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* STEMPELKAART - indien u een volle stempelkaart inlevert bij een van de deelnemers ontvangt u van 
de organisatie een voucher voor een korting bij een van de deelnemers naar keuze.

ɒ: �www.beleefhetsieraad.nl   :�www.facebook.com/tijdvoorsieraad ɒ: �www.beleefhetsieraad.nl   :�www.facebook.com/tijdvoorsieraad

Lies de Vooght - Oude Delft 149

M edelsmeden & design - Hippolytusbuurt 2

Annelies Schröder - Voldersgracht 15

Van Loenen Stadsuurwerkmaker - Markt 63

Xue Mei Arts & Craft - Vrouwjuttenland 21

Maaike Kroonjuwelen - Rietveld 178

Atelier Froukje Idsardi - Voorstraat 90

holthinrichs watches - Lange Geer 48a
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ɒ: www.idsardi.nl

Naast een tijdloze collectie handgemaakte sieraden, kunt u bij 
Froukje Idsardi  terecht voor het ontwerpen en vervaardigen van 
speciale opdrachten. Haar werkplaats annex galerie vindt u in de 
voormalige zeepfabriek van Bousquet in het centrum van Delft. 
Tijdens de sieradendag kunt u kennis maken met de bijzondere 
collectie gehaakte sieraden van Su Kroker.

Voorstraat 90
Atelier Froukje Idsardi

ɒ:
ɒ:

Lies de Vooght
Oude Delft 149

Lies de Vooght heeft haar atelier in de mixstore Offline is the 
new Black.
Ze heeft een voorliefde voor het hergebruik van goud en zilver.
Vandaag kan je dan ook bij haar terecht met je oude sieraden en 
laat ze zien wat de mogelijkheden zijn om hiermee een sieraad te 
creëren die je weer met veel plezier zult dragen.

- 15% korting op een sieraad naar keuze - Gratis reiniging en polijsten van een sierraad

- Handgravure max 10 tekens.
*Bij volle stempelkaart:

*Bij volle stempelkaart:

*Bij volle stempelkaart: *Bij volle stempelkaart:

*Bij volle stempelkaart:
*Bij volle stempelkaart:

*Bij volle stempelkaart:
*Bij volle stempelkaart:

- Gratis diamanten testen & Sieraden schoonmaken, 10% kort-
ing voor bestande collectie of opdracht.

- 15 % korting op een persoonlijk sieraad naar uw eigen ontwerp
- 40% korting bij aanschaf van een losse horlogeband.
(meer dan 1000 stuks op voorraad)

- 5% korting op de gehele collectie in de galerie.
- Gratis extra horlogeband naar keuze bij aanschaf van een 
horloge

www.liesdevooght-edelsmid.nl
www.offlineisthenewblack.nl

www.m-edelsmeden.nl

Bij M edelsmeden & design vindt u strakke eigentijdse sieraden 
van eigen hand en bijzondere ontwerpers uit binnen- en buiten-
land.
Vandaag zijn Brech en Aletta Teunen aanwezig om over hun werk 
te vertellen en zij laten u hun bijzondere sieraden zien.

Hippolytusbuurt 2
M edelsmeden & design

www.anneliesschroder.nl

Annelies streeft ernaar met haar ontwerpen een sprookjesgevoel 
op te roepen.  Inspiratie hiervoor vindt ze in de natuur, Art Nou-
veau en Keltische kunst. Dit resulteert in vloeiende vormen die 
tijdens het maakproces ontstaan. 
Naast haar eigen werk is er in haar galerie werk van een tiental 
andere goudsmeden te zien.

Voldersgracht 15
Annelies Schröder

www.maaikekroonjuwelen.com

Van oud naar nieuw, recycling, is het thema waar Maaike Kroon
veel aan werkt in het atelier aan het Rietveld. Daarnaast is er een 
unieke toegankelijke collectie te bewonderen met goud, zilver 
en edelstenen. Tijdens Tijd voor Sieraad kunt u bij Maaike Kroon 
Juwelen in de wondere wereld van de edelstenen duiken, bekijk 
edelstenen door de microscoop en leer kijken door een goud-
smid loupe.

Rietveld 178
Maaike Kroonjuwelen

www.xuemei.nl

De natuur en Chinese filosofie zijn de grootste inspiratiebronnen 
voor de handgemaakte sieraden van Xue Mei, vaak op meerdere 
manieren te dragen, meestel zit er een gedachte achter. Tijdens 
Tijd voor Sieraad maakt Xue Mei open minded ontwerpen voor 
bezoekers (met belangstelling ) en laat ze zien hoe zij stenen op 
verschillende manieren kan bevestigen op sieraden.

Vrouw Juttenland 21
Xue Mei’s Arts & Craft

Van Loenen Stadsuurwerkmaker

Bij Van Loenen treft u een uitgebreide collectie antieke klokken, 
eigen ontwerpen en kwaliteitshorloges aan.
Speciaal voor deze dag zal er een mooie collectie Vintage-hor-
loges worden getoont, die tot eind december bij ons te koop 
zullen zijn. Kom langs en stap in de fascinerende wereld van tijd.

Markt 63

www.vanloenen.com

holthinrichs watches

De onafhankelijk horlogemaker en architect Michiel Holthinrichs 
combineert op innovatieve wijze moderne technologie met am-
bacht en handgemaakte onderdelen. 
Vorig jaar lanceerde hij zijn eigen horlogemerk, en daarmee 
‘s werelds eerste 3D geprinte stalen horlogekast. Nu is voor 
de eerste keer zijn atelier geopend, en kunt u kennis mak-
en met de maker, en het unieke maakproces van de horloges. 
ɒ: www.holthinrichswatches.com
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