 
heeft een overheerlijk vijfgangen- 
diner voor u samengesteld. 
Met dit kerstmenu maakt u 
gegarandeerd een onuitwisbare 
culinaire indruk op uw familie 
en/of vrienden.

De recepturen en bereidingswijze 
vindt u op onze website: 
www.juwelierzwinkels.nl.

41

RW_ADV_5229_S5S_01659_210x280mm.indd   1 18-08-14   10:19



By connecting to the GPS network, the new Astron adjusts at the 

touch of a button to every time zone on earth and, by taking all the 

energy it needs from light alone, never needs a battery change.

astron gps solar chronograph. 
      the watch that adjusts to every time zone on earth.

ASTRON_SSE003J1_210x280_zwinkels.indd   1 31-07-14   10:53

Zilveren collier          10C    € 1.795.-
Zilveren armband       5A      € 2.150.-

Zilveren armband       4A      € 1.295.-
Zilveren ring             R649    €    335.-
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maghen 
hilgersum 
& karin 
Zwinkels
De ene zingt de sterren van de hemel, de 
ander brengt de fonkeling van die sterren in 
haar sieraden. Het lijkt dé overeenkomst tus-
sen zangeres Maghen Hilgersum en juwelier 
Karin Zwinkels. Maar wat deze deze twee ge-
dreven vrouwen pas écht bindt, is de passie 
voor hun vak.

Aan de tafel in juwelierszaak Zwinkels in de Molenstraat in 
Monster stellen Maghen Hilgersum (27) en Karin Zwinkels 
(49) zich aan elkaar voor. De twee hebben elkaar nog nooit 
ontmoet, daarom vertellen ze eerst iets over zichzelf. Karin 
betuigt haar liefde voor het prachtige juweliersvak. Dat is de 
laatste jaren enorm veranderd door de nieuwe beleving van de 
consument, zo vertelt ze. Communicatie via internet is belang-
rijk geworden, iets wat het vak nog veelzijdiger maakt dan het 
al is. Maghen deed op het gebied van zingen jarenlange erva-
ring op bij theaterkoor Dario Fo. Ze deed mee aan The Voice 
of Holland en una Voce Particolare, en toert door Nederland 
met haar vaste pianist Jan. Naast het zingen werkt ze als ver-
pleegkundige op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. 
Ze is net verhuisd en in verwachting van haar eerste kindje. 

EMOTiE
Na de introductie ontspint zich een gesprek waarin het lijkt alsof 
de dames elkaar al jaren kennen. Al gauw wordt duidelijk dat ze  
op één lijn zitten qua gevoelens bij hun werk, waarbij passie en 
emotie steeds weer naar voren komen. Maghen: ‘Ik ben gek op  
de componist Puccini. Ik kan ontzettend genieten van een per- 
fect gearrangeerd muziekstuk. Het schrijven van muziek is eigenlijk 

hetzelfde als het maken van een juweel. Iemand moet de inspi-
ratie hebben om iets moois te maken, en daarna kan een ander 
ervan genieten.’
Karin knikt: ‘Het zijn beide vormen van kunst en ze liggen dicht 
bij elkaar. Als ik een bepaald muziekstuk hoor, kan ik tranen in 
mijn ogen krijgen. De stem van Maghen is een juweel. Als ik 
haar hoor zingen, maakt dat bij mij emotie los. Zo is het ook 
bij het ontwerpen van een sieraad. Ik teken iets, ga overleggen 
met de goudsmid en uiteindelijk wordt het precies wat ik in mijn 
hoofd had. Ik kan daar heel gelukkig van worden! En niet alleen 
ik, ook de klant. Ik maak mee dat iemand spontaan gaat huilen 
als ik het sieraad laat zien dat ik speciaal voor hem of haar heb 
ontworpen. Dat is zo bijzonder en mooi. Zowel bij muziek als 
sieraden komen emoties los.’

GEniETEn
Maghen en Karin hebben hard moeten werken om te komen 
tot waar ze nu zijn. Maghen: ‘Zingen is trainen. Willen. Jezelf 
honderd keer opzij zetten om vooruit te komen. Ik zing al mijn 
hele leven. Ik timmer hard aan de weg, maar ben er nog niet. 
Mijn droom is om voor een grote zaal te staan, maar dat is 
nu niet realistisch. Ik geniet heel erg van het moment. In het 
zingen én in de zorg.’
Karin haakt er direct op in: ‘Zo is het ook in ons vak. Frans en ik 
zijn samen in het klein begonnen. Door heel hard werken en heel 
veel uren maken, hebben we nu twee prachtige zaken. We wer-
ken nog steeds hard; ik werk standaard zestig, zeventig uur per 
week. Maar ik heb zo’n plezier in datgene wat ik doe! Ik geniet.’ 
Maghen: ‘Bij mij is het hetzelfde! Ik werk dertig uur in de zorg 
en ben dertig uur met muziek bezig. Het is in balans. Wel ben 
ik meer met passie in de muziek bezig. In het verleden werd de 
muziek voor mij uitgekozen, nu kan ik zelf bepalen wat ik zing. 
Ook ben ik mijn eigen teksten aan het schrijven. Ik geniet ervan. 
Als je de rust vindt in je werk, dan maken de uren niet uit.’ 
Karin begrijpt Maghen volkomen: ‘Geluk zit in jezelf en het is mooi 
als je dat geluk kunt vinden. En het is geluk om te doen wat je leuk 
vindt. Het is belangrijk om stil te staan bij datgene wat je doet, bij 
datgene wat je gelukkig maakt. Alles wat ik doe, probeer ik met 
blijdschap te doen. Dat hebben we dit jaar ook gedaan, door ons 
jubileum met elkaar en met onze klanten te vieren.’

Muziek en sieraden liggen dicht bij elkaar

De stem van Maghen 
is een juweel

rEiS DOOr HET lEVEn
Het gesprek aan tafel is een reis door het leven van Maghen 
en Karin, waarin ze elkaar gevonden hebben in de passie voor 
en in hun werk. Werk waarin emoties altijd naar voren zullen 
blijven komen; met gevoelens van blijdschap en verdriet. Het 
maakt het vak zo intens en mooi. Nu is het vooruitkijken naar 
de toekomst. En de visie daarop delen ze: ‘Passie houden voor 
het vak en het geluk behouden door passievol te leven.’
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Swiss Professional Pilot Chronograph 
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Zeekant 57 Hoek van holland   0174-310095   www.strandclubzwoel.nl

DINEREN AAN HET STRAND!
Bij aanschaf van een mooi sieraad of horloge vanaf € 1250.- ontvangt u van Juwelier 

Zwinkels in samenwerking met Strandclub Zwoel een Dinercheque t.w.v. €150.-!

U ontvangt een verzorgd diner voor twee personen bestaande uit een sprankelend 

aperitief, 4-gangen menu inclusief bijpassende wijnen, water en brood.

€150,00DINERCHEQUE t.w.v.

bij aanKoop van een alpina horloge
kans op gratis blokarten met 5 personen

Complete verzorgde Groeps- en bedrijfsuitjes van 5 tot 500 personen

onze merken
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