
Voor uw 
herinnering 
in goud.

Onze dierbaren 

houden we het 

liefst heel dicht-

bij. Het wegvallen 

van een naaste is dan ook een aangrijpende 

gebeurtenis. Een gedenksieraad verzacht 

soms het gemis. Denk aan een stijlvolle ring, 

hanger, armband of ander juweel waarmee 

u uw dierbare toch dichtbij bij u draagt en 

waarmee u de herinnering levend houdt. 

Een erfstuk, een met de hand gegraveerde 

vingerafdruk, een haarlok of de as van uw 

dierbare… Wat uw wens ook is, ik denk 

graag met u mee zodat we samen tot een 

emotioneel en waardevol sieraad komen.

www.atelierwitkamp.nl

Persoonlijk contact staat bij mij centraal. Ik ga graag zelf met u 
aan tafel zodat er geen ‘ruis’ ontstaat  in gevoelens en wensen. 
Zeker wanneer het over zo’n belangrijk en teer onderwerp 
gaat. Uiteraard ga ik waardig en respectvol om met bijvoor-

beeld een erfstuk of het gedenk-
materiaal van uw dierbare. En wilt u 

graag aanwezig zijn op het moment 
dat ik het gedenkmateriaal in een 
sieraad verwerk? Dan bied ik u 
graag die gelegenheid.
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U bent van harte welkom om zonder nieuwsgierige blikken van 
andere klanten uw wensen te komen bespreken in mijn atelier 
in Barendrecht. Een erg drukke agenda? Dan kom ik voor een 
eerste kennismaking graag bij u langs.

Edelsmid Jeroen Witkamp

Mobiel: 06 - 203 55457

Mail: jeroen@atelierwitkamp.nl

‘Jeroen Witkamp is een vakman pur sang en 

een edelsmid in hart en nieren. Zijn ruim 25 jaar 

ervaring ziet u terug in de kwaliteit en veel-

zijdigheid van zijn sieraden. Hij is een echte 

perfectionist en neemt alleen genoegen met de 

hoogste kwaliteit. Jeroen vindt het jammer dat 

zoiets moois en dierbaars als een sieraad vaak 

een massaproduct is. Zijn motto is: “Alleen iets 

dat met de hand en met passie wordt gemaakt 

heeft uitstraling”. Jeroen geeft graag open en 

eerlijk advies en tijdens uw bezoek krijgt u een 

kijkje achter de schermen in zijn atelier. Hij neemt 

de tijd, luistert goed en werkt uw wensen uit in 

een uniek en exclusief sieraad’.


