| prime collection
Julia’s Jewellery is alweer acht jaar een
graag bezocht adres. De spectaculaire
verbouwing eind vorig jaar was aanleiding
om de focus nóg meer te leggen op
bekende internationale horloge- en
sieradenmerken, vertellen eigenaren
Yolanda en Han Westerweel. “Onze sterke
punten zijn een breed assortiment en een
‘open’ en vriendelijke benadering van
iedereen die bij ons binnenstapt. Die
laagdrempeligheid wordt gewaardeerd,
onze klanten voelen zich meteen thuis.
Bovendien zijn de prijzen erg
aantrekkelijk, dat is ook belangrijk,
toch?”

Grootse collectie Zinzi
Absolute blikvanger bij Julia’s Jewellery is de collectie Zinzi Silver waarmee
bijna een hele wand is ingericht. “Wij
zijn de eerste in Nederland met deze
opstelling,” vertelt Han enthousiast.
“Het is inmiddels bekend dat wij alle
bedels, ruim 350 stuks, op voorraad
hebben.” Zinzi wordt ontworpen in Italië, maar is een Nederlands product en
ongelofelijk populair. Je kunt er bijna iedere denkbare combinatie mee maken.
Klik de bedels aan je armband, aan je
ketting of maak er een opvallende oorbellenset mee. Supervrouwelijk, terwijl
een leren bandje het juist weer heel
stoer en sportief maakt. “Andere sterke
merken die wij vertegenwoordigen zijn
Otazu Silver en Swarovski Jewels. En
ook bijzonder zijn de ringen van Quinn
op zilverbasis die één set worden, want
elke ring is open. Het principe is hetzelfde als van de Trinity-ringen van Cartier, alleen dan prettig geprijsd.”
Voor het echte stoere werk -zilver en
leer- voor vrouw én man is er De Band of
Angels. Wie voor diamanten gaat, kiest
voor Hot Diamonds: verfijnde zilveren
ringen, armbanden en colliers met
mooie kleine briljantjes. “Gouden sieraden zijn bij ons vertegenwoordigd in
Zinzi Gold en Excellent ringen, witgoud
met briljanten.”

Horloges voor hem en haar
Ook biedt Julia’s Jewellery een fantastische collectie horloges van o.a. merken als Citizen, Jacques Lemans en
Locman Italy. Rolf Cremer is een Duitse
designer die voor Bang & Olufsen ontwerpt, maar ook een eigen horlogemerk
heeft. De modellen zijn eigenwijs en
veelal in titanium uitgevoerd met kalfslederen bandjes en twee kleuren wijzers.
“Net even anders, het zijn horloges met

een eigen ‘smoel’,” lacht Yolanda.
“Jacques Lemans heeft zeer platte modellen en een prachtige serie met keramische banden, dus krasvrij en antiallergisch. Exclusief en supermooi zijn de
horloges van Locman Italy. Wij zijn pas
de zeventiende dealer in Nederland, je
vindt dit merk dus niet overal.” Citizen
heeft een bijzondere eigenschap: ze zijn
voorzien zijn van de Eco-Drivetechniek:
de accu laadt op door (kunst)licht dat
op de wijzerplaat schijnt. “Nooit meer
batterijen verwisselen en daardoor milieuvriendelijk”. Vrolijk gekleurde horloges biedt de collectie van Tutti Milano
en stoere mannen en vrouwen kiezen
voor G-Shock enBaby-G. Ook Davis en
Vendoux zijn merken met een eigen
stijl. Tot slot, maar zeker vermeldenswaardig zijn de Promisses ringen: de bijzondere vriendschaps- en relatieringen,
in zilver, staal en (wit) goud. “Een inscriptie van eigen signature kan natuurlijk door ons verzorgd worden, want wij
graveren door middel van laserapparatuur! Kleine reparaties voeren we ter
plekke uit, grotere reparaties worden
door een edelsmid gedaan”. Kortom:
een aanrader om eens een bezoek te
brengen aan Julia’s Jewellery in De Koperwiek, het winkelcentrum waar u alles
onder één dak vindt en ook nog gratis
kunt parkeren.
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Julia’s geheel in het nieuw gestoken
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