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Uit het goede goud gesneden…
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COLLECTIE 23

Inge stelt u graag de collectie 24 voor.

“Peter haalde ook dit jaar zijn inspiratie terug uit de natuur. De kracht van het water en de zee 
uit de collecties van 22 en 23 heeft plaats gemaakt voor de tijdloze elegantie van de natuurlijke 

vormen van takken, boomwortels en de nerven in de schors. Na een reis in Sri Lanka raakte 
Peter geboeid door de structuur en de verstrengeling van takken en wortels en dat zette hem 

aan het werk. Met heel veel oog voor details stelde Peter de nieuwe collectie samen.  
Ze is verkrijgbaar in wit, geel en roze goud, en is rijkelijk bezet met briljanten.”

Peter De Maere is een telg uit een familie van juweliers.
Zijn grootvader Hector startte al in 1899 in Waarschoot met een juwelierszaak,

zijn vader Julien was de opvolger en verhuisde met de zaak naar Eeklo.
En in 1989 nam Peter De Maere de juwelierszaak over.
Samen met zijn echtgenote Inge bouwde hij de zaak uit

en vernieuwde hij de winkel in de Stationsstraat compleet.
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EIGEN CREATIES
VAN ONTWERP TOT UITVOERING

UNIEKE JUWELEN

PETER DE MAERE

Het leven is niet rechtlijnig en kent veel vertakkingen, maar je vindt in die chaos 
ook steeds een bepaalde harmonie. Dat blijkt ook uit de elegante, fraai afgewerkte 
collectie 24 van Peter. De collectie bestaat uit ringen, hangers, colliers, oorstekers en 
armbanden. De samenstelling en afwerking toont een licht ogend juweel, maar vergis u 
niet: het is massief goud, overvloedig bezet met briljanten. Peter is trots op deze nieuwe 
creaties, hij plaatste zijn meesterstempel dan ook aan de buitenzijde van het juweel.



Juwel ier Peter De Maere - Stat ionsstraat 64-66, 9900 Eeklo
Tel.  09 377 23 78 - peter@juwel ier-demaere.be - www.juwel ier-demaere.be

Decembermaand alle dagen open  (ook op zondag-maandag)
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