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Forging families, 
familiebanden smeden

ed i t ion .2022 - 2023

Het leven gaat vooruit en alles evolueert. Vergeef mij dat ik filosofisch schrijf in het voorwoord 

van dit magazine, maar het is toch zo bijzonder om alles in een nieuwe plooi te zien vallen. 

Soms herkenbaar en soms verrassend. 

Elke familie heeft haar eigen tradities, gewoontes en mijlpalen. 

Al 60 jaar zijn wij getuigen van de mooiste momenten en tradities in de levens van onze klanten. 

Onze juwelen worden gekoesterd en doorgegeven van generatie op generatie. 

Dat is onze inspiratie voor het nieuwe hoofdstuk in ons eigen verhaal: Franssen Heritage. 

Met als hoogtepunt de opening van onze nieuwe Franssen Heritage winkel in de Kapelstraat. 

Met Franssen Heritage willen we onze eigen juwelencollectie de thuis geven die ze verdient. 

We hebben de afgelopen jaren prachtige, kostbare stukken gemaakt die de generaties 

overstijgen. Juwelen die gemaakt zijn op onze manier, met 60 jaar ervaring. Wat is er mooier dan 

iets doorgeven aan de volgende generatie? Dat is precies wat we willen doen. Juwelen die door 

hun tijdloos karakter en emotionele waarde onbetaalbaar worden en blijvende, tastbare bewijzen 

zijn van uw familie Heritage. 

Trouwens, over mijlpalen gesproken, ons huwelijk op 11 juni was een hoogtepunt waarop 

Annelou en ik vol overtuiging kozen voor elkaar. Een magische dag waarvan we verderop in dit 

boek enkele foto’s met jullie willen delen. Mooi toch, het begin van een nieuwe familie, dat we 

gevierd hebben met onze ouders en onze vrienden.

Annelou, ikzelf en iedereen van onze familie hebben enorm hard gewerkt aan het begin van ons 

levenswerk samen: Franssen Heritage. Je zou kunnen zeggen ons eerste ‘kindje’. De restauratie 

van een monument in de Hasseltse binnenstad, het ontwerpen van de collectie… Nu is het bijna 

af en kunnen we niet wachten om u terug te zien in de Demerstraat of in de Kapelstraat.

Tot binnenkort, 

Willem-Alexander Franssen 

Familie Franssen
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Cosmopolitan 
confidence
Met een top van Dries Van Noten en 

een eye-catching earclip van 

Ole Lynggaard, ben je klaar om de ster van 

de avond te worden. 

Ole Lynggaard - Shooting Stars Special Piece € 16.250
Adolfo Courrier - Singles ringen € 3.250 - € 10.880

Marco Bicego - Jaipur collier vanaf € 4.280, armband vanaf € 1.460, Lunaria Alta ring € 5.030
Hermès - Nantucket 18kt € 10.300

Kleding - Dries Van Noten, La Bottega
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Draag een trendy schakelketting in combinatie met 

kleurrijke edelstenen voor dat extra tikje pit.

show je  veelz i jd ighe id 

Bron - Nightcap oorhangers € 6.900, Catch ringen € 1.600 - € 2.600, Ole Lynggaard - Boho ring met aquamarijn € 12.900
Mattioli - Puzzle collier € 10.500, Hermès - Cape Cod € 9.000

Kleding - Natan, La Bottega
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Pure 
schoonheid is 

tijdloos
Gellner viert het twintigjarig bestaan van 

zijn Castaway-collectie. Die versmelt ruwe 

diamanten en Tahitiparels tot unieke creaties. 

Je vindt ze ook met witte diamanten en 

South Sea parels in onze winkel. 

Gellner - Castaway collier € 6.980, oorhangers € 995, armband € 1.695, ring € 2.850, Bron - Reflex armband € 3.150
Ole Lynggaard - Lotus ring met grijze maansteen € 4.830, Nature ring pavé € 8.860

Franck Muller - Long Island 18kt € 17.500
Kleding - La Bottega
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 magic moments in 
magazinevorm

elk  magaz ine  i s  het  resultaat  van wekenlang 
werk .  ook de hu id ige  ed i t i e  i s  geen u i tzonder ing . 

we hopen dat  u ervan kan gen ie ten!

Het begon ooit als een feature ter ere van het vijftigjarig bestaan van de 

zaak in het programmaboekje van een concert. Dat inspireerde Ady en 

Jeanine Franssen om een eigen magazine uit te brengen om ons aanbod 

en de Magic Moments die wij zelf ervaren, te delen met onze klanten. 

Een boekje van dertig pagina's evolueerde tot het inspirerende 'brand book' 

dat u vandaag in handen houdt. We hopen je ook de komende edities te 

blijven verrassen met de mooiste juwelen en persoonlijke verhalen. 

But for now, geniet van dit gloednieuwe Franssen Magazine!  

Tien jaar. Al zo lang 
bundelt Franssen 

Juweliers nieuwe en 
upcoming collecties 
in een sprankelend 

magazine!

A glance throughout
   the years

Een terugblik op de voorbije 10 edities van 

ons Franssen Magazine laat zien dat de mode 

in de juwelen geëvolueerd is, maar tegelijk 

ook hoe bepaalde stukken tijdloos blijven. – 

Jeanine Franssen

Veel klanten bewaren onze magazines als collector s items 
Om af en toe opnieuw op te nemen voor een dosis inspiratie en schoonheid
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Celebrate
every

milestone

Bigli viert 25 jaar met een blend van klassiekers. 

When Chloé meets Sweety verenigt twee collecties die geliefd zijn om hun 

herkenbare vormen en vrolijke kleuren, met een subliem resultaat. 

Ook het nieuwe collier van de Link No. 1 is prachtig met een grote schakel die 

gezet is met briljanten.

b igl i  v i ert  25 jaar

Bigli - Chloe x Sweety ringen € 4.090 - € 5.100Bigli - Link n°1 collier met diamant € 10.500

f r a n s s e n 



Een nieuwe 
vibe in het 

Mini Sweety 
verhaal

Deze eyecatchers zijn nieuw en bevatten toch de 

typerende Mini Sweety vormen. Zelfs de simpele 

armband zonder kleurstenen gaat perfect met de 

Mini Sweety ringen. Voor deze nieuwste ontwerpen gaat 

Bigli de oosterse toer op. De delicate detaillering en 

toetsen van aventurijn doen automatisch dromen van een 

warme zomerdag.

Bigli - Mini Sweety collier € 8.830, armband € 3.950Bigli - Mini Sweety Machete armband € 12.200
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Kleurrijk, 
vol 

zelfvertrouwen

Juwelen met kleurrijke edelstenen versterken je 

identiteit. De edelstenen worden een deel van jezelf. 

Combineer ze met andere kleuren of waarom niet met 

zwart? Heel chique als je het ons vraagt. 

Bigli - Mini Sweety collier € 9.460, armband € 4.360
Mattioli - Navettes oorhangers € 5.200, Ole Lynggaard - Life bracelet € 2.950, Franssen Heritage - Tennis armband 2.01ct € 7.875

Kleding - Souâd Feriani
/  2 1



Pops of 
femininity
Complementeer een felle blouse met de 

zachte tinten van de Pop- en Mini Sweety-

ringen van Adolfo Courrier en Bigli. 

Een dream team met het pastelroze 

Cape Cod-horloge van Hermès!

Adolfo Courrier - Pop ringen € 2.500 - € 5.450, Hermès - Cape Cod Pink Sapphires € 4.050
Tamara Comolli - Gypsy oorringen € 5.900, Mikado pendants € 790 - € 2.990
Bigli - Mini Sweety ringen € 1.840 - € 2.250, Bron - Stardust armband € 9.500

Adolfo Courrier - Pop collier € 3.800, Breitling - Navitimer bicolor € 8.150, Kleding - La Bottega
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In de Gypsy- en Nature-collecties van Ole Lynggaard herken je 

texturen uit te natuur. De oorbellen zijn organisch gevormde 

kunstwerkjes met geel en rosé goud gecombineerd met natuurlijke 

edelstenen. Dit is haute joaillerie uit Scandinavië. 

Gypsy 
d'aujourd'hui

Ole Lynggaard - Gipsy oorhangers € 21.490, Elephant pendant Large € 7.650, Elephant pendant pavé € 12.430, Lotus ring pavé € 5.090, 
Nature ringen € 6.300 - € 8.860, Love bracelet € 5.400 - € 8.400, Hermès - Heure H € 2.700

Kleding - La Bottega
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Ole Lynggaard vertaalt de gedachte aan een zorgeloze 

boswandeling in een nieuwe must-have collectie. 

De natuurlijke ontwerpen van Forest sluiten mooi aan bij 

de zachte vormtaal van Boho, Leaves en Love.

natuurl i jke  zachthe id

Ole Lynggaard - Forest collier 80cm € 5.850, Acorn pendant € 3.900, Oak leaf pendant € 1.200, Boho ringen € 1.900 - € 2.450, 
Leaves ring € 5.200, Love bracelet € 14.850, Boho earrings € 2.150-€ 3.100, Breitling - Chronomat bicolor € 8.250, 

Anchor collier 80cm € 5.850, Kleding - La Bottega, Wandbekleding - Arte
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Een feest om te dragen: de Confetti-ringen van Bron maken 

je instant vrolijk. Met roze saffier laat je je van je meest romantische 

kant zien. Hoe leuk zijn deze oorbellen van Bron?

Pretty in 
pink

Bron - Oorhangers met roze toermalijn € 5.300, Stax & Confetti ringen € 2.950-4.900, Lux oorringen € 3.600, 
met Catch aanhangers met roze saffier € 1.100, Confetti oorsteker € 1.050, Dinh van - Serrure armbanden € 1.850

Kleding - La Bottega
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wWalls of art
Arte is geboren vanuit een visie voor schoonheid. Als ontwerper en 

producent van high-end muurbekleding streeft het familiebedrijf ernaar 

esthetiek, vakmanschap en kwaliteit te vertalen naar trendy collecties 

voor de residentiële en commerciële markt.

Met roots in Zonhoven, werd Arte in 1981 opgericht 

door ondernemer Jean-Pierre Desart. Vandaag is 

de tweede generatie aan zet met zijn twee zonen 

Philippe en Steven Desart. Zij dragen de familiale 

waarden nog steeds hoog in het vaandel. "Bij Arte 

is er geen hiërarchie. Iedereen heeft een stem en 

wordt opgenomen in de groep. We beogen tenslotte 

allemaal hetzelfde doel: mooie interieurs creëren met 

unieke muurbekleding", bevestigt Philippe Desart. 

Hij spitst zich voornamelijk toe op de verkoop en 

marketing, terwijl zijn broer verantwoordelijk is voor de 

productontwikkeling.

Arte heeft een eigen designstudio waar alle wall art 

ontworpen wordt en nieuwe technieken uitgetest 

worden. "We doen voortdurend research naar 

innovatieve productiemethodes en kwaliteitsvolle, 

verrassende materialen zonder daarbij de trends uit het 

Les Mystères de Madagascar uit de Décors & Panoramiques-collectie

spec ial i st  in  muurbekled ing , 
arte  geeft  kleur aan je  inter i eur en 
ook een beetje  aan d i t  magaz ine

oog te verliezen. Momenteel zien we dat minimalisme 

wat aan het uitdoven is en dat mensen weer guller 

gaan decoreren. Interieurs mogen bruisen van 

gezelligheid en daar spelen wij op in met uitbundige 

dessins en intrigerende 3D-effecten." 

SAMENWERKING TUSSEN CREATIEVELINGEN

'Samenwerken met andere familiebedrijven die creatief 

bezig zijn, dat is altijd interessant.' zegt Willem-

Alexander Franssen. 'De wandbekleding Les Mystères 

de Madagascar deed mij dadelijk wegdromen... En dat 

wilden we graag met u delen. Annelou en ik doen altijd 

nieuwe ideeën op wanneer we reizen. Dat voel je ook 

duidelijk in de creaties van Arte. 

Een Limburgs familiebedrijf om trots op te zijn.' zegt 

Willem-Alexander Franssen. In dit magazine spot je 

een greep uit die veelzijdige mix aan muurbekleding. 

Op pagina 24 poseert het model voor een wand met 

de Edge-print uit de Manila-collectie. Om het speciale 

reliëf in deze bekleding te verkrijgen, plaatst men 

minutieus touw van verschillende materialen en diktes 

in organische patronen. 

Blader een pagina verder dan dit artikel en je ziet het 

Rovine-dessin uit de Sculptura-collectie: een statig 

panorama in vinyl dat een ets nabootst van een 

Griekse ruïne. Ook fan? De muurbekleding van Arte is 

verkrijgbaar bij verkooppunten in meer dan 

80 landen. Bekijk ze op www.arte-international.com 

en volg @artewalls op Instagram voor een flinke dosis 

interieurinspiratie!
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Hul je in de mooiste 
herfsttinten en juwelen 
in warm roségoud, 
zoals deze unieke ring 
van Bron met roze 
toermalijn: exclusief bij 
ons verkrijgbaar en een 
prachtige match met 
een Breitling-horloge.

Bron - Lux oorringen € 1.200 met Nightcap aanhangers € 1.550, Ring met roze toermalijn € 13.250, Mix armband € 1.050, Collier € 2.950
Tamara Comolli - Mikado Bouquet hanger € 1.590, India pendant € 850
Bigli - Link n°1 armband € 2.950, Breitling - Chronomat 18kt € 19.450

Kleding - La Bottega, Wandbekleding - Arte
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Fris en nooit fout: de combinatie van groen, blauw en goud. 

De Puzzle-collectie van Mattioli leent zich uitstekend voor casual dagen 

terwijl de stapelringen van Bron het glamgehalte opdrijven.

groen l icht  voor 
ongedwongen luxe

Mattioli - Puzzle oorhangers € 2.200
Tamara Comolli - My Mikado pendant € 1.890, Collier met Gypsy hanger € 3.790

Bron - Reflex armbanden € 2.250- € 5.200, Ringen € 1.200 - € 4.600
Franssen Heritage - Entourage ring met smaragd € 6.000

Kleding - Souâd Feriani, Wandbekleding - Arte

/  3 5



Fris wit of warm roségoud? Je wint hoe dan ook met een Cintrée Curvex van 

Franck Muller. Legendarisch omwille van z'n tonvormige kast, is dit horloge het toppunt 

van elegantie. Extra chique met baguette geslepen diamanten gezet.

Simpelweg 
klasse

Mattioli - Navettes armband € 5.900, Navettes ring € 1.980, Puzzle oorringen € 1.780
Dinh van - Menottes collier € 10.900, Franck Muller - Cintrée Curvex gezet met baguettes € 42.500, Cintrée Curvex 18kt rosé goud € 34.900

Kleding - Souâd Feriani, Wandbekleding - Arte
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recept

Bouillabaisse met rouille 
... voor na een winterwandeling. 

Ja ook in de winter smaakt een maaltijdsoep met vis zeer goed. 

Mijn vissoep kan je bijna helemaal op voorhand voorbereiden. 

Bereiding

4 stukken kabeljauw, 4 stukken lotte*
8 gepelde grote gambas, halve kilo mosselen 

2 l visbouillon
1 venkel, 1 stam prei, 1 ui, 3 teentjes look
3 tomaten, 2 rode paprika’s, 1/2 citroen

1 rood pepertje, laurier, thijm
150 gr tomatenpuree 

3 eieren
scheutje pastis of pernod

Doe een flinke scheut olijfolie in een grote kookpan, stoof hierin de ui, één teentje look en de venkel met nog wat 
groen eraan. Roer om en doe wanneer de ui glazig is, de in stukken gesneden tomaten erbij. 
Voor wie de soep iets pittig mag zijn, kan hier een gedroogd rood pepertje aan toevoegen. 

Voeg ook een gedroogd laurier blad toe en enkele takjes tijm. 
Laat enkele minuten stoven, blus het geheel met een scheutje pastis en flambeer. 

Neem de pan hiervoor van het vuur en zet de dampkam af! 

Week de safraandraadjes in een beetje water en voeg ze toe een de kookpan. 
Doe dan enkele lepels bloem over de groenten en roer om. Laat dit eventjes bakken en voeg daarna 2 liter visbouillon 

toe. Laat het geheel 45 minuten sudderen op een laag vuurtjes. 

de rou i lle 
Snijdt de paprika’s in grove stukken en leg ze met de schil naar boven op een ovenplaat in een hete oven. 

Laat de paprika’s confijten tot de schil bijna overal gekleurd is. Laat even afkoelen en verwijder dan de schil van de 
paprika’s. Neem je blender en doe hierin drie eierdooiers, twee teentjes look, en peper en zout naar smaak. 

Voeg hieraan ook de geschilde stukken paprika toe en een halve theelepel paprikapoeder. 
Wie het graag wat pittiger heeft, kan ook nog een rood pepertje toevoegen aan de rouille. 

Verwijder wel eerst even de zaadlijsten. Blend het geheel en giet er rustig olijfolie bij tot het een soort mayonaise 
wordt. Voeg het sap van een halve citroen toe en blend nog een keer. 

Zet de rouille in de koelkast en maak een flinke wandeling. Na de wandeling breng je de soep terug aan de kook en
 leg je voorzichtig de gespoelde vis en de zuivergemaakte mossselen erin. Bak ondertussen de gamba's kort aan, 

voeg deze toe aan de soep en laat nog even doorkoken..  

Serveer de soep en de rouille met een lekker stokbrood en smullen maar!
Het lijkt veel werk maar dat is het niet. En wat is er fijner dan gelukkige gezichten aan tafel. 

Veel succes en ik zou zeggen, doen!
Jeanine 

Boodschappenlijstje

* TIP: Je kan ook andere seizoensvis gebruiken, maar let erop dat je 
graatloze vis kiest. 
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Je hoeft niet per se all-
out te gaan om je outfit 
op te fleuren. De truc 
is om juwelen te kiezen 
die dagelijks draagbaar 
en helemaal 'you' zijn.  

u i terst  st i j lvol , 
u i termate  draagbaar

Franssen Heritage - Solitaire Marquise 0.82ct € 6.675, Alliance 'V' € 1.440 - Alliance € 1.440
Tamara Comolli - Mikado Candy collier € 14.990, Signature oorhangers € 5.090, Mikado bracelet € 9.290

Bigli - Mini Sweety ringen vanaf € 1.840, Breitling - Links: Navitimer 35 bicolor € 8.750 - rechts: Navitimer 35 18kt goud € 28.690
Kleding - La Bottega, Wandbekleding - Arte
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Sporty meets 
classy

Luxueuze materialen in een speels jasje: 

sporty chic never looked so good met deze verfrissende combinatie 

van mattioli collier, bron ringen en Ebel horloge. 

Bron - Oorringen € 1.350 - € 1.550, Stax ringen € 1.350 - € 4.500
Ole Lynggaard - Boho ring met koraal en malachiet € 7.850, Ebel - Sport Classic € 4.800

f r a n s s e n 



Moeiteloos 
modieus

Hou het luchtig met lichtblauwe accenten. 

De Chronomat van Breitling in Ice Blue blinkt 

extra uit op een sobere denimoutfit. De nieuwe 

Boho ring van Ole Lynggaard met aquamarijn en 

opaal is adembenemend mooi.

Breitling - Chronomat Ice Blue € 10.930, Ole Lynggaard - Boho ring € 9.300
Tamara Comolli - Drop armband € 7.890, met Mikado Bouquet hangers € 1.590 - € 1.990, Mikado pavé collier € 29.900

Bron - Lux oorringen € 2.050 met Catch aanhangers € 1.750
Kleding - La Bottega & Souâd Feriani
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Slow

down...

things

Relaxte luxe staat centraal 

bij Tamara Comolli. 

De warme juwelen zijn de 

ideale metgezel voor cozy 

sweaters en losse blouses.

Roségoud en een 'druppeltje' 

diamant maken van de Signature-

armband een echt hebbeding.

Tamara Comolli - Mikado Flamenco armband Cashmere € 34.990, Gypsy bangle armbanden € 6.900 - € 12.900, 
Signature armband € 10.990, Mikado Candy collier € 14.990, Bouton ringen € 1.450 - € 2.490
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shopp ing

Hebbedingetjes
Ben je op zoek naar sieraden die een lach op je gezicht toveren? 

Laat je inspireren door deze delicate maar vrolijke sieraden die 

jou laten stralen.

FREEDOM
Elk bedeltje van DoDo draagt een speciale 

boodschap. Voel je zo vrij als een vlinder!

DoDo - Butterfly charm € 620

TAKE ME TO PARADISE
Droom weg bij deze delicate maar paradijselijke 

oorhangers van Marco Bicego.

Marco Bicego - Paradise oorhangers € 800

RECYCLED RONDELLE
Voor deze collectie gebruikt DoDo gerecycleerd plastiek en 

draagt DoDo zijn steentje bij aan het klimaat. Verkrijgbaar 

in verschillende kleurrijke combinaties.

DoDo - Rondelle armband € 280, ketting € 230, oorbel € 130

Adolfo Courrier - Pop hanger € 3.880 , Oorringen € 3.130

GOLDEN FOREST
Dat ontwerpers Ole en Charlotte Lynggaard hun 

inspiratie uit de natuur halen is overduidelijk in deze 

delicatie hangertjes. Leuk om te layeren.

Ole Lynggaard - Golden Forest hangers € 490 - € 970

LE CUBE DIAMANT
De iconische Dinh van schakel met een delicaat 

diamantje. Perfect om te combineren met een 

horloge of andere armbandjes. 

Dinh van - Le Cube Diamant armbanden € 990

 

Marco Bicego - Africa oorhangers € 1.240

BIGLI BUDDIES
Bigli heeft nieuwe mini hangertjes ontworpen 

met de iconische vormen van de Mini Leaves en 

Mini Sweety collecties. Perfect om in een layering 

look te combineren.

Bigli - Buddies colliers € 850 - € 890

NEDERLANDSE ESPRESSO
Met de nieuwe espresso collectie van Bron kan je eindeloos 

combineren. Speciaal ontwikkeld om asymmetrisch te 

dragen, met leuke aanhangers voor oorringen en mini 

oorstekers voor in een tweede of derde gaatje.

Bron - Confetti oorsteker € 1.050, Lux oorring € 5000, 

Confetti aanhanger € 950
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Bij deze nieuwe collectie van DoDo draait het allemaal rond de zon 

en de maan. De hemellichamen sieren lieflijke colliers, armbanden en 

ringen, fonkelend in zwarte kwarts en maansteen.

Dag en nacht
schitteren

DoDo - Moon & Sun collier € 610, oorhangers € 350 DoDo - Moon & Sun collier € 1.500, armbanden € 590 - € 690, oorhangers € 490 - € 590, ring € 490
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Let us guide you...
Een opvallende jurk zoals deze van Souâd Feriani stylen met de juiste juwelen? 

Ga voor gelijkaardige vormen en blijf binnen hetzelfde kleurenpalet om een mooie 

balans te bekomen.

Links: Mattioli Vertigo oorhangers € 1.100, Vertigo collier € 3.500, Rechts: Mattioli Navettes armband € 4.980,
Ole Lynggaard - Lotus oorhangers € 7.140, Winter Frost ring met London blue topaas € 11.280
Tamara Comolli - Mikado collier Camel € 22.990, Hermès - Cape Cod Pink Sapphires € 4.050

Bron - Confetti ring € 4.500, Franssen - Alliance Boho € 2.200 
Kleding - Souâd Feriani

f r a n s s e n 



spec ial  guest

MODEONDERNEEMSTER KARINE VALY

Ze is al meer dan dertig jaar de leading lady van modehuis La Bottega en gevestigd 

om de hoek van onze zaak zijn we praktisch buren: redenen genoeg dus om even 

de schijnwerpers te richten op Karine Valy. Ze bouwde La Bottega uit van een 

schoenenwinkel tot een unieke fashion store waar zelfs grote namen als Dries Van Noten 

en Edward Vermeulen graag langskomen. Dat succesverhaal zet Karine nu verder met een 

nieuwe luxeboetiek, gedoopt ‘In The Valy’. 

Net boven La Bottega, in de oude jeneverstokerij van Smeets, openden op 

17 september de deuren van de kersverse Hasseltse hotspot. In The Valy biedt een 

platform voor bijzondere modemerken die vakmanschap en een flinke dosis belgitude 

gemeenschappelijk hebben. Behalve designers van eigen bodem, krijgen ook eclectische 

en kleurrijke labels met een ongenaakbare feminine touch er een plekje. 

Onder meer Alémais, Marni, Sonia Rykiel en Malìparmi sieren de rekken naast Belgische 

toppers als Dries Van Noten, Natan en Filles A Papa.

Ontstaan vanuit een liefde voor vrouwelijke schoonheid, geïnterpreteerd vanuit welke 

stijl of cultuur dan ook, wil In The Valy de identiteit van elke vrouw in de verf zetten. 

Karine Valy: “Ik zie steeds meer vrouwen openbloeien en op zoek gaan naar hun eigen 

kracht. Sterke, wereldse vrouwen die hun amour-propre willen omarmen. Voor hen stelde 

ik een gecureerde mix van bekende en minder bekende merken samen, die expressie en 

zelfliefde aanmoedigen met een rijke waaier aan kleur en vorm. Elk stuk is gekozen met 

oog voor kwaliteit, tijdloosheid en de heart-lifting factor.”

IN THE VALY

Raamstraat 19, Hasselt

Volg @in.the.valy op Instagram!

Vrouwelijkheid en belgitude 
worden gevierd ‘In The Valy’
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Zachte 
contrasten

Je op-en-top vrouwelijk voelen maar toch 

een edgy kantje tonen? It's all about 

balance, zoals bij deze Chronomat van 

Breitling met een contrasterende roze 

wijzerplaat en stalen kast.

Breitling - Chronomat 32 € 4.350, Dinh van - Serrure armbanden € 1.850
Bron - Oorhangers met roze toermalijn € 5.300, ringen € 2.950 - € 4.900

Bigli - Mini Sweety collier € 7.180, Kleding La Bottega

f r a n s s e n 



Eindeloos 
trendy
Een delicate en minimalistische variant 

van het 'sluiting als juweel'- concept van 

het Parijse merk dinh van. De Serrure-

armband staat mooi bij fijne juwelen zoals 

de Infinity-oorringen van Bigli.

Rechts: Oorringen met Tahiti parels € 3.000, Keshi parelcollier met slot € 10.315
Links: dinh van - Menottes armband € 3.450, Serrure armband € 2.650, Bigli - Infinity oorhangers € 6.880, Infinity ringen € 2.700

Rado - Hyperchrome € 5.040, Adolfo Courrier - Singles ringen € 4.630 - € 10.880
Kleding - La Bottega, Wandbekleding - Arte

f r a n s s e n /  5 9



Le Cube Diamant - oorringen van 
het Parijse merk Dinh van, eternity 
halo ring van Franssen Heritage en 
flex armbanden van Bron. 

Een Paris 
Fashion Week-
waardige combi

Dinh van - Le Cube Diamant oorringen € 8.250, ring € 2.200, Franssen Heritage - Eternity Halo - volledig gezet € 22.300
Bron - Reflex armbanden € 2.000 - € 4.250, Franck Muller - € 11.700

Kleding - La Bottega, Wandbekleding - Arte

f r a n s s e n /  6 1



Stacks 
of joy
Nieuw is deze versie van de puzzle 

oorbellen van Mattioli in mat geborsteld 

rosé goud. Een heel bijzonder effect, 

vooral als je ze aanhebt. Combineer met 

de strakke ringen uit de Singles collectie 

van Adolfo Courrier. 

Maak jouw eigen stack of joy!

Mattioli - Puzzle oorhangers € 5.590
Ole Lynggaard - Shooting Stars Mini oorstekers € 1.370
Adolfo Courrier - Singles ringen € 3.750 - € 5.330
Kleding - Souâd Feriani

/  6 3



It's 
your 

playground
Elegantie en speelsheid in harmonie: 

Mattioli's Japans geïnspireerde Hiroko-armbanden en funky 

Puzzle-collectie creëren samen een krachtige look.

Mattioli - Puzzle oorhangers € 2.950, Collier € 4.100, Armband € 990, Hiroko armband € 9.900, ring € 2.890
Tamara Comolli - My Mikado pendant € 1.890

Bron - Phlox ring € 7.900, Franck Muller - Cintrée Curvex € 34.900
Kleding - Souâd Feriani

f r a n s s e n 



Ole Lynggaard - Wild Rose broche € 15.590

Franssen Juweliers kende u al. Een magische plek waar u sinds 1962 
terechtkan voor hoogstaande juwelen en horloges van internationale 
topmerken. Maar we ontwerpen ook al lange tijd onze eigen collecties. En 
we vonden dat die een eigen thuis verdienden... Dat is Franssen Heritage 
geworden. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw concept, ondergebracht op 

een nieuwe locatie in de Hasseltse Kapelstraat 46. 

We kunnen niet wachten om u te verwelkomen in ons huis en u al het 
moois te tonen waar we de voorbije jaren aan gewerkt hebben. 

Tot binnenkort, 

Annelou en Willem-Alexander 
familie Franssen

27 Jul i  2021 Pieter  Kabergs
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Natuurlijke diamant is betoverend mooi. Geslepen tot een 

tastbare, unieke herinnering aan uw verhaal, aan uw Magische 

Momenten. Want wij smeden meer dan juwelen.  

Wij smeden verbondenheid, liefde, familie. Dezelfde waarden 

die wij doorgeven van generatie op generatie. Een erfenis die we 

graag met u willen delen. Want u bent welkom bij  

Franssen Heritage. U bent welkom in onze familie. 

Franssen Heritage

Forging Families

Forging 
Families

Solitaire oorstekertjes • Oorstekers met gele diamant, 6.15ct   
Hanger met gele diamant, 2.51ct • Soft pillow ringen in wit of rosé goud 2,31ct
Toi-et-moi ring met gele diamanten, 6.50ct 
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Match made 
in heaven

Laat u betoveren door deze prachtige ring met cushion cut diamant 
van 1.51 karaat, geflankeerd door twee ovale diamanten van elk  

0.42 karaat. Elk met zijn eigen halo. Een echte match made in heaven.

Rechts Oorstekers Mini • Dubbele ellipsvormige oorhangers
Trilogie ring met cushion cut diamant en 2 ovale diamanten, totaal 2.46ct 

Gourmet armband gezet met 6.13ct • Alliance 2.82ct
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Trilogie ringen met saffier en diamant

Links  Oorstekers Mini • Oorsteker gezet met een peervormige saffier • Entourage oorhangers met saffier

Entourage hanger met saffier • Alliance met ovale diamanten, 7.07ct • Solitaire in wit goud gezet met briljant van 2.46ct  

Entourage ring met saffier van 5.03ct • Tennisarmband met zwarte diamant, 1.71ct 

Tennisarmband met witte diamant 2.00ct
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Halo Embrace
Deze Halo Embrace ring heeft heerlijk zachte vormen. Kies zelf een 
edelsteen die jou aanspreekt. Zachtblauwe aquamarijn, intens roze 
spinel of nog een andere kleur? Wij zorgen voor de perfecte match, 

gecombineerd met ovale diamanten van topkwaliteit. 

Boven Trilogie ring met Santa Maria aquamarijn van 4.21ct en 1.70ct diamant 
Rechts Trilogie ring met roze spinel van 10.04ct en 1.39ct diamant
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“Dat familiale is erg belangrijk voor ons”, 
vertelt het koppel. “We zijn geen mana-
gers in de klassieke zin van het woord, 
die het bedrijf vanop een afstandje leiden, 
maar genieten erg van het persoonlijk 

contact met onze klanten. Willen we nog 
groeien als bedrijf? Jazeker, maar niet ten 
koste van het persoonlijke, warme gevoel 
dat we iedereen die onze winkel binnen-
stapt proberen te geven. De aankoop 
en renovatie van een tweede pand in de 
Kapelstraat, waarin we onder de noemer 
‘Franssen Heritage’ onze eigen collecties 
zullen onderbrengen, is vanuit die visie 
een belangrijke stap.”

“Die vestiging ligt op wandelafstand, en 
da’s een bewuste keuze. Stel: we richtten 
een tweede vestiging op in Brussel, dan 
ging een groot deel van onze tijd verloren 
aan het pendelen tussen de twee winkels. 
Dat willen we niet. Hasselt is én blijft 
onze stad. En het is zo’n mooi stadje. Met 
de grondige restauratie van onze nieuwe 
winkel hopen we haar nog een beetje 
mooier te maken. Onze familie heeft hard 
gewerkt aan onze reputatie hier en de 
mensen kennen ons. Die traditie willen 
we verderzetten”, aldus Willem-Alexander 
en Annelou.

Een gesprek over 
vroeger en nu.

“Word maar dokter of advocaat”, 
aldus vader Ady en moeder 
Jeanine. Maar hoewel Willem-
Alexander in eerste instantie 
de raad van zijn ouders volgde 
en zijn eigen weg zocht, bleek 
de aantrekkingskracht van 
de familiezaak toch te sterk. 
Ondertussen vormen hij en 
Annelou, die elkaar recent 
het ja-woord gaven, al enkele 
jaren een gouden duo aan het 
hoofd van Franssen Juweliers. 
“Onze ambitie? Samen met onze 
medewerkers en klanten één 
grote familie smeden.”

Familie Franssen viert diamanten jubileum
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De beginjaren

Het verhaal van Franssen 
Juweliers? Daarvoor moeten we 
60 jaar terug in de tijd. Grootva-
der Piet had een groothandel in 
verschillende producten als olie, 
vetten, koffie ... Tot hij in Den 
Haag een juwelenfabrikant uit 
Kortrijk tegen het lijf liep en aan 
de praat raakte. Die vertelde 
gepassioneerd over het juwe-
liersvak. “Zou dat misschien iets 
voor ons zijn”, dacht Piet. En zo 
begon het verhaal van Franssen 
Juweliers in Hasselt.

“Mijn oom Willy kwam eerst in 
de zaak. Samen met mijn groot-
vader runde hij enkele jaren de 
juwelierszaak. De sector zat in 
die jaren anders in elkaar dan 
nu”, vertelt Willem-Alexander. 
“Van globalisering was nog 
weinig sprake, dus collecties 
van internationale ontwerpers 
– zoals we die nu kennen – 
waren nog niet aan de orde. Het 
waren klassieke collecties die 
erg in de smaak vielen. Tot op 
vandaag krijgen we soms klan-
ten over de vloer die heel trots 
vertellen: ‘Deze ring heb ik nog 
bij je grootvader gekocht.’”

“Enkele jaren daarna kwam ook 
mijn vader – die een stuk jonger 
was dan oom Willy – in de zaak. 
Met z’n drietjes bouwden ze 

Dat persoonlijk 
contact met 
onze klanten, 
da’s erg 
belangrijk voor 
ons.
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Franssen Juweliers verder uit, 
tot mijn grootvader op relatief 
jonge leeftijd stierf. Mijn vader 
en oom namen het bedrijf 
over. Een samenstelling die 
ongewijzigd bleef tot eind 
jaren 80, toen ook mijn moe-
der in de zaak stapte”, vertelt 
Willem-Alexander.

“Mijn mama bracht met haar 
sympathiek enthousiasme een 
nieuwe wind in de zaak. Dat 
hadden die mannen nodig”, 
grapt Willem-Alexander. “Mijn 
ouders reisden veel, proefden 
graag van nieuwe culturen en 
gingen overal op zoek naar 
de mooiste juwelencollecties. 
Die brachten ze vervolgens 
mee naar de zaak, waardoor 
Franssen Juweliers in geen tijd 
uitgroeide tot dé referentie in 
en rond Hasselt.”

Internationaal parcours

Ondertussen genieten ook 
Ady en Jeanine Franssen van 
hun welverdiend pensioen, 
terwijl zoon Willem-Alexander 
en schoondochter Annelou 
verderbouwen op de sterke 
fundamenten die hun voor-
gangers achterlieten. Maar dat 
was lang geen evidentie.

“Van thuis uit werd ik altijd ge-
stimuleerd om mijn eigen weg 
te zoeken. Een verwachting 
om de zaak over te nemen 
was er niet. ‘Word maar dok-
ter of advocaat’, zeiden mijn 
ouders dan. Nou ja, het is han-
delsingenieur geworden. Daar 
leerde ik Annelou kennen, die 
in Leuven dezelfde opleiding 
volgde. De klik was er meteen. 
Nadat we allebei een tijdje 
in het buitenland studeer-
de (Willem-Alexander in het 
Amerikaanse Philadelphia, 
Annelou in het Deense Kopen-
hagen, red.) werden we onaf-
scheidelijk. Samen studeerden 
we nog een jaartje in Canada, 
waarna we in Amsterdam 
een vervolgopleiding Business 
Administration volgden. Daar 
zijn we vervolgens nog een tijd 
blijven plakken, terwijl we aan 
ons professioneel parcours 
begonnen”, aldus het koppel.

Van jongs af aan was 
Willem-Alexander geïnteres-
seerd in juwelen en horloges. 
En Annelou voelde dat perfect 
aan. Toch was er van effec-
tief in de zaak stappen nog 
geen sprake. Eerst reizen, de 
wereld ontdekken en ideeën 
opdoen. “Zelf werkte ik voor 
een horlogemerk en volgde ik 
een opleiding tot diamantair, 
terwijl Annelou zich bijschool-
de in gemmologie. Ik denk 
dat ik de klik al gemaakt had 
in 2012, toen vierden we het 
50-jarig bestaan van Franssen 
Juweliers. Om dat jubileum te 
vieren, hielden we een groot 
concert voor 950 gasten in 
het Cultureel Centrum van 
Hasselt. Dat was zo’n speciaal 
moment voor ons allemaal.” 
“Na een aantal omzwervin-
gen in het buitenland was het 
moment gekomen om de stap 

60 jaar Fran
ssen

,  
een

 diam
an

ten
 jubileum

.

Mijn ouders 
reisden door 
heel Europa 
om de mooiste 
juwelen-
collecties te 
vinden.
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te zetten. Ik belde 
vanuit Amsterdam 
naar mijn vader om 
hem het nieuws te 
melden. Hij kwam 
uit de lucht vallen, 
maar was uiteraard 
verheugd dat zijn zoon 
had besloten om de zaak 
verder te zetten. Daarna is 
het eigenlijk snel gegaan”, vertelt 
Willem-Alexander.

“Een jaar later volgde ook ik”, aldus 
Annelou. “Ik herinner me nog mijn 18de 
verjaardag, waarop ik van mijn vader een 
juweel mocht uitkiezen. ‘Dat zou nog iets 
voor jou zijn, een juwelenzaak’, zei hij 
toen al grappend. Het bleken profetische 
woorden te zijn. Die combinatie van on-
dernemerschap en creatief bezig zijn, dat 
sprak me toen al erg aan. Eventjes daarna 
leerde ik Willem-Alexander kennen, maar 
het duurde zoals gezegd nog een hele tijd 
vooraleer we besloten om in het familie-
bedrijf te stappen.”

Vertrouwen

Op dat moment naderden Ady en 
Jeanine de pensioengerechtigde leeftijd. 
Toch werkten generatie twee en drie 
nog enkele jaren intensief samen. “Een 
mooie periode, waaruit we natuurlijk 
veel hebben geleerd. Ondertussen zijn 
ze aan het genieten van hun rust, maar 
het spreekt voor zich dat ze nog altijd 
een ontzettend waardevol klankbord zijn 
voor ons. En wanneer er iets speciaals te 

beleven valt in 
onze winkel, zijn 
mama en papa 
er nog heel graag 
bij. Dat zal ook 

nooit veranderen”,  
vertellen Willem-

Alexander en 
Annelou.

“Dat vertrouwen krijgen van 
onze ouders, da’s erg fijn. Aan ons om 

te tonen dat we dat vertrouwen waard 
zijn”, aldus het ondernemerskoppel. “Net 
zoals hen doen ook wij alles samen. 
Het voelde voor ons juist aan om deze 
uitdaging met z’n tweetjes aan te gaan. 
Vreugde of frustraties: we delen alles. 
We zijn gewoon graag samen”, klinkt het 
liefdevol.

Magische  
momenten

Hoe groots het Heritage-project ook is, 
toch zit genieten voor Willem-Alexander 
en Annelou vooral in de eenvoud. “Samen 
op een terrasje een koffietje drinken, 
wandelen in de natuur ... We zijn echte 
genieters. Dat gevoel proberen we met 
onze ‘magic moments’ ook over te dra-
gen op iedereen die onze winkel binnen-
stapt.”

“Want uiteindelijk is dat de essentie van 
een juweel hé. Een sieraad is emotie. Een 
aandenken. Een herinnering. Dat wij daar-
van deel mogen uitmaken, raakt ons elke 
keer opnieuw”, besluit het koppel. 
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Sinds Ady en Jeanine 
Franssen de zaak overlieten 
aan Willem-Alexander en 
Annelou, genieten ze van hun 
welverdiend pensioen, maar 
blijven ze klaarstaan met hun 
welgemikt advies. En de kleine 
Louis? Die is ondertussen al 
tien jaar ouder en wijzer.

Trotse ouders.
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Een absoluut topstuk. Enerzijds door de kwaliteit van de pear shape 
diamant van 4.23 karaat, anderzijds door de sublieme inzetting van de 

roze diamanten. Een pronkstuk om te koesteren.

Trilogie ring met peervormige diamant van 4.23ct en twee fancy pink diamanten,  
de meest zeldzame soort die er is.

Collector’s 
item
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Zo rood als een
robijn. Mogen
we een combinatie
met een toi-et-moi
ring – ingezet met
peervorminge 
stenen – 
voorstellen? Ook
beschikbaar met
saffier, smaragd of
diamant.

Toi-et-moi ring  
met robijn en 
diamant

Linksboven 

Entouragering met 
robijn van 5.73ct en 
1.26ct briljant

Linksonder Oorsteker 
met peervormige 
robijn. Entouragering 
met robijn

Rechts Zebra 
wave ring, 4.13ct • 
Oorhangers met 
robijn 
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Maak jouw eigen ‘stack’ met onze boho chic alliances. Eindeloos veel 
mogelijkheden, op maat van jouw smaak. Samen maken we er een unieke 

combinatie van. In onze nieuwe winkel hebben we extra ingezet op dat 
maatwerk. Samen genieten van een magic moment.

Links Eternity halo creolen 2.01ct • Halo hanger met diamant van 1.24ct

Originele 
combinatie
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Meesterlijk
Dit zie je niet elke dag, een emerald cut fancy yellow diamant van vier karaat. 

Meesterlijk gezet in een art deco ring door onze goudsmeden.  
De schittering van deze steen is zelden gezien! 

Boven De soft pillow ringen zijn zacht van vorm  
en op een prachtige manier gezet.  

Rechts Art Deco ring met emerald cut gele diamant 4.01ct
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Een frisse edelsteen die doet mijmeren naar tropische stranden.  
Naar dat uniek stukje paradijs, net zo moeilijk te vinden  

als deze kostbare edelsteen. 

Links Eternity Halo creolen 2.01ct • Solitaire oorstekers 0.80ct • Alliance 1.83ct  
Entourage ring met cushion cut Paraïba toermalijn uit Brazilië 

Paraïba 
toermalijn
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We duiken even in het verleden. Naar 
1590, om precies te zijn. De familie 
Claes-Vandevelde neemt zijn intrek in 
een fonkelnieuw Hasselts herenhuis: ‘De 
Groote Mortier’ in de Kapelstraat. Door de 
eeuwen heen wisselde het pand regel-
matig van eigenaar, tot het in de 20ste 
eeuw eigendom werd van de familie 
Stellingwerff, een prominente familie die 
eeuwenlang zijn stempel drukte op het 
openbare leven in Hasselt.

Sinds de jaren 80, toen Juliette Stelling-
werff verhuisde naar haar laatste rust-
plaats, werd het gebruikt door interieur-
specialist Flamant, die het grote publiek 
liet kennismaken met het prachtige 
herenhuis. Het pand stond al lange tijd 
leeg toen Willem-Alexander en Annelou 
hun kans zagen. Vastbesloten waren 
ze om het bouwkundig erfgoed in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen. Geen 
evidente klus, want het renoveren van het 
vele detailwerk vergde een vergevorderd 
vakmanschap dat anno 2022 moeilijk 
te vinden is. Maar samen met architect 
Frank Geron brachten ze het huzaren-
stukje tot een goed einde. 

Wie onze stad goed kent, zal dit 
huis misschien ook herkennen. 
Het pand ádemt geschiedenis. 
Daterend uit de 17de eeuw, begint 
‘De Gulden Mortier’ nu aan 
een nieuw hoofdstuk in zijn 
rijke historie: dat van Franssen 
Heritage. “De afgelopen maanden 
waren we druk in de weer om 
het pand in zijn oude glorie te 
herstellen.”

Franssen 
Heritage vindt 

thuis voor  
eigen collecties

Kapelstraat 46 in Hasselt
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Mosaico di Due 
Een eeuwenoud pand als ‘De 
Gulden Mortier’, daar ga je 
respectvol mee om. Ons doel 
was dan ook: het herenhuis in zijn 
oude glorie laten verrijzen. Voor 
de mozaïeken vloer gingen we 
aankloppen bij dit familiebedrijf.

“In België zijn wij de enigen die 
de traditionele technieken van 
het mozaïekleggen beheersen”, 
vertelt Gino Tondat van Mosaico di 
Due, die het vak met de paplepel 
binnenkreeg. “Het ambacht zit al 
generaties lang in onze familie. 
Eerst in Italië, tot mijn vader besloot 
naar Antwerpen te emigreren.”

We doken in het archief van museum Stadsmus 
en vonden de originele ontwerptekeningen  

van de ornamenten, die de gevel sierden.  
Een waardevol document uit 1924.

2022_8_TC_Franssenmagazine_15.indd   272022_8_TC_Franssenmagazine_15.indd   27 17/10/2022   09:4217/10/2022   09:42

f r a n s s e n /  9 3



“Wie ons kent, weet dat we van mooie 
dingen houden. Dus ook van mooie 
gebouwen. Meer nog: decoratie en 
architectuur zijn regelrechte passies van 
ons. Toen we de kans kregen om ‘De 
Gulden Mortier’ te kopen, twijfelden we 
dan ook niet lang. Toegegeven: het is een 
bijzonder ambitieus project, maar het 
voelde juist aan”, aldus het koppel.

Eigen juwelencollecties

“De aankoop en restauratie van het pand 
kadert binnen ons nieuw winkelproject: 
Franssen Heritage. Daarmee willen 
we onze eigen collecties, die we 
helemaal zelf ontwerpen en smeden, 
loskoppelen van Franssen Juweliers, 
waarmee we een uitgekiende selectie 
aanbieden van internationale juwelen- en 
horlogemerken”, klinkt het.

“We zijn ontzettend trots op onze eigen 
creaties en ze verkochten altijd goed 
in de winkel. Maar toch vonden we dat 
we onze stukken in de Demerstraat 
niet het platform konden geven dat ze 
verdienden. En bovenal: we dóen het 
gewoon graag, het creatieve proces van 
ontwerp tot presentatie in de winkel.”

“In Kapelstraat 46 zetten we een nieuwe 
stap in ons verhaal. Met Franssen 
Heritage willen we namelijk unieke stuks 
creëren die verleiden en verbinden. 
Klassiek en niet onderhevig aan de trends 
van het moment. Juwelen die de tand 
des tijds doorstaan en van generatie op 
generatie worden doorgegeven, zoals 
vroeger het geval was”, aldus het koppel.

“Die erfenis, dat familiale, de ‘heritage’ ... 
Allemaal elementen die als een rode 
draad verweven zitten doorheen ons 
verhaal. Dus wilden we dat gevoel ook 
uitstralen met ons pand. Je vindt in 
Hasselt maar weinig gebouwen die 
zo’n erfenis meedragen als ‘De Gulden 
Mortier’, natuurlijk. 

“De eigenlijke winkel is op de 
benedenverdieping, waar we onze 
creaties op een subtiele, klassevolle 
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manier zullen uitstallen. Wandel je de 
prachtig gerestaureerde trap op, dan 
kom je terecht in een ruimte die we af 
en toe zullen gebruiken voor exposities, 
recepties of wanneer we een speciale 
collectie willen tentoonstellen.”

Alvast in het rood te omcirkelen in je 
agenda: 15 tot en met 26 november 2022. 
Dan slaat ‘De Gulden Mortier’ opnieuw 
zijn deuren open, ditmaal voor het 
officiële startschot van Franssen Heritage.  
 
“We gaan nog niet teveel verklappen over 
de opening, maar het spreekt voor zich 
dat we ons uiterste best zullen doen om 
er een magic moment van te maken. De 
uitnodiging volgt nog...”, knipogen Willem-
Alexander en Annelou. 

Menchior
De restauratie van de moulures 
kwam dan weer in de vakkundige 
handen te liggen van Menchior, een 
Luiks familiebedrijf dat zich al vijf 
generaties lang specialiseert in dit 
monnikenwerkje.

“Al onze creaties gebeuren in ons 
atelier”, vertellen Ludovic en zijn 
vader Alain. “Onze specialiteit? 
Da’s het renoveren van openbare 
gebouwen, historisch geklasseerde 
panden en mooie herenhuizen 
zoals dat van Franssen Heritage.”
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Zebra Wave ring, 4.13ct • Oorringen met diamant 
Mini oorringen met diamant • Choker rosé goud met diamant
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Art deco
Deze prachtige lagoon toermalijn lieten we op maat slijpen in de unieke 
Asscher cut, en past perfect in dit ontwerp. Een icoon in onze collectie,  

dat nostalgisch doet terugdenken aan begin vorige eeuw,  
waar wij een moderne toets aan gaven. De unieke, blauwgroene kleur 

verandert in het zonlicht, prachtig om te zien.

Boven Art Deco ring met groene toermalijn 
Links Mini oorringen • Oorringen met diamant • Alliance 1.30ct

2022_8_TC_Franssenmagazine_15.indd   332022_8_TC_Franssenmagazine_15.indd   33 17/10/2022   09:4317/10/2022   09:43

/  9 9



Boven Entourage ring met 
emerald cut geslepen 
diamant van 2.01ct

Onder Trilogie ring, 1.48ct 
Solitaire oorstekers, 1.42ct 

Rechts Oorstekers met 
halo en champagne 
diamant van 2,93ct • Ring 
met halo en champagne 
diamant, 3.01ct • 
Remembrance ring 
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Oval alliance
We ontwierpen deze oval alliance op zo’n manier dat we er een boodschap  

in kunnen graveren. Klassiek en toch hedendaags: daarom werkten we  
met ovale diamanten die de ring extra bijzonder maken.

Links Solitaire met ovale diamant 2.02ct • Armband met ovale diamanten en briljanten 8.21ct 
Boven Alliance Oval 7.07ct
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De helder blauwe aquamarijn en de zacht groene amethyst doen ons 
dromen van tropische bestemmingen. Zie je hoe de aanhangers van de 
oorbellen eraf gehaald kunnen worden? Zo heb je tegelijk een simpele 

briljanten oorsteker en een feestelijke oorhanger.

Solitaire oorstekers 1.80ct • Private Island aanhangers voor oorstekers 
Daydream ring met aquamarijn en briljant • Daydream hanger met aquamarijn en briljant

Private 
island
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Eternity 
halo ring

We gebruiken enkel de mooiste diamanten, maar zorgen er vooral voor 
dat ze op een uitmuntende manier worden gezet. Deze eternity halo 

ringen zijn zijdezacht aan binnen- en buitenkant. Maar voel het vooral zelf. 

Eternity Halo ring Double van 6,52ct • Eternity Halo ring van 3,20ct
Eternity Halo ring Mini van 1,98ct
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Vanaf 15 tot en met 26 november 
2022 zwaaien de deuren 
van Franssen Heritage in 
de Kapelstraat open voor 
het grote publiek. Natuurlijk 
kan je nog steeds terecht bij 
Franssen Juweliers in de 
Demerstraat, waar we hard 
blijven werken om een selectie 
van internationale topmerken 
te blijven aanbieden. “Maar we 
wilden onze eigen collectie, de 
juwelen die we zelf ontwerpen, 
het podium geven dat ze 
verdienen”, vertellen Willem-
Alexander en Annelou.

“Want eigenlijk is dat het liefste wat we 
doen. Aan de slag gaan met iemands ver-
haal, en vervolgens een juweel op maat, 
zoals het voorbeeld linksonder deze pa-
gina, ontwerpen en maken. Zalig, dat cre-
atief proces. Evident is dat niet. Lang niet 
elke juwelierszaak heeft de vaardigheden 
in huis om dat te doen. Zelf zijn we dia-
mantair en gemmoloog, terwijl je in ons 
team ook nog een goudsmid, diamantzet-
ter en andere vakmensen terugvindt.”

“In elke familie heb je wel juwelen die van 
generatie op generatie worden doorge-
geven. En ook al zijn dat vaak niet de 
beste materialen of het mooiste design: 
toch zijn die van onschatbare waarde, 
simpelweg door de erfenis – vandaar ook 
‘Heritage’ natuurlijk – en emotie die aan 
zo’n juweel verbonden zijn.”

“Dát gevoel willen we in onze collec-
ties steken. Minder tijdsgebonden, maar 
klassieke designs die de tand des tijds 
kunnen doorstaan – maar uiteraard met 
een eigentijdse touch. En die creaties vind 
je binnenkort terug in Kapelstraat 46”, 
besluit het koppel.

Franssen Heritage: 
een nieuw begin

Juwelen op maat van jouw verhaal
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“Met Franssen Juweliers, onze 
winkel in de Demerstraat, blijven 
we eigenlijk doen wat we al 
60 jaar doen: een selectie van 
internationale topmerken maken en 
die aanbieden in de winkel. Samen 
gaan we op zoek naar het juiste 
juweel voor elke klant! Natuurlijk 
blijven we ook horloges verkopen 
en herstellingen uitvoeren.”

“Onze eigen juwelen, die we 
zelf ontwerpen en maken, 
brengen we vanaf nu onder bij 
Franssen Heritage. En dat in 
onze gloednieuwe vestiging, het 
historische pand in Kapelstraat 46. 
Daar hebben we meer ruimte, 
dus af en toe zullen we er ook 
evenementen en exposities 
organiseren”, klinkt het. 

De twee werelden  
van Franssen 
Heritage en 
Franssen 
Juweliers.

Hiernaast One Carat collectie
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Tropisch, exotisch met colombiaanse smaragd. Of liever schitterend en eenvoudig 
met diamant? Gemmologe Annelou houdt enorm van smaragd.  

Laat je betoveren door deze diepe kleuren.

Links Oorstekertjes mini sparkle • Oorhangers met smaragd 1.45ct en briljant • Trilogie ring met peervormige 

smaragd en briljanten • Fancy Boho Alliance met baguette en briljant geslepen diamanten 3.66ct 
Rechts Hanger met peervormige diamant van 1.01ct • Trilogie ring met briljant

Emerald Green
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Zie er glamorous uit met deze fancy yellow diamant van 3.74 karaat.  
Geslepen in de zachte cushion cut. Bijpassende oorbellen maken 

het natuurlijk helemaal af. 

Boven Halo ring met gele diamant van 3.74ct 
Rechts Oorhangers met gele diamant, 3.37ct • Alliance met baguettes, 1.18ct  

Emerald cut solitaire, 1.50ct • Armband met emerald cut diamant, 0.67ct

Fancy 
yellow
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Bigli - Mini Waves ringen klein met witte diamant € 1.740, 
klein met bruine diamant € 1.580, groot met witte diamant € 3.760, 

groot met bruine diamant € 2.970

Boho 
alliances

Fancy boho alliances met verschillende slijpingen van diamant.  
Draag ze samen of apart. Maak uw unieke combinatie.
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Intrigerend 
design uit het 
Noorden
Geen merk doet statement pieces beter 

dan Ole Lynggaard. Dit bijzondere 'evil 

eye' ontwerp met opaal, lapis lazuli en 

rutielkwarts is niet alleen de ideale 

talisman maar voegt ook een vleugje 

mysterie toe aan je feestoutfit.

Ole Lynggaard - Shooting Stars earstuds large € 4.600, Special piece Nature pendant € 11.760
Kleding - Souâd Feriani



Just Wow! 
Dit Vanguard-horloge van Franck Muller zit als 

gegoten dankzij een gebogen kastvorm. Volledig in 

rosé goud gezet met briljantjes voor het ultieme 

effect. Draag er een flexibele tennisarmband van 

Franssen Heritage bij en het is af.

Franck Muller - Vanguard € 27.100
Franssen Heritage tennisarmband in rosé goud vanaf € 6.500
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Italian 
glamour 
ten top

Lunaria Alta stopt Marco Bicego's 

signatuurstijl in een nog sprankelender 

jasje. Bladvormige designs worden hier 

rijkelijk bezet met diamanten.

Marco Bicego - Lunaria Alta collier € 14.170, 
Oorhangers € 7.730, Ring links € 5.030 -

rechts € 7.430
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Rijkelijke 
textuur
Niets houdt je tegen in deze sprekende

set van Marco Bicego. Met de hand

gegraveerd volgens een oude Florentijnse

techniek! Zie je hoe mooi deze juwelen 

combineren met de collectie van 

Ole Lynggaard? Laat je adviseren en we 

maken er samen een schitterend geheel van. 

Marco Bicego - Lunaria oorhangers € 2.570, Jaipur collier € 10.300
Ole Lynggaard - Leaves ring € 9.610, Boho armband € 9.400

Alliance € 7.350, Tennis armband 2.01ct. € 7.875, Hermès - Cape Cod 18kt € 10.200
Kleding - Souâd Feriani
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Wereldberoemd leder

hermès horlogebandjes 

De vakmensen van Hermès doen het zo makkelijk lijken. 

Hun handen zijn ervaren en vooral gedreven door de 

liefde voor het vak. De horlogebandjes van Hermès 

worden gemaakt uit hetzelfde kalfs-, struisvogel-, 

of alligatorleder dat voor de gegeerde handtassen 

gebruikt wordt. Hier ontstaan polsjuwelen die zeker 

de aandacht zullen trekken. De keuze is veelzijdig 

en omvat de grote klassiekers van het huis als het 

robuuste Barénia, het generfde Epsom en exclusieve 

kleuren als het beroemde H-Rood.

De vakmensen aan het werk zien is als kijken naar een 

balletvoorstelling, zo soepel gaan ze tewerk. 

Als ouverture worden met de grootste zorg twee even 

brede lederstrips met identiek patroon en gelijke 

kleurnuance uitgezocht. Ze zullen afgewerkt worden 

tot de beide delen van de armband. De randen worden 

bewerkt tot ze flinterdun zijn. De bovenste en onderste 

strip worden samen gekleefd met daartussen een laagje 

stevig Viledon. 

Hermès opende vanuit zijn passie voor ambachtelijk 

vakmanschap een eigen horlogemanufactuur in het 

Zwitserse Biel. Daar verenigt Hermès precisiemechaniek 

met de eeuwenoude kunst van lederbewerking. 

Het resultaat is 'La Montre Hermès'. 

Het vakkundig en van traditie doordrongen naaien van het leder maakt elke 

Hermès horlogeband tot een hoogst aantrekkelijk kunstwerkje. Elk exemplaar 

ontstaat volledig uit de handen van één medewerker. De ‘Pas de deux’ van 

twee naalden met daarin één enkele draad, brengt ons terug naar het ballet. 

Met grote precisie kruist het duo in tegengestelde richting door de vooraf 

aangebrachte gaatjes. Zo ontstaat de zogeheten ‘zadelsteek’, een verwijzing 

naar het ontstaan van Hermès als zadelmaker, nu 175 jaar geleden.

Elke zadelsteek wordt zachtjes gehamerd voor een langdurige stevigheid, 

waarna de zijden van de armbanddelen worden gerond en gepolijst. Daarop 

volgt een kleuring en wasbehandeling. Elke bewerking wordt herhaald tot 

de armband er overal perfect gelijk uitziet, alsof hij uit één enkel stuk is 

ontstaan.

‘Polsjuweeltjes’ die zeker de 
aandacht zullen trekken’

De ‘grand finale’ is het aanbrengen van een letter die het productiejaar 

aangeeft en het Hermès logo als sluitstuk. Enkel dan kan de drager zeker zijn 

over een origineel Hermès kwaliteitsproduct te beschikken. 

"Fris uw horloge op met een nieuw bandje. Wij hebben een grote stock 

aangekocht zodat we u zo snel mogelijk kunnen bedienen."

Onze tip: "Wil je iemand verrassen met 
een nieuw bandje? Neem een foto van de 
achterkant van het horloge en meet de 
lengte van het bandje. Zo weten wij perfect 
welke bandjes aan het horloge passen. 
Aan jou om de kleur te kiezen!"

Hermès - Cape Cod met Double Tour € 2.550
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Neutraal hoeft niet saai te zijn. Deze magnifieke set 

van Tamara Comolli met grijze maansteen valt op in z'n 

eenvoud en maakt je all-black look compleet.

Live by the sun, love 
by the moon

Tamara Comolli - Cushion ring met grijze maansteen en briljant € 12.990, Coconut armband met grijze maansteen € 8.990, 
Signature oorhangers € 3.190, Signature hanger € 3.190, Bigli - Mini Wave hanger € 2.900

Franssen Heritage - Solitaire met ovale diamant, prijs op aanvraag
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de jurk

Gestrikt voor 
het leven
Voor het ontwerp van haar bruidsjurk gaf 

Annelou carte blanche aan Amsterdams 

designer Edwin Oudshoorn. Het werd een 

très vintage creatie met een opvallende 

strik vooraan en met de hand geborduurde 

bloemen op de sluier als unieke finishing 

touch.

"11 Juni 2022 was onze allermooiste dag. 
Graag willen enkele beelden en verhalen over ons 

Magic Moment met u delen. Bedankt voor de lieve 
gelukwensen en attenties, dat betekent zo veel voor ons."

Annelou en Willem-Alexander, familie Franssen
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Pas getrouwd

Zeldzame spectroliet brengt het 
sobere ontwerp tot leven 
Franssen Heritage - Op maat gemaakte manchetknopen in 18kt wit goud met spectroliet - prijs op aanvraag

MANCHETKNOPEN OP MAAT

Traditiegewijs maakte Willem-Alexander zijn trouwlook 

af met wit gouden manchetknopen van Franssen 

Heritage. Die liet hij volledig personaliseren met 

initialen aan de binnenzijde en spectroliet die volgens 

de sugarloaf-methode geslepen werd. De zeldzame 

edelsteen voegt een vleugje mystiek toe aan het sobere 

ontwerp met z'n zwart-groene glans.

"Voor mij was het een bijzonder moment om in het 

bijzijn van mijn vader, broer en getuige voor het eerst 

mijn gepersonaliseerde manchetknopen aan te doen. 

Die herinnering zal er voor altijd aan gekoppeld blijven."

It's all in the details... Een juwelier ervaart de essentie 

van die spreuk elke dag. Ook voor Annelou en Willem-

Alexander elkaar op 11 juni 2022 het ja-woord gaven, 

besteedden ze aandacht aan elk stijldetail. We blikken 

even terug op de persoonlijke accenten die van hun dag 

een Magic Moment maakten.
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ROMANTISCH ROSÉGOUD

Annelou's jongste zus Caroline kreeg de eer om de 

ringen aan te geven. De bruid koos voor een alliance-

ring met open zetting om de briljanten maximaal te 

laten schitteren. 

Voor een mooie match heeft het ringontwerp van 

Willem-Alexander een platina buitenkant. Binnenin 

schuilt een verrassende inner circle van roségoud: 

onopvallend voor de buitenwereld, een leuk extraatje 

voor de drager. Beide ringen werden gegraveerd met de 

hun namen en de trouwdatum, 11.06.2022.

"We hebben ze op het laatste nippertje laten maken, 

maar zijn heel blij met het resultaat", vindt Willem-

Alexander. "Bij Franssen Heritage zitten we natuurlijk 

wel aan de bron. Ik zou toekomstige bruidsparen zeker 

aanraden hun trouwringen ruim zes weken op voorhand 

te bestellen."

VERRASSENDE MATCH

Als juwelier geef je absolute prioriteit aan het uitkiezen 

van je trouwringen. Althans, dat zou je denken. In 

realiteit legden Annelou en Willem-Alexander hun 

keuze pas in de laatste rush naar de grote dag vast. 

Gelukkig blijken ze pro's in last-minute beslissingen!

Trouwringen
Once in a lifetime

"Tip: bestel trouwringen minstens zes 
weken voor de grote dag"

Franssen Heritage - Alliance 3,00 ct, Inner circle trouwring platina en roségoud 
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Met liefde 
gekiekt

Zo zeer als je uitkijkt naar je trouwdag, 

zo snel is die weer voorbij. Daarom zorgde 

het fotografiebureau Lux voor een blijvend 

aandenken met een album vol visuele 

herinneringen. En dat de meest spontane 

momenten tot de mooiste foto's leiden, 

bewijst bovenstaand beeld. 

De fotograaf was zo 'in the zone' dat hij 

met één been de vijver instapte. Ondanks 

de hilariteit slaagde hij er toch nog in dit 

leuke kiekje vast te leggen!

een album vol v i suele 
her inner ingen
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the parents

Ook Ady en Jeanine Franssen straalden op het trouwfeest van hun jongste 

zoon. Speciaal voor de gelegenheid schonk Willem-Alexander zijn mama een 

schitterende ring uit de Franssen Heritage-collectie. De blikvanger wordt 

gevormd door een Santa Maria-aquamarijn omhelsd door twee diamanten. 

Alsof-ie gemaakt is voor haar lichtblauwe jurk!

DROOMDUO

Franssen Heritage - Trilogie ring met aquamarijn, prijs op aanvraag
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shopp ing

Annelou's weddinglook
Voor onze trouwdag, heb ik gekozen voor een simpele maar chique look. Mijn tips? 

Het is vooral belangrijk dat de juwelen die je uitkiest goed bij je trouwkleed passen 

en dat je er een goed gevoel van krijgt wanneer je ze aandoet. .

FRANSSEN HERI TAGE
Als juweliersvrouw mag het natuurlijk af en toe iets 

meer zijn. Voor deze speciale gelegenheid droeg ik een 

van de pronkstukken uit onze Franssen Heritage collectie. 

Een alliance rondom gezet met ovale diamanten 

van 0.40ct elk.

Franssen Heritage - Alliance met ovale diamanten 7.07ct, 

prijs op aanvraag

T IPS VAN ANNELOU
Heeft je kleed veel details, 

zoals bijvoorbeeld mijn grote strik en veel 

bloemen? Hou je juwelen dan wat rustiger. 

Is je kleed wat simpeler, 

dan kan je bijvoorbeeld gaan voor een 

statement oorbel. 

Ga het voor je trouw niet te ver zoeken en 

kies voor moderne klassiekers. 

Want jij bent het die de show moet stelen 

op deze speciale dag. 

FRANSSEN HERI TAGE
Mijn verlovingsring mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Deze ring draag ik sinds onze verloving al iedere dag. 

Tip: Breng je verlovingsring een week of twee voor de 

trouw nog eens bij ons binnen. Dan polijsten we deze, 

zodat de ring er weer als nieuw uitziet op de grote dag. 

Franssen Heritage - Annelou Trilogie ring, prijs op aanvraag

FRANSSEN HERI TAGE
Nog zo'n klassieker die altijd prachtig staat is 

een tennisarmband rondom gezet met diamantjes. 

De ideale armband die zowel staat op een trouwjurk 

als op een jeansbroek. 

Franssen Heritage - Tennisarmband € 5.000 - € 8.000

OLE LYNGGAARD
Ik heb gekozen om voor onze trouwdag mijn favoriete 

oorstekers van Ole Lynggaard te dragen. 

Voor de gelegenheid heb ze nog specialer gemaakt met 

de aanhanger met een South Sea parel. Parels staan altijd 

prachtig bij een witte trouwjurk. De oorbellen droeg ik 

asymmetrisch om het nog jonger en specialer te maken. 

Ik heb ervoor gekozen om hierbij geen hangertje in de hals te 

dragen. Less is more!

Ole Lynggaard - Shooting stars earstuds

Mini € 1.370, Medium € 2.310, Large € 4.600

Shooting Stars aanhanger € 4.060

Shooting Stars aanhanger met South Sea parel € 2.700

Annelou
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Echte gentlemen zweren 
bij een stijlvolle 

verschijning en verstaan 
de kunst van het leven. 

Horloges die hun 
individualiteit 

benadrukken horen daar 
vanzelfsprekend bij.

willem-alexander met  z i jn  beste  vr i enden en 
z i jn  broer op de trouwdag .  mag ic  moments . . . 



Ticking all the 
boxes
FRANCK MULLER SPECIAL EDITION

Het perfecte horloge om op zijn smoking 

te dragen, vond Willem-Alexander bij 

Franck Muller. De witgouden Cintrée 

Curvex was al een special edition, maar 

een gravure van Kasteel Bloemendal en 

hun grote dag op de achterkant maakt er 

een echte pièce unique van. Genummerd 

N° 000. Jouw persoonlijke mijlpaal 

vertaald zien in een uniek horloge? 

Wij helpen je met onze expertise en 

connecties naar een uniek exemplaar. 
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Onmiskenbaar draagt dit horloge de Franck Muller signatuur. 

De kast is vlakker en sluit zo korter aan bij de pols, wat perfect aansluit bij een geklede outfit.

Verkrijgbaar in 18 karaat rosé goud of staal uitvoering; leverbaar met witte of zwarte wijzerplaat.

franck muller -  vanguard™ sl im 

Franck Muller - Vanguard Classic € 18.100
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Het ontwerp van de Vanguard™ Racing vond zijn inspiratie in de 

motorsport en laat de harten van liefhebbers van het buitengewone een 

versnelling hoger schakelen. Een ware blikvanger is de meerlagige opbouw van 

het horloge. Kenmerkend voor de ‘meester van de complicaties’ 

zijn de tonvormige kast en grote cijfers/indexen.

Leverbaar met verschillende kleuraccenten.

franck muller -  vanguard™ rac ing 

Franck Muller - Vanguard Racing € 9.700
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long ines  master collect ion 

De geschiedenis van Longines is een aaneenrijging van technische en

esthetische innovaties, gedreven door een onstuitbare innovatiedrang. 

The Longines Master Collection verpersoonlijkt dit alles in uiterste detailzorg, 

als de fijnkorrelige wijzerplaat, de staalblauwe wijzers, sierlijke cijfers en de 

klassiek gevormde 40 mm kast. 

In dit jubileumjaar lanceert Longines ook de Record Heritage. 

Met de mat zwarte wijzerplaat steken de gouden cijfers en wijzers extra mooi 

af. Let op de mooie symmetrische wijzerplaat met de twee tellers. 

De Record Heritage is een 40mm horloge met een moderne vintage look.

190 jaar 
rijke 
geschiedenis 
aan de pols

Longines - The Master Collection 190th Anniversary € 2.300 Longines - Record Heritage € 3.160
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De Breitling Navitimer was hét onbetwistbare pilotenhorloge 

in de jaren ‘60, ging in mei 1962 als eerst polshorloge in de ruimte en 

geldt als één van de meest geliefde mechanische chronografen ter 

wereld. De nieuwste versie van dit iconische horloge verleidt met zijn 

bol saffierglas en ligt strak aan de pols.

Leverbaar met 41, 43 en 46 mm kast; diverse nieuwe kleuren; 

lederen en stalen polsbanden.

bre i t l ing nav i t imer 

Al zeven 
decennia dé 

iconische 
chronograaf

Breitling - Navitimer B01 Chronograph
Leder band: € 8.400

Metalen band: € 8.850
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De nieuwe Navitimer heeft nog enkele aanpassingen ondergaan: 

het datumvenster is nu in de teller van de chronograaf 

geïntegreerd en de wijzerplaat wordt gesierd door het originele 

gevleugelde AOPA logo, de erkenning als officieel horloge door 

’s werelds grootste luchtvaartclub. Ook leverbaar in 18-karaat 

rosé goud. Een stuk historie aan je pols.

bre i t l ing nav i t imer 

Symbool 
voor wie zijn 
eigen 
levensweg 
gaat

Breitling Navitimer B01 Chronograph 
18 kt € 8.500 / € 17.500
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bre i t l ing superocean 

De Breitling SuperOcean is een volledig functioneel duikershorloge, 

maar laat zich ook graag modieus opmerken op beach parties. Kenmerkend zijn 

de grote wijzers en indexen met Super-LumiNova® lichtgevende coating voor 

een optimale leesbaarheid en de waterdichtheid tot 300 m. 

Leverbaar in heren en dames uitvoering; met stalen of rubberen polsband. 

Breitling - SuperOcean Automatic: € 4.450 / € 4.550
Bronze: € 5.250
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Uitgekiende lichtgewicht kast, 44 mm, gebouwd voor atleten en een blikvanger 

voor elke sportieveling. Schokbestendig Breitling 82 kaliber. De stevige rubberen 

armband is leverbaar in zes flashy kleuren.  

De familie Franssen organiseert voor haar klanten een heel speciaal event. 

Een skydive duosprong is de verrassing voor de mannen en vrouwen die een 

Breitling horloge aankopen. In 2022 durfden 60 klanten de sprong te wagen. 

Vink jij het af van je bucket-list?

bre i t l ing endurance pro 

Het veelzijdig 
sporthorloge 
voor durvers

Breitling - Endurance Pro € 3.200
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ANNEMIE:  HERMÈS NANTUCKET

FRIEDA:  EBEL SPORT CLASSIC

ELIEN:  BREITLING CHRONOMAT

KAAN:  BREITLING PREMIER

ERIK:  BREITLING SUPER AVI

Diamonds are a girl's best friend... en Annemie is geen 

uitzondering! Ze kiest dit jaar voor de Hermès Nantucket 'jeté 

de diamants' zoals ze dat in Parijs zo mooi zeggen. Elegant 

en chic en dat staat haar heel goed. 

Frieda gaat voor de stijlvolle 'Sport Classic' van het Zwitserse 

merk Ebel. De naam zegt het zelf: een elegante klassieker voor 

een sportieve vrouw die nooit stil zit en altijd lacht. 

Kaan kiest voor de Breitling Premier met de zogeheten 

'Panda' wijzerplaat. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in 

het juweliersvak en valt voor dit sobere en stijlvolle horloge 

met manufacture B01 binnenwerk. Klasse, Kaan! 
De jeugd van tegenwoordig... Elien is de jongste in ons 

team en ze stelt niet teleur met haar goede smaak. Zij kiest 

voor de Breitling Chronomat in bicolor uitvoering. Een jong 

en sportief horloge voor onze sympathieke en intelligente 

nieuwe collega. 

Erik hoeven we natuurlijk niet voor te 

stellen. Hij kiest dit jaar voor een Breitling 

Super Avi, meerbepaald de Mosquito 

variant. Zwart, wit en rood maken dit 

horloge een coole pilot watch. Handig 

is de tweede tijdzone aanduiding voor 

wereldreizigers. 

Breitling - Premier B01 € 8.050

Breitling - Chronomat 36 bicolor € 8.250

Breitling - Super Avi B04 € 9.700

Hermès - Nantucket Springled diamonds € 5.700

Ebel - Sport Classic € 5.300

shopp ing

De favorieten van ...
Welke horloges springen er voor ons uit? 

We stellen ze met plezier aan u voor samen met twee nieuwe 

collega's in ons Magic Moments team! 
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De sportief-chique BR-X5 is ontworpen voor stedelijke avonturiers. 

Zoals het elke Bell & Ross past, is het geïnspireerd door de wereld van 

de luchtvaart. De beroemde ronde wijzerplaat binnen het vierkant, hoger 

gelegen kader en de vier schroeven op de hoeken, verwijst naar een typisch 

cockpitinstrument. Voor het eerst maakt een manufactuur uurwerk zijn 

opwachting in een Bell & Ross horloge.

Hiermee komt Bell & Ross 
binnen in de top van de 

horlogerie

De in zwart of ice blue leverbare wijzerplaat toont links een wijzer voor het 

aanduiden van de gangreserve; rechts een groot datumvenster. 

41 mm kast; leverbaar met geïntegreerde roestvrijstalen of rubberen polsband.

bell  & ross br-x5 

Bell&Ross - BR-X5
Ice Blue € 7.400, Black € 6.900
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Sinds de geboorte van het merk laat Rado zich opmerken door het gebruik van 

innovatieve materialen. Dat is hier het geval met de matte, 43 mm ‘monoblok’ 

keramische kast. Het ISO 6425 gecertificeerde duikershorloge is waterdicht tot 300 m. 

Het automatisch R763 uurwerk heeft 80 uur gangreserve. De rubberen polsband in mat 

olijfgroen harmonieert perfect met de kast. 

rado -  capta in cook 

Voor wie 
geen 
uitdaging uit 
de weg gaat 

Rado - Captain Cook High-Tech Ceremic Diver € 3.420
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meisters inger -  pr imat ic 

Loslaten en 
vertrouwen op de 

tijd

Meistersinger horloges zijn gegeerd omwille van hun enkele wijzer, 

geïnspireerd door de tot de 18e eeuw gebruikelijke tijdsaanduiding. 

De nieuwste Primatic is in dat opzicht atypisch: onderaan geeft een 

tweede wijzer de gangreserve aan van het automatisch uurwerk. 

Verder verbaast de Primatic met een keuze uit verschillende kleuren 

wijzerplaten en geassorteerde polsbanden. 

Waarom niet eens opvallen met een gele lederen band aan een 

blauw uurwerk. Ontdek hem in de winkel. 

MeisterSinger - Primatic € 2.190
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