
DECEMBER 2020  
 
 
Lieve klanten, 
 
De laatste maand van 2020 is bijna begonnen. Wat een raar jaar is dit geweest, voor ons én 
natuurlijk ook voor jullie. Maar zoals vaak ontstaan in crisistijd de mooiste dingen. Voor ons is 
dat zeker waar! Omdat de evenementen stil lagen, zijn we gaan pop-uppen. In Brielle, 
Ouddorp en Oostvoorne. Een ander concept, andere ruimtes inrichten, andere manier van 
verkopen en andere locaties. Maar erg leuk om te doen! 
 
De pop-up store in Oostvoorne hebben we met een maand mogen verlengen en hebben we 
al gezellig in kerstsfeer gebracht. Mocht je willen komen kijken of passen dan ben je van harte 
welkom op : 
 
Woensdag, vrijdag en zaterdag op de Stationsweg 8 (ingang Bruna) in Oostvoorne.  
 

 
 
KLASSIEKER  
 
Prachtige armbanden met klassieke jasseronschakels. Elk 
bekend juwelenhuis heeft standaard wel zo’n armband in 
de collectie.  
De armbanden van HeJude hebben geen merk, maar zijn 
wel van de allerbeste kwaliteit zilver (gestempeld 925 
sterling). Een mooi kerstkadootje, toch?  
Maar wees er op tijd bij, want we hebben van elke 
armband maar één exemplaar.  
 
https://hejude.nl/alicante-jasseron-armband/ 

 

 
 
 
GLIMLACH  
 
Zoek je nog een lief kadootje voor je geliefde, moeder of 
dochter, dan zijn onze geluksarmbandjes met hartje zo leuk 
om te geven! Zilveren kraaltjes op (stevig) elastiek én we 
geven je er extra geluk bij. Een klein klavertje vier. Glimlach 
verzekerd!  
 
https://hejude.nl/geluksarmband-5/ 
 

 
 
  

https://youtu.be/OVYz8aK4CgM
https://hejude.nl/alicante-jasseron-armband/
https://hejude.nl/geluksarmband-5/


 
 
GEWOON KANT  
 
Dit zijn Filigrain ringen. Filigrain is een techniek 
waarbij fijn goud- of zilverdraad, eventueel met 
kleine bolletjes, aan elkaar wordt gesmeed. Het 
woord filigrain is een samentrekking van de 
Latijnse woorden "filum" (draad) en "granum" 
(kleine kraal). De term wordt ook wel gebruikt 
voor smeedijzeren leuningen of balustrades.  
Zo heb je weer wat geleerd!  
Filigrain lijkt op kant, vandaar dat we onze ringen 
gewoon de Kantringen noemen. Dat is veel 
makkelijker te onthouden dan filigrain, toch?  
 
https://hejude.nl/kant-ring-geoxideerd/ 
 

 

We wensen jullie alvast fijne feestdagen en hopelijk zien we jullie in onze pop-up shop.  

 

Groetjes,  

 

Astrid & Tannette  

HeJude  

https://hejude.nl/kant-ring-geoxideerd/

