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Editorial

Welk sieraad
past bij jou?
Wist je dat je bij een ronde gezichtsvorm
beter geen ronde sieraden kunt dragen?
En dat je met een statement sieraad
je zakelijke look helemaal compleet
maakt? Dit en nog veel meer lees je in
het allereerste nummer van FARIBA. Een
eigentijdse glossy voor hem en haar.
Boordevol inspiratie, interessante facts &
figures, trendy musthaves en praktische
tips waarmee jij zal shinen!

Elk sieraad heeft een verhaal
FARIBA staat vol mooie en schitterende
verhalen die je meenemen op een
verrassende ontdekkingsreis door de
wereld van diamanten, edelstenen en
parels. Stuk voor stuk verhalen die je
bijblijven. FARIBA vertelt daarnaast ook
het persoonlijke verhaal van Fariba van
Moorsel. Samen met haar man Peter runt
zij al meer dan vijftien jaar de juwelierszaak
Van Moorsel in Oud-Beijerland. Naast
het adviseren van klanten is zij ook
gespecialiseerd in het ontwerpen van
unieke, stijlvolle sieraden onder de
noemer ‘Van Moorsel Handcrafted fine
jewelry’.

Omdat sieraden ertoe doen
“Het idee van een eigen magazine is ontstaan vanuit
mijn passie voor juwelen. Er valt zo ontzettend veel
over sieraden te vertellen en sieraden hebben zelf
ook een verhaal. Met dit magazine geef ik sieraden
een podium. Omdat sieraden ertoe doen. Een
smartphone is vaak voor even, sieraden zijn er voor
het leven. Ze doen je denken aan die ene waardevolle
gebeurtenis of aan een bijzonder persoon. Een
sieraad blijft je bij. Hoe mooi is dat? Met een sieraad
laat je bovendien zien wie je bent. Jij mag gezien
worden en met dit magazine wil ik je inspireren om
het beste uit jezelf te halen.”

Sparkle and shine!
Liefs, Fariba
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of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Fariba blijft je bij
Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan
de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift
wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te
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sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen

3 vragen aan de

enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke

vakman

aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde
informatie.
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Fariba van Moorsel

Het verhaal van Fariba

Schoonheid uit Perzië

De in Perzië geboren Fariba kwam op 14 jarige leeftijd in Nederland wonen. Tijdens haar studietijd
in Rotterdam leerde Fariba Peter van Moorsel kennen, met wie zij inmiddels 18 jaar samen is. En
waarmee zij samen met veel plezier de juwelierszaak Van Moorsel runt. Peter is de derde generatie
binnen het familiebedrijf Van Moorsel en mag zichzelf als één van de weinigen in Nederland
‘Meester Goudsmid’ noemen.

Het was liefde op het eerste gezicht en al snel nam Peter Fariba mee in zijn wonderlijke wereld
van juwelen en de bijzondere ambacht van het goudsmeden. Voor Fariba geen onbekende
wereld, want haar vaderland Perzië (nu bekend als Iran) heeft een rijke traditie wat sieraden
betreft. Verslagen van Griekse geschiedschrijvers uit de 5e eeuw v.Chr. beschrijven de rijke
uitdossing van de Perzische mannen en vrouwen. Zij dragen talloze sieraden, die zich kenmerken
door een verbluffende schoonheid en bijzonder vakmanschap.
Dit geldt ook voor de sieraden van Van Moorsel. Fariba volgde verschillende opleidingen om
zich het juweliersvak eigen te maken. Met een scherp oog voor schoonheid, kwaliteit en detail
stelt zij de collecties van Van Moorsel samen. Daarnaast ontwerpt Fariba ook zelf sieraden en is
zij gespecialiseerd in stijladvies, waarmee zij klanten laat schitteren.
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De passie voor juwelen zit in het bloed.

Vakmanschap sinds 1941
Van Moorsel smeedt al bijna 70 jaar de
mooiste sieraden voor elke herinnering.
Ieder levensmoment eert Van Moorsel met
een sieraad, altijd speciaal voor hem of haar
gemaakt.

Zoals een vlinder uit de lucht wervelt naar een bloem, zo luchtig draagt deze
ring die als een mobile de vinger omsluit.
Butterfly ring: € 1575,Butterfly armband: € 1999,Bijpassend hanger en oorbellen verkrijgbaar.
www.vanmoorsel.nl/9

Het Van Moorsel-Meesterteken
Een echt Van Moorsel-juweel herken je aan het Meesterteken bestaande uit de initialen
CMP. Een Meesterteken is een verantwoordelijkheidsteken en geeft de koper de garantie
dat het sieraad is goedgekeurd door de Waarborg. Het Van Moorsel-Meesterteken
vindt zijn oorsprong in het jaar 1825. In de familie Van Moorsel is het gebruikelijk dat
elke oudste zoon de naam van zijn grootvader krijgt. Zo is Peter vernoemd naar zijn opa
‘Peter’ en de vader van Peter is vernoemd naar zijn opa ‘Cornelis’. Deze laatstgenoemde
Cornelis (1892-1962) was een beroemd architect. In die tijd verstuurde hij zijn brieven
voorzien van een lakstempel met de initialen CMP en tot op de dag van vandaag wordt dit
Meesterteken geslagen in de sieraden van Van Moorsel.

Cornelis
Moorsel (van)
Peter

Handcrafted Fine Jewelry

#byvanmoorsel

De passie voor het vak komt volledig tot zijn recht in
de eigen sieradenlijn ‘Van Moorsel Handcrafted Fine
Jewelry’. Fariba en Peter zijn niet alleen in de liefde een
perfect match. Ook op zakelijk gebied vult het tweetal
elkaar perfect aan. Fariba als creatief ontwerpster en
Peter als de man die alles maken kan. Het resultaat is
een verfijnd, handgemaakt sieradenlabel als toonbeeld
van creativiteit en puur vakmanschap.
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Van Moorsel Handcrafted Fine Jewelry
telt op dit moment zeven verschillende
collecties en biedt daarmee voor elk wat
wils. De collecties zijn geïnspireerd op de
actuele trends en kenmerken zich door
glooiende lijnen, dynamische vormen en
natuurlijke structuren en texturen. De
sieraden worden vervaardigd uit 100%
gerecycled goud en elk item is uniek.
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Elk sieraad is uniek

www.vanmoorsel.nl/11
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Waarom

Macht,

Sieraden vertellen een verhaal, dat per
persoon, cultuur en tijd verschilt. Ze bezweren
het bovennatuurlijke, zijn een vorm van
machtsvertoon,
hebben
een
religieuze
boodschap of verbeelden liefde, erotiek en het
streven naar schoonheid.

Bescherming en geluk
Sieraden worden gedragen zolang de mensheid
bestaat. De alleroudste voorbeelden van
lichaamsversiering zijn van ver voor het begin
van de christelijke jaartelling. Sieraden hadden
een belangrijke functie als talisman en zouden
de drager beschermen tegen het kwaad of juist
geluk brengen.

Afkomst
In de oudheid droeg men vooral sieraden als
status- of machtssymbool. We kennen allemaal
de plaatjes van de rijk uitgedoste farao’s. Het
dragen van sieraden was een manier om hun
goddelijke status of afkomst te benadrukken.
Sieraden werden ook gedragen om je
identiteit aan te geven, zoals dit nu nog steeds
gebruikelijk is bij bijvoorbeeld Afrikaanse
stammen. Stamleden dragen allemaal dezelfde
sieraden om aan te geven dat ze bij elkaar
horen.

Praktisch
Welgestelde mannen droegen in de Romeinse
Tijd een zegelring. Zoals de naam doet
vermoeden werd de ring gebruikt om
documenten te verzegelen. Het sieraad had in
dit geval dus ook een praktische functie. De
zegelring werd in de regel voorzien van een
familiewapen en gaf hiermee eveneens de
afkomst aan.
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dragen we sieraden?

status & verleiding

Ereteken

Hi gorgeous!

Sieraden worden van oudsher gebruikt als
ereteken en voor bijzondere ceremonies.
Voorbeeld is het borstkruis. In het Oude Egypte
werd het borstkruis ook door koningen en
prinsen gedragen. Vandaag de dag wordt de
ketting met het kruis nog steeds gedragen door
bijvoorbeeld kardinalen, priesters en andere
kerkelijke oversten.

Last but not least: een sieraad is een vorm van
decoratie. Bedoeld om jezelf én de ander te
versieren. Een mooi sieraad is een verfraaiing
van het lichaam en heeft hetzelfde effect als een
rode lippenstift: opvallend en verleidelijk. Wilde
je vroeger indruk maken op het stamhoofd dan
pakte je flink uit met sieraden.
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Special gifts for
special moments
Sieraden verbeelden wereldwijd tradities en gewoonten. In Nederland
kennen we niet zo’n rijke sieradentraditie als in bijvoorbeeld India en
Afrika. Toch zijn er verschillende gelegenheden waarbij het geven van
sieraden gebruikelijk is. Wanneer geef je welk sieraad en waarom?

Verlovingsring en trouwring
Traditiegetrouw vraagt de man zijn geliefde ten huwelijk met een diamanten verlovingsring.
Ringen symboliseren eeuwige toewijding en liefde. Een ring heeft geen begin en einde.
Vooral kleurloze diamanten zijn populair, vanwege het tijdloze karakter, maar
tegenwoordig kiest men ook vaker voor kleur. Om welke vinger de verlovingsring wordt
gedragen verschilt per geloof, land en soms zelfs per provincie. Draagt men de
verlovingsring aan de rechter ringvinger, dan wordt de trouwring links gedragen en
andersom. De trouwring wordt vaak samen uitgezocht en dat is een bijzonder moment
op zich. Tegenwoordig is de keuze enorm. Koos men vroeger voornamelijk voor
geelgoud, tegenwoordig zijn ook andere edelmetalen populair, zoals witgoud en platina.
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Baargoud
Van oudsher is het gebruikelijk dat de
man zijn vrouw na de bevalling een mooi
kostbaar cadeau geeft. De afgelopen
decennia raakte het baargoud in ons land in
verval, maar nu is de traditie bezig aan een
comeback. De meeste mannen gaan voor
een gouden ketting of armband. Maak het
geschenk helemaal af met een persoonlijke
gravure, zoals de geboortedatum en naam
van het kindje.

Kraamzilver
Tegenwoordig kun je alle kanten op met een kraamcadeau, maar
traditioneel geef je de pasgeborene een zilveren rammelaar
of bijtring. De traditie gaat terug naar de zestiende eeuw.
Rammelaars zijn al veel ouder, maar vanaf de zestiende eeuw
werd de rammelaar gezien als een beschermmiddel voor jonge
kinderen tegen ziektes en ongeluk. Naast een zilveren rammelaar
of bijtring kun je ook denken aan een zilver naamarmbandje,
zilver bestek of een verzilverde tuitbeker of spaarpot. Een
geboortecadeau van zilver is persoonlijk en blijvend.
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Vroeger was het ook heel gebruikelijk om
voor de zestiende en 21ste verjaardag een
sieraad cadeau te doen. Het ging dan vaak om
een erfstuk dat werd doorgegeven. Nu is dit
minder gebruikelijk. Jongvolwassenen krijgen
tegenwoordig hun rijbewijs cadeau of een
stedentrip. Tijden veranderen en daarmee
ook de tradities, maar wie weet krijgen ook
deze tradities weer een comeback. In een
tijd waarin alles vluchtig aan ons voorbij gaat
verlangen we steeds meer naar vroeger. En als
er iets blijvend is, dan zijn het wel sieraden.
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Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/16

Elisabeth Landeloos Jewellery
Collectie Waterfall
Ring: € 225,Armband: € 395,Collier: € 595,-

Jewelry tells a
story without even
a single worda non-verbal
communication
of style.

Fariba zegt:

“Met sieraden kun je
accenten in je gezicht
benadrukken of juist verzachten.
Pak een spiegel en experimenteer met
verschillende sieraden. Zie je wat er gebeurt?”
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The
perfect
match
Het is belangrijk dat een sieraad bij je past. De juiste match
is niet alleen gelegen in de juiste combinatie met je outfit en
uiterlijk. Het gaat er ook om dat het sieraad past bij wie je bent
als persoon. FARIBA geeft je handige tips voor the perfect
match, gelet op gezichtsvorm, kleurtype en persoonlijkheid.
Daarnaast is het belangrijk dat je je sieraden afstemt op de
gelegenheid, want ook voor sieraden geldt een etiquette.

Face your style!

Welke sieraden passen bij jouw
gezichtsvorm? De vuistregel is dat je
geen oorbellen draagt die dezelfde
accenten hebben als je gezicht. Heb
je een ronde gezichtsvorm, dan is het
advies om geen ronde oorbellen te
dragen, omdat deze de gezichtsvorm

juist benadrukken. Door te kiezen
voor een vorm die tegenovergesteld is
aan je gezichtsvorm creëer je balans.
Voor kettingen geldt juist dat deze bij
voorkeur in lijn zijn met de gezichtsvorm.
Er ontstaat een harmonieus beeld door
herhaling.
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Gezichtsvorm: rechthoekig
Belangrijkste kenmerken: brede haarlijn,
kaaklijn en jukbeenderen en een lang gezicht
Do’s: ronde, organische vormen
Don’ts: lange sieraden
Model: Nenneh
Wees niet bescheiden. Bij de rechthoekige
gezichtsvorm mag je opvallende oorbellen
dragen. Korte, brede oorbellen brengen het
gezicht in balans. Kies voor ronde bollen,
eigenzinnige organische vormen of opvallende
structuren. Nenneh draagt opvallende, grote
oorknoppen met een bijpassend collier. Kies
altijd voor een korte ketting of een choker, voor
een zachtere uitstraling en een minder lang
gezicht.
Sanjoya
Oorbellen: € 120,Ring: € 210,Collier: € 295,-

Gezichtsvorm: rond
Belangrijkste kenmerken: ronde haarlijn,
ronde kin

Line Argent
Oorbellen: € 69,Collier: € 75,-
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Do’s: smalle, hoekige clips of hangers
Don’ts: ronde vormen langs het gezicht
Model: Diana
Diana draagt lange hoekige oorbellen,
waardoor haar gezicht langer lijkt en
minder rond. In dit geval is gekozen
voor een lange halsketting, waardoor de
kaaklijn optisch langer wordt. Je kunt ook
kiezen voor een lange ronde ketting. Dit
zorgt voor eenheid. De lengte is wel erg
belangrijk, want als de ronde ketting te
kort is accentueert deze juist het ronde
gezicht.

Gezichtsvorm: driehoek
Belangrijkste kenmerken: smalle haarlijn en
een brede, hoekige kaaklijn
Do’s: brede hangers, kleine knopjes,
Don’ts: peervormige oorbellen
Model: Liza
Denk voor de oorbellen in contrasten. Kies
voor oorbellen die van boven breed zijn en
naar onder toe smal aflopen (de omgekeerde
peervorm). Hierdoor leg je niet te veel het accent
op de kaaklijn. Liza draagt halflange oorbellen,
waardoor haar gezicht bovendien iets langer
lijkt, maar kleine knopjes kunnen ook heel goed.
De ketting heeft dezelfde vorm als de kaaklijn.
Hierdoor wordt het gelaat verlengd en ontstaat
er een harmonieus geheel.

Line Argent
Collier: € 120,Oorbellen: € 75,-

Gezichtsvorm: vierkant
Belangrijkste kenmerken: brede
haarlijn en een krachtige, hoekige
kaaklijn
Do’s: ronde vormen
Don’ts: vierkante vormen
Model: Ruby
Draag oorbellen die langer dan breed
zijn en gebruik zachte, ronde vormen,
zodat de hoekige vormen van het
gezicht afzwakken. Zoals je ziet zijn de
oorbellen best aanwezig, maar dat mag
bij een vierkant gezicht. Ditzelfde geldt
voor de ketting. Ruby draagt een ronde
ketting die uitloopt in een punt. De
ronde vorm verzacht de kaaklijn en door
de punt lijkt haar gezicht langer.

Sanjoya
Oorbellen: € 175,Collier: € 795,-
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Gezichtsvorm: ovaal
Belangrijkste kenmerken: afgeronde haar- en
kaaklijn
Do’s: draag waar jij je prettig bij voelt
Don’ts: oorbellen tot onder je kin
Model: Sarah
Lucky you! Jou staat bijna alles. Je hebt de
ideale gezichtsvorm als het om juwelen gaat.
Rond, vierkant, druppelvormig of rechthoekig.
Bescheiden of juist extreem opvallend. Ga alleen
niet voor te lange oorbellen, want daardoor lijkt
je gezicht extra lang. Experimenteer erop los en
ontdek de stijl waarbij je jezelf prettig voelt, want
daar draait het tenslotte om.
Elisabeth Landeloos
Oorbellen: € 199,Collier: € 349,-

Gezichtsvorm: diamant
Belangrijkste kenmerken: smal
voorhoofd, hoge jukbeenderen en een
smalle kin
Do’s: oorbellen die naar onderen toe breed
uitlopen en statement oorbellen
Dont’s: diamantvormen
Model: Suzette
Diamond fire
Oorbellen: € 179,Collier: € 209,-
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Jij kan heel veel hebben! Van kleine
oorstekers die dicht tegen het gezicht
liggen tot uitgesproken hangers die van
boven smal zijn en van onder breed. Dit
kunnen vierkante, ovale of ronde vormen
zijn, zolang de onderkant maar breder is
dan de bovenkant. Zo lijkt je kijklijn breder.
Suzette draagt schitterende parels in een
opvallende compositie. De sieraden lopen
breed uit.

Gezichtsvorm: hartvormig
Belangrijkste kenmerken: brede haarlijn en een
smalle kin
Do’s: druppel- en triangelvormen
Dont’s: smal uitlopende vormen
Model: Robin
Om het smalle gedeelte van jouw gezicht meer
volume te geven kies je bij voorkeur voor druppelof triangelvormige oorbellen. Doordat deze van
boven smal zijn en naar onder toe breed uitlopen
lijkt je kaaklijn breder. Je kunt ook net als Robin
kiezen voor middellange oorbellen en een ketting
met hanger. Dit geeft optisch hetzelfde effect: de
bovenzijde is smal en de onderzijde is breder.

Handcrafted fine jewerly
Dewdrops collectie
Oorbellen: € 2299,Collier Royal: € 2950,-
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Switch styles with our extensive collection
of monedas, available in size XS, S, M and
L. From sparkling Swarovski crystals, fine
crystal quartz and natural Shells to elegant
Pearls; with over 350.000 combinations
there’s a perfect match for each and
everyone! Combine with your favorite Mi
Moneda pendant and necklace to complete
your look.
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Welk kleurtype ben jij?

Doe de test!

Terwijl bij de één zilveren sieraden mooi staan, maken ze de ander juist bleek of grauw. Dit is
afhankelijk van welk kleurtype je bent. Je huid komt het beste tot zijn recht, wanneer de kleur
van het sieraad in het verlengde ligt van de huidtint. Dit betekent dat koele kleurtypes matchen
met koele metalen zoals zilver, platina en witgoud. Warme kleurtypes zijn beter af met goud,
koper en messing.

Huidskleur:

A: licht met een gele ondertoon (perzikachtig),
meestal met sproetjes

B: licht met een koele ondertoon
C: warm, goudbruin, gelige ondertoon,
eventueel sproetjes

D: sneeuwwit of in ieder geval bleek met een
koele ondertoon

Kleur ogen:

A: lichtblauw, turkoois, mosgroen of lichtbruin
B: blauw, grijsblauw
C: groen, donkerbruin, hazelnoot
D: blauw, bruin, grijsgroen
Haarkleur:

A: donkerblond of lichtbruin haar met een
koperen of gouden gloed

B: licht asblond of asbruin (zonder koperen gloed)
C: midden- tot donkerbruin met een warme,
koperen gloed of rood

Conclusie

Meeste A: Lentetype

Meeste C: Herfsttype

Meeste B: Zomertype

Meeste D: Wintertype

D: donkerbruin tot zwart, zonder warme gloed
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The perf e

Kleur

Lente:
Lekker bont
Matching
koper

metals:

geelgoud,

Zomer:
Sierlijk en romantisch
roodgoud,

Matching colors: heldere, bonte kleuren,
zoals zalm, koraal, helder paars, zeegroen
en lichtblauw
Matching
stones:
barnsteen,
opaal,
bloedkoraal, turkoois, carneool, onyx,
topaas, smaragd, aquamarijn, toermalijn,
gele saffier, amethis en ivoorkleurige parels
Bonte sieraden laten het lentetype nog meer
stralen. Doordat de huid een gele ondertoon
heeft kun je het beste kiezen voor gouden
sieraden. Kijk uit met koele, harde kleuren,
want hierdoor kun je er moe uitzien. Sarah
draagt een opvallende gouden geweven
sjaalketting met bijpassende oorbellen.
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Matching metals: zilver, platina, witgoud
Matching colors: lichte, matte pasteltinten
en gedempte koele kleuren
Matching stones: diamant, bergkristal, jade,
aquamarijn, rozekwarts en maansteen
Een zomertype straalt al van zichzelf. Kies
daarom bij voorkeur voor sieraden die niet
te veel opvallen. Matte (edel)metalen, zoals
zilver en platina zorgen voor een rustig
geheel. Gouden sieraden kun je beter
vermijden. Die laten je teint juist minder
stralen. Liza draagt een zilverkleurig collier
met bijpassende oorbellen, met daarin
schelpjes verwerkt.

ect match

r types

Herfst:
Natuurlijke schoonheid
Matching metals: geelgoud, roodgoud
Matching colors: warme, diepe kleuren,
zoals mosgroen, okergeel, bruin en oranje
Matching stones: barnsteen, gele agaat,
tijgeroog, citrien
Gouden sieraden accentueren de gouden
gloed in je gezicht en natuurlijke tinten
laten je huid opleven. Kies voor sieraden
met een warme uitstraling, die opvallen
vanwege hun natuurlijke schoonheid, maar
die tegelijkertijd niet te veel aanwezig zijn.
Speel met excentrieke details, zonder dat
het ‘te’ wordt. Zo draagt Ruby een gouden
collier met afwijkende accenten. Stijlvol en
toch net even anders.

Winter:
Mysterieus en krachtig
Matching metals: platina, zilver, tin, staal,
witgoud
Matching colors: zuivere, koele kleuren,
zoals kobaltblauw, smaragdgroen, antraciet
en violet.
Matching stones: robijn, blauwe saffier,
amethist
Jouw huid komt maximaal tot z’n recht
met zuivere, koele kleuren met een blauwe
ondertoon. Draag daarom bij voorkeur
zilverkleurige sieraden. Ook felle kleuren,
zoals fuchsia roze en kobaltblauw staan
je goed. Robin draagt een prachtige
witgouden sieradenset met een blauwe
saffier. Afhankelijk van de gelegenheid of
jouw persoonlijkheid kun je ook voor een
statement sieraad kiezen in een felle kleur.
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Desire is gold!
Handcrafted fine jewelry
Dewdrops collectie
Oorbellen: € 1925,-

Ring:
goud met briljant € 1550,-

Collier: Diamonds
(Prijs op aanvraag)

Slavenarmband:

Handcrafted fine jewelry

gouden slavenband,

Dewdrops Collectie

TV model

Armband met flexibele schakels goud.

€ 6500,-

Een schakel is bezet met briljant
Armband: € 5125,-

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/29
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- Advertorial -

BeautySalon Heliconius Sarah
Sarah Voets, geboren en getogen in Dordrecht en heeft
sinds kort een salon geopend in Oud-Beijerland. Sarah
is een energieke, creatieve geest die schoonheid en
gezond verstand in de juiste dosis combineert. Met 10
jaar ervaring op het podium in de entertainmentwereld
ging ze ook achter de schermen kijken. Met een flexibel
netwerk van modellen, fotografen en andere artiesten
biedt Sarah voor elke klant de juiste oplossing.
Om een visagiste te worden heeft Sarah gestudeerd
aan de visagieschool dit is een professionele en
internationaal erkende opleiding, hier heeft zij haar
diploma gehaald. Tijdens de opleiding voor visagie
heeft ze geleerd dat je jezelf altijd moet voorbereiden
op de klant; Wat zijn de wensen, wat voor type is mijn
klant, welke kleuren ga je gebruiken en voor welke
gelegenheid is de make-up? Deze punten zet ze altijd
van te voren op een face-chart zodat ze samen met de
klant kan afstemmen wat de klant wilt.
Omdat echte schoonheid het beste voor je lichaam
verdient werkt ze met biologische verantwoorde
make-up. De essentiële punten waardoor biologische
make-up beter is;
-Minder kans op allergieën
-Minder last van puistjes of acne
-Milieu- en diervriendelijk
-Zonder toevoegingen van synthetische
conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en
smaakstoffen.
Buiten de visagie heeft Sarah heeft ook gekozen om
wimperextensions aan te bieden. Om een prachtige
oogopslag te krijgen terwijl je korte wimpers hebt
bieden wimperextensions de juiste oplossing.
Wimpergroeimiddeltjes en dure mascara's blijken in
praktijk niet te werken. Om een volle nieuwe set te
plaatsen duurt het ongeveer 1,5 tot 2 uur omdat het
vakkundig haartje voor haartje geplaatst wordt. Er
zitten veel voordelen aan wimperextensions, je hoeft
minder lang voor de spiegel te staan , je hebt op ieder
moment van de dag mooie wimpers, het ziet er heel
natuurlijk uit, het zetten doet geen pijn, ze geven je
een jeugdige uitstraling en wimperextensions laten je
ogen weer stralen.
Hetzelfde geldt voor de hairweave die Sarah ook in haar
salon aanbiedt. Gemiddeld groeit hoofdhaar slechts 1
a 2 centimeter per maand waardoor u bijzonder veel

geduld moet hebben voordat u echt over prachtige
lange haren beschikt. Gelukkig biedt hairweave op
dit vlak een zeer interessant en bovendien erg snel
alternatief. Dit doet zij door middel van hairweave
en doordat deze met de microringtechniek wordt
bevestigd zijn deze her te gebruiken en beschadigen
het eigen haar niet en maken het haar veel voller.
De visagie, de wimperextensions en de hairweave zijn
de perfecte combi voor een aanstaande bruid op haar
bruiloft, maar ook de nagels mogen niet ontbreken.
Sarah is dan ook gespecialiseerd in de french manicure,
dit is een elegante stijl van manicure waarbij witte
nageltips worden geaccentueerd door een natuurlijk
ogende basis.
Gepopulariseerd door high fashion en populaire
beroemdheden in de vorige eeuw, blijft het ook van
vandaag de dag nog aan belangrijke rol spelen bij de
modetrends. De lijn wordt gecreëerd uit de vrije hand
met gel. Sarah heeft gekozen om met gel te werken
omdat acryl veel chemische stoffen bevatten.
Met veel plezier heeft ze Fariba van Moorsel al van een
mooie visagie maar ook van een prachtige goudkleur
mogen voorzien. We gaan nog veel van Sarah in de
Hoeksche waard horen.
Heliconius Sarah heeft een speciale actie:
Een nieuwe set wimperextensions in combinatie
met een nieuwe set gelnagels NU voor € 55,Reserveer tijdig een plekje voor deze superdeal.
Admiraal de ruyterstraat 90, Oud-Beijerland
06 - 13 05 38 11
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The MM vintage collection gives a complete new
twist to our favorite jewelry pieces from back in
the days. The new line consists of minimalistic oval
and squared shaped signet rings and pendants. The
matching necklaces and chokers make it possible to
create a trendy layered jewelry look with your other
Mi Moneda jewelry. Create your own legacy!
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Trending

Pearls are popular!
Like Rihanna
De parel is bezig aan een comeback. Popsterren
als Rihanna en Katy Perry hebben het klassieke
sieraad nieuw leven in geblazen. Parels hebben
niet langer een tuttig imago en zijn niet meer
alleen voorbehouden aan oudere dames of
royalty’s.
Zoals Coco Chanel ooit zei: “A
woman needs ropes and ropes of pearls.” And
she is right! Parels zijn classy en dankzij hun
subtiele verschijning perfect voor vrijwel elke
gelegenheid. Van businessmeeting tot rode
loper. Van bruiloft tot nachtclub. Parels zijn
populair en combineren zowel met een klassieke
jurk als met een spijkerbroek.

Sweet and Salt
Er bestaan zoetwaterparels en zoutwaterparels.
Zoetwaterparels zijn afkomstig uit mosselen
en groeien met meerdere in één schelp.
Zoutwaterparels zijn afkomstig uit oesters en
groeien slechts alleen in een schelp. Hierdoor
zijn zoutwaterparels veel zeldzamer en dus
duurder dan zoetwaterparels. Tegenwoordig
worden parels hoofdzakelijk gekweekt (cultivé
parels). De waarde van de parel wordt bepaald
door de grootte, vorm, kleur, glans, oppervlakte
kenmerken en dikte van de bovenlaag.
Zoutwaterparels hebben doorgaans meer glans
en zijn dikker dan zoetwaterparels.

Wist je dat?
Parels schitteren niet, maa
r hebben
oriënt: dat is een parelmoergla
ns met subtiele
kleurschakeringen, waardoor
het net lijkt alsof
een parel schittert.
De kans dat je een parel in
een wilde
oester vindt is 1 op 15.000!
Parels zijn meestal licht van kleu
r, maar
er bestaan ook van nature zwa
rte parels. Dit zijn
Tahiti parels.
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A gift from nature
Een parel is een cadeautje van de natuur.
Ze ontstaan in reactie op bijvoorbeeld een
binnengedrongen zandkorrel of stukje vuil. De
oester bedekt de indringer telkens met een
laagje parelmoer (hetzelfde materiaal als de
binnenkant van de schelp). Uiteindelijk ontstaat
een ronde parel, waardoor het dier geen hinder
meer ondervindt van de indringer.

“A women needs ropes
and ropes of pearls.”
Coco Chanel

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/33

Schoeffel Tahiti Parels
Collier: € 2500,Oorknoppen: € 1100,Ring: € 1100,-

Le Chic
Oorbellen: € 89,Armband: 129,Collier: 209,Elisabeth Landeloos
Collectie Endless knot
Oorbellen: € 158,-

Jacob Jensen
Horloge Model 469
€ 299,-

Elisabeth Landeloos
Collectie: “Sensitive”
Collier: € 290,Oorbellen: € 192,Ring: 199,-

Tren

#byvan

Handcrafted fine jewelry
Collectie Dewdrops
Verkrijgbaar in wit,geel en roodgoud
Vanaf: 599,-
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Zeer bijzondere lange ketting
zonder slot van donkergrijs
en zilver gestreept bestaande
uit meerdere kettinkjes
met sierlijke loshangende
uiteinden. De ketting kan op
meerdere manieren gedragen
worden, bijvoorbeeld als een
kort of langer sjaaltje rond
de hals. Breedte 3cm ,lengte
120cm
Zilver gestreepte
sjaal van
verweven
kettinkjes 'eye
catcher
€ 1495,-

Elisabeth Landeloos
Collectie: Day Line
Ring: € 110,-

Handcrafted fine jewelry
Collectie Dewdrops
0,26 ct rosé & witgoud
€ 1750,-

Handcrafted fine jewelry
Collectie Leaf
Witgoud met briljant
Oorbellen: € 1795,-

nds

nmoorsel

Edox, La Passion
Modelnr.: 10220
357RM AR € 1150,-

Handcrafted fine jewelry
Collectie Dewdrops
Oorbellen: 0.60ct, witgoud € 2309,-

Handcrafted fine jewelry
Collectie Royal: G1258M
0.66ct, witgoud: € 2625,Handcrafted fine jewelry
Collectie: Dewdrop
Prijs: Op aanvraag

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/35
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Vergulde en
gediamanteerde
schakelarmband
€ 335,Le chic
Collier: € 225,Armband: € 169,Oorbellen: € 115,-

Dunne vergulde
sjaalketting € 299,Ook verkrijgbaar in
zilver en roséverguld

Vergulde afhangende oorbellen,
mat en gepolijst € 125,Ook verkrijgbaar in zilver
en roséverguld

Brede chique vergulde ring,
mat en gepolijst € 140,Ook verkrijgbaar in
zilver en roséverguld

Vergulde en matte
bladoorbellen
€ 195,-

36 |

Fariba

Brede driezijdige vergulde
en gematteerde ring € 130,Trendy ring die bij vele
sieraden past. Zowel te
verkrijgen in het zilver als in
combinatie met zilver en grijs

Gouden ketting met
2 cirkeltjes als
hanger, 18krt
€ 340,-

Verfijnde vergulde
ring met schitteringen
€ 120,-

Spang collier
goud verguld
met laagjes
collier
€ 325,-

Vergulde en matte infinity
créolen € 120,Ook verkrijgbaar in
zilver en roséverguld
Danish Design
€ 139,-

Vergulde golvende slavenarmband
met boordje gediamanteerd
€ 345,-

Vergulde oorbellen van
meerdere kettinkjes,
smalle versie
€ 110,-

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/37
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STEP 1

STEP 3

YO U R
DESIGN
STEP 2
Choose your favorite tag(s)

Add the Clip

Wear it on the necklace you like
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Mo·no·gram: A design composed of
one or more letters, often intertwined.
Meet our Monogram series! The MM
Monogram collection is a collection
with tags to wear on your necklace or
earrings. Monograms were first spotted
centuries ago in Greece on coins. Mi
Moneda has given this ancient tradition
a new look and feel!
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Moneda
Monogram
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Be you!

Niet alleen de gezichtsvorm en kleurtype bepalen welke sieraad bij jou past. Het
is ook belangrijk dat een sieraad past bij jouw persoonlijkheid. Val je graag op
met grote, opvallende sieraden of houd je het liever bescheiden? De keuze die je
maakt vertelt (indirect) iets over jouw persoonlijkheid. Wat straal jij uit?

Zelfverzekerd

Romantisch

Draag je graag statement sieraden
die opvallen vanwege hun aparte
vorm, grootte of kleur? Dan ben je
waarschijnlijk niet bang om jezelf te
laten zien. Met een statement sieraad
laat je zien dat je zelfvertrouwen
hebt.

Ben jij een romantisch type, dan kies
je vermoedelijk voor sieraden met
een vleugje vintage. Romantische
sieraden kenmerken zich door een
verfijnd en vrouwelijk design en
hebben een klassieke uitstraling.
Voorbeelden zijn filigrain sieraden,
parels en sieraden geïnspireerd op
bloemen.

Bescheiden
Bescheiden betekent in dit geval
niet dat je geen zelfvertrouwen hebt.
Integendeel, met een minimalistisch
sieraad straal je elegantie uit. Ook
dat staat krachtig. Het zegt meer iets
over wie je bent als persoon. Laat haar
maar schuiven. Less is more. Sieraden
in deze categorie zijn bijvoorbeeld
parels en kleine oorknopjes.

Creatief
Ben je creatief en full of fantasy? Ook
met sieraden kun je alle kanten op.
Denk aan een armband in de vorm
van een slang, een ring met vlinders
of een ketting in de vorm van sierlijke
takjes.

Tip van Fariba: “Pas wel op dat je niet overdrijft met statement sieraden.
Eén eyecatcher is vaak voldoende.”

Personality

Fariba | 39

“Hoe ‘heurt’ het eigenlijk?”

Sieradenetiquette

Stem je sieraden af op de gelegenheid. Op een party kun je best aankomen met blingbling, maar je
begrijpt dat dit bij een crematie of begrafenis not done is. Met onderstaande tips val je niet uit de
toon!

Business

Uitvaart

Sieraden maken je zakelijke look compleet. Welke
sieraden je kiest hangt af van de setting. Doorgaans
hebben subtiele sieraden zoals kleine oorknopjes
de voorkeur, maar wanneer je in een creatieve
omgeving werkt mag je best wat grotere oorbellen
dragen. Belangrijk is in elk geval dat het
geheel rustig oogt. Dat betekent
best dat je mag uitpakken met een
opvallend statement sieraad (als dit
bij jouw persoonlijkheid past), maar
houd de rest rustig. Kies bijvoorbeeld
voor een uitgesproken collier in
combinatie met kleine oorknopjes.

Bij een uitvaart horen ingetogen sieraden en de
regel is dat slechts twee stuks zijn toegestaan. In het
etiquetteboek ‘Hoe hoort het
eigenlijk…’ (1939) schrijft
Amy Groskamp – Ten
Have het volgende:
“Bij rouwkleding wordt
geen goud gedragen,
noch juweelen. Alleen
parels kunnen bij rouw
worden gedragen, echter
niet bij zwaren rouw.
(alleen zwarte parels).”
Met parels zit je dus altijd
goed. Je kunt ook voor
druppelvormige
parels
kiezen, als symbool voor
tranen van verdriet.

Gala en feest
Is er een dresscode? Stem je
sieraden hierop af. Bij zowel Black
tie als White tie mogen de
sieraden uitblinken, maar
dan vooral in kwaliteit.
En laat je horloge bij
voorkeur thuis.
Ga je naar een
cocktailparty?
Dan
mag
je
helemaal
los, maar pas
op
dat
de
overdaad
jouw
persoonlijkheid niet
overschaduwt. In elk
geval geldt dat sieraden
jouw look en persoonlijkheid
moeten
versterken.
Ook
belangrijk: zorg dat je de gastvrouw
of gastheer niet overtreft. Kies bij
twijfel altijd voor minder of laat je
persoonlijk adviseren door jouw
juwelier.
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“Of juweelen echt zijn
of namaak, zij moeten
aan één voorwaarde
voldoen: zij moeten
smaakvol zijn en de
draagster in de beste
beteekenis van het
woord sieren.” Amy
Groskamp- Ten Have

Choose Wisely
Nu je weet welke
gezichtsvorm
je
hebt,
welk kleurtype je bent en wat
sieraden (indirect) vertellen
over jouw persoonlijkheid kun
je op zoek naar jouw ‘perfect
match’. Neem de tijd voor
het uitzoeken van een
sieraad en staar niet blind op
actuele trends. Een sieraad kies je voor een leven
lang plezier.

Collier
Chic bewerkte en lange
vergulde ketting € 455,Armband
Vergulde en kant bewerkte
slavenarmband (links) € 399,Armband
Bewerkte en vergulde vierkante
slavenarmband (rechts) € 350,Ring
Tweekleurige schitterende ring,
verguld en zilver € 140,-

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/41

Nice to know: diamanten

Sparkling and unbreakable!
Diamant is het hardste materiaal dat er in de natuur
te vinden is. Maar hoe herken je nu een echte
diamant? En waar moet je op letten als het gaat om
kwaliteit en verzorging? FARIBA geeft je een paar
praktische tips. Handig om te weten!

Looking for quality?
De kwaliteit van een diamant beoordeel je
aan de hand van de vier C’s:

Cut (slijpvorm)

Een ruwe diamant kan niet als sieraad dienen.
Daarom wordt het materiaal geslepen.
De meest bekende slijpvorm is de briljant
met 57 facetten. Andere veelvoorkomende
slijpvormen zijn: marquise, pendeloque,
emerald en baguette. De slijpvorm is
bepalend voor de schittering van de
diamant.

Colour (kleur)

Diamanten komen voor in verschillende
kleuren. Een kleurloze of puur witte diamant
heeft de beste prismawerking. Dit betekent
dat de diamant het licht vlekkeloos doorlaat,
waardoor een zuivere regenboog ontstaat.

Clarity (zuiverheid)

Een diamant is een natuurproduct. Het is
daarom goed mogelijk dat er andere stukjes
materiaal of onzuiverheden in zitten. Dit is
met het blote oog niet zichtbaar. Je kunt de
zuiverheid het beste laten beoordelen door
een vakman. Hoe zuiverder de diamant,
hoe hoger de waarde.

Caratweight (karaatgewicht)

De waarde van diamanten wordt niet
uitgedrukt in grootte, maar in karaatgewicht.
Eén karaat is 0,2 gram.
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Take care!

De diamant staat bekend
als
‘onverslaanbaar’, maar dat wil
niet
zeggen dat je er niet zorgvu
ldig
mee om moet gaan. Maak
de
diamant regelmatig schoon in
een
badje koud water met ammo
niak
(verdeling 50:50). Laat het sie
raad
een half uurtje weken en vervol
gens
drogen op een stuk papier
(let
op: niet afspoelen!). Je diama
nt is
vervolgens weer als nieuw.

Lab-grown diamanten
Tegenwoordig bestaan er
ook laboratorium diamanten
of zogeheten synthetische dia
manten. Labdiamanten zijn
chemisch, fysisch en optisch gel
ijk aan gedolven diamanten,
ze verschillen alleen van
oorsprong. Waar natuurlijke
diamanten miljoenen jaren nod
ig hebben om te volgroeien is
een laboratorium diamant binnen
enkele weken volgroeid. De
prijs van laboratorium diamante
n ligt daarmee automatisch
fors lager dan van natuurlijk
e diamanten. Het is echter
niet toegestaan om laborator
ium diamanten als gedolven
diamanten te verkopen, maar
het risico bestaat dat hier
misbruik van wordt gemaakt.
Wees hier alert op. De keuze
die je maakt is natuurlijk aan
jou, maar met een labdiamant
haal je geen authentiek natuur
product in huis.

Bloeddiamanten

de bloed- of
verhalen rondom zogenaam
ijke
sel
vre
de
al
ma
alle
We kennen
bieden, waar mensen onder
manten afkomstig uit conflictge
dia
zijn
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Real or fake?

Je krijgt een mooie ring van je
partner of je erft een mooi fam
iliestuk. Ben je nieuwsgierig of
echte diamant hebt gekregen?
je een
Check it out!
Diamanten zijn kostbaar en wo
rden doorgaans alleen geplaa
tst in (pure) edelmetalen, zoa
goud en platina. Heb je een zilv
ls
er sieraad gekregen dan is de
kans groot dat het geen diama
Adem uit op de diamant: een
nt
is.
nep diamant beslaat, een echte
niet. Let wel op dat de diamant
goed schoon is voordat je dez
e test uitvoert. Deze test sluit
echter niet uit of je te maken
een gedolven diamant of een
hebt met
labdiamant, want ook de labdia
mant beslaat.
Deze test is wel een beetje tric
ky: haal een schuurpapiertje ove
r de steen. Bij een echte diama
kan dit geen kwaad, maar heb
nt
je met een nepper te maken,
dan
bes
chadigt de steen. Zonde van je
sieraad, dus pas op!
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Cleaning & Protection

Zo blijven je sieraden mooi!

Sieraden draag je net als kleding op je huid. Logisch dat je deze dan ook regelmatig schoonmaakt.
Je kunt sieraden weer heel eenvoudig laten stralen met een paar huishoudelijke middeltjes. Gebruik
het liefst producten op natuurlijke basis. Chemicaliën kunnen namelijk je sieraad aantasten en dat
wil je natuurlijk niet!

Dit zijn de stappen:
aaltje en
Doe wat afwasmiddel in een sch
vul het met warm water.
krijgen.
Roer het rond om een sopje te
n in het
Laat het sieraad 15 minute
schaaltje liggen.
Kijk of al het vuil er af is.
met schoon
Spoel het sieraad vervolgens
water af.
een zachte
Achterblijvend vuil kan met
d.
tandenborstel worden verwijder
af.
Spoel het sieraad hierna weer
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Handcrafted fine jewelry
Blossom: € 4184,-

Be careful with
the things you
love the most!

Bescherm je sieraad tegen
krassen en
butsen. Bewaar ze niet los in
een lade en stop ze
niet samen met andere sieraden
in een doosje.
Vermijd contact van je sieraad me
t chemische
middelen zoals parfum, schoon
maakmiddelen en
chemische stoffen die in zwemb
aden voorkomen.
Vermijd contact tussen parels en
cosmetica.
Hun mooie glans en kleur worde
n beschadigd door
contact met make-up, haarlak
en parfum.
Maak je sieraden niet schoon me
t chemische
middelen.
Poets je sieraden niet met een
harde doek.
Parels verkleuren, geen zor
gen! Het
verkleuren van parels en zilv
er is mogelijk door
normaal gebruik.
Reinig je sieraad één keer per
maand. Door
huidvet, zeep, boter of olie kun
nen diamanten en
zirkonia’s dof worden.
Gebruik nooit heet of warm wa
ter, hierdoor
zetten stenen uit en kunnen ze
kapot gaan.

Fariba zegt: Een uitvoerig schoongemaakt sieraad voelt als nieuw. Ik vind het zelf
altijd erg fijn als ik weer een schoon en stralend sieraad kan dragen!

Sieraden verdienen net zoveel
aandacht als de
rest van je look. Lederen schoen
en poets je netjes
op en je luxe jas breng je naar
de stomerij.
Hoe verzorg jij je juwelen?
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3 vragen aan de vakman

Herinneringen en emoties
gevat in een prachtig sieraad

1. Waarom Goudsmid?

Naam: Peter van Moorsel
Beroep: Meester Goudsmid
d Collectie
Favoriete sieraad: Ring uit Ree
Levensmotto: No excuses

2. Hoe gaat het edelsmeden in zijn werk?
“Ik werk veel in opdracht van klanten die een
specifiek sieraad wensen. Hierdoor is elke
opdracht anders en verschilt de weg naar het
eindproduct. De basis begint met een goed
ontwerp, dat aansluit bij de persoonlijke wensen
en stijl van de klant en het beschikbare budget.
Het ontwerpen van sieraden is een 1 op 1
traject met de klant. Als men akkoord is met
het ontwerp, dan maak ik eerst de basisvorm in
orde. Het goud wordt doorgaans gesmolten in
een lange, rechthoekige vorm. Vervolgens wordt
het materiaal gewalst tot de gewenste dikte.
Van hieruit bewerk ik het materiaal met een
hamer en tang tot de gewenste vorm. Dit is een
precisiewerkje waar ik wel een paar uur mee bezig
ben. Door middel van vijlen en frezen wordt er
verfijning aangebracht en ontstaan er contouren.
Hierna wordt het sieraad fijn geschuurd en als
laatste gepolijst. Wanneer de basisvorm klaar is,
dan laat ik de klant altijd passen. In deze fase kun
je nog vrij eenvoudig aanpassingen doorvoeren.
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“Als ‘de zoon van’ kwam ik al op
jonge leeftijd in aanraking met dit
mooie ambacht. Het heeft me altijd
gefascineerd hoe je van een ruw
stukje edelmetaal een bijzondere ring
of armband kunt maken. Ik heb de
opleiding tot Goudsmid gevolgd aan
de Vakschool in Schoonhoven. Daarna
heb ik twee jaar in een atelier in Den
Haag gewerkt. Hier mocht ik veel
mooie sieraden maken voor BN’ers,
waaronder het gouden speldje van Lee
Towers. Ik heb ook nog twee jaar in
Antwerpen gewerkt bij een diamantair.
Antwerpen is hét diamantcentrum van
de wereld en hier heb ik het zetten
en bewerken van diamanten eigen
gemaakt.”
De eventuele vervolgstap is het aanbrengen
van edelstenen en/of een persoonlijke gravure.
Wat tegenwoordig ook veel wordt gedaan is het
plaatsen van een vingerafdruk in het sieraad, als
een persoonlijk aandenken of als een teken van
liefde of trouw.”

3. Wat is het meest bijzondere sieraad dat
je ooit hebt gemaakt?
“Die vraag kan ik moeilijk beantwoorden, want elk
sieraad is bijzonder. Zeker omdat ze allemaal zo
verschillend zijn. Dat geldt ook voor de verhalen
erachter. Wat voor mij vooral bijzonder is, is de
reactie van de klant. Dat men bij het zien van het
eindresultaat een traantje wegpinkt. Daar doe ik
het voor: mooie herinneringen en emoties vatten
in een prachtig sieraad.”

Deze tricolor ring ‘Reed’
heeft een sterk en vrij
spel van lijnen met als
middelpunt de helder
witte briljanten in
witgoud gezet.

Enjoy the beauty of Royal Blue!

Ring: witgouden entourage ring met saffier en briljant
8x0.10 ct | Saffier: 1.5 ct € 4695,Oorknopen witgouden entourage oorknopen met blauwe saffier en
briljanten 10x0.02 ct € 795,Collier: Witgouden omega collier met witgouden hanger
Met briljanten en saffier € 3500,-

Verkrijgbaar bij Van Moorsel
www.vanmoorsel.nl/46

Making Memories

#madebyvanmoorsel

Collier: 0,20 ct € 1400,- Oorknoppen: 0,30 ct € 1370,- Ring: 0,60 ct (Prijs op aanvraag)
Slavenband: (Prijs op aanvraag)

Molendijk 45, Oud Beijerland
0186 616 224
vanmoorsel.nl/48

