Trouwsieraden

Binnenkijken bij

Daisy Verheyden
Juwelenontwerpster Daisy Verheyden zit al ruim twintig jaar in het vak. In haar winkel
in de Antwerpse Leopoldstraat werkt ze aan zeer eigentijdse collecties waarin stenen
centraal staan. Bruid & Bruidegom Magazine interviewde Daisy over haar grote passie.

W

ie ben jij als
juwelen-ontwerpster?
“De ambacht en liefde voor
materiaal zijn de rode draad in mijn
professionele leven. Edelstenen,
kleur, textuur en ritme staan
centraal in mijn werk. Samen met
mijn man Peter Vermandere heb ik
een juwelenwinkel, maar zijn stijl is
totaal verschillend dan de mijne.
Ik werk zeer klassiek, hij is enorm
experimenteel.”

Winkel en atelier aan de Leopoldstraat

Gouden trouwringen

in Antwerpen.

Waar haal je inspiratie vandaan?
“Ik haal mijn inspiratie uit tentoonstellingen, de schoonheid van
materie zoals goud of stenen, films
waarin oude juwelen te zien zijn…
Mijn stenen koop ik op beurzen,
bijvoorbeeld in Duitsland. Die
steentjes vormen de basis, daarnaast
hou ik mijn juwelen strak en zonder
teveel structuurtjes.”
Hoe ga je te werk?
“Ik vind dat een idee moet rijpen en
vertrek meestal vanuit een mooie
steen. Ik begin aan een juweel, leg
het weg, haal het een tijdje later
terug boven, bekijk alles nog eens…
Het denkproces hoe het juweel
moet worden, duurt een hele tijd.
Bij elk detail sta ik stil, omdat het

met huidprint.

totale beeld van het juweel voor mij
belangrijk is. Maar ik stel niet alle
aspecten van het ontwerp in vraag,
soms is het fijn iets te ontwerpen
dat gewoon comfortabel om dragen
is, een eenvoudig ontwerp.”
Hoe is het om trouwringen te
ontwerpen?
“Er zit enorm veel symboliek in een
trouwring. Zelfs ik die juwelen
ontwerp, blijf mijn trouwring
dragen. Voor mij is het belangrijk
dat een trouwring tijdloos is. Het
contact met bruidsparen is zeer fijn.
Ik probeer er altijd voor te zorgen
dat een juweel bij de juiste mensen
terechtkomt en zeker wat
trouwringen betreft is dat echt
belangrijk.”

Witgouden oorbellen

Gouden ring met

met toermalijnkwarts.

diamanten.

Biografie
Daisy Verheyden leerde het vak in de opleiding Juweelontwerp
en Edelsmeedkunst aan Sint Lucas Antwerpen. In 2004 opende
Daisy Verheyden samen met haar man Peter Vermandere
hun zaak aan de Leopoldstraat 29 in Antwerpen. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 18.00
uur. Daarbuiten op afspraak. www.vermandere-verheyden.be
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Ringen–dingen
Geen huwelijksdag zonder mooie sieraden. Jullie trouwringen zijn essentieel,
maar ook enkele andere sieraden kunnen jullie outfit volledig maken. Hierbij
alvast enkele ideetjes én een interview met ontwerpster Daisy Verheyden.
Tekst: Katleen Vastiau

Wisten jullie...

Cadeautips

dat de eerste polshorloges door
vrouwen gedragen werden? De
mannen ruilden pas later hun
zakhorloge in voor een horloge
om de pols.

Schitterende triset
Heb je weleens gehoord van een triset? Zo’n ringenset bestaat uit een eenvoudig

Wil je je bruidsmeisjes, zussen

exemplaar voor de bruidegom, een verlovingsring voor de bruid en voor haar ook

of getuigen verrassen met een

nog een aanschuifring.

waardevol cadeau? Wat dacht
je dan van een mooie armband
als herinnering aan jullie
speciale dag?

We
oorbellen!

55 miljoen euro…
… is het bedrag dat een anonieme
bieder neertelde voor deze roze
59,6 ct. diamant Pink Star die
afgelopen winter bij Sotheby’s werd
geveild. Ka-ching!

En zeker deze van Anne Zellien
met edelstenen en keramiek in
wit, hemelsblauw en roze!
www.annezellien.be

Color bomb!

“Als het aan mij lag, droeg ik
alleen sieraden, een paar geweldige
schoenen en verder helemaal niks.”

Met deze armband van Swarovski geef
je je outfit voor de bruiloft in een
handomdraai een mooi en kleurrijk
accent. www.swarovski.com

Jada Pinkett-Smith, actrice en vrouw van Will Smith

Wij zijn helemaal weg
van deze toppers:
•	De Essence-collectie van

Nieuwe winkel
Goudsmid Orion

Pandora met mooie charms die
belangrijke waarden als liefde,

Jubileumhorloge Van Esser

wijsheid en geluk vertegen-

Goudsmid Viola Vetters

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van zijn

woordigen. www.pandora.net

maakt al tien jaar elk juweel

zaak, heeft Denis Van Esser zijn exclusieve

•	De Karma Beads van

volledig zelf en geeft het zo

horlogecollectie uitgebreid met een chronograaf.

Thomas Sabo bieden een

een uniek karakter. Haar

De ‘A One Chrono 50’ heeft een doorzichtige

mooie mix van kralen,

winkel en atelier is vanwege

kastbodem die elke liefhebber van

hangertjes en letters: alles

het 10-jarig jubileum grondig

kan en alles mag!

vernieuwd. Ook is de eigen

www.thomassabo.com

trouwringcollectie uitgebreid

Willen jullie een kijkje nemen? Van 27 t/m 29 maart 2014 houdt
Orion een trouw-opendeur waarbij koppels 10 % korting krijgen
op alle bestellingen. www.goudsmid-orion.be
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met modellen van Dora
Design en Angelli di Bosca.

mechanische horloges kan bekomen. De

Hebben, hebben, hebben!
Wow! Met deze ring en hanger van Naiomy verwerk
je het universele symbool van de liefde op een
subtiele manier in je trouwoutfit. www.naiomy.com

chronograaf is beschikbaar in staal, met een
zwarte wijzerplaat en een polsband van
everzwijnleder. Een aanrader voor de
bruidegom! www.vanesser.net
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