


Mijn naam is Meryam van den Born. Ik ben goudsmid en 

heb de opleiding gevolgd aan de vakschool in Schoonhoven.

Na de nodige ervaringen te hebben opgedaan bij diverse 

juweliers en goudsmeden heb ik sinds 2004 mijn eigen 

atelier aan huis.

Ik ontwerp, vervaardig en verkoop voornamelijk eigentijdse 

sieraden, waarbij ik gebruik maak van diverse materialen. 

Daarnaast bedenk ik graag samen met u uw eigen unieke 

ontwerp van een sieraad tijdens een persoonlijk gesprek. 

Mijn doel is dat u een sieraad krijgt dat geheel bij u past en 

dat u met veel plezier zult dragen.



Graag ontvang ik u in mijn atelier aan de Van Ingenweg 

37 in Renkum. Een ruimte waar u kunt zien en voelen 

hoe een sieraad achter een traditionele werkbank 

tot  stand komt. Maar ook een plek waar we samen 

rustig uw persoonlijke wensen kunnen bespreken. 

Tijdens ons gesprek neem ik alle tijd voor u om zo 

een duidelijk beeld van uw wensen te krijgen. Deze 

wensen en uw ideeën staan centraal bij het bedenken 

van uw eigentijdse sieraad. 

We maken samen één of meerdere ontwerpen.  

Ik kan u daarbij aangeven wat technisch haalbaar is. 

De sieraden die ik in mijn vitrines heb geëtaleerd, 

kunnen hierbij als voorbeeld dienen of u 

inspireren tot een ander eigen ontwerp. Hierdoor 

krijgt u een steeds duidelijker beeld van het 

sieraad en gaat het sieraad echt voor u leven. 

Ik nodig u van harte uit om een kijkje te komen 

nemen in mijn atelier. Laat u verrassen door de 

verschillende mogelijkheden die er zijn.



Vingerafdruk

Een vingerafdruksieraad houdt de herinnering aan uw dierbare levend.

U kunt de vingerafdruk van uw dierbare eventueel zelf nemen 

of anders doe ik dat voor u. 

Met een diversiteit aan verschillende mogelijkheden komen we samen tot een 

stijlvol en  subtiel sieraad. Een passend sieraad waarin uw wensen zijn verwerkt 

en waarbij u de herinnering aan uw dierbare altijd bij u draagt.



Assieraden

Het is heel bijzonder om de as van uw dierbare in een sieraad te verwerken. Dit 

geeft een extra gevoel van vertrouwen, zoals u dat wellicht altijd heeft gevoeld. 

De as kan zichtbaar of subtiel verborgen zijn in het materiaal van uw sieraad.  Als 

het sieraad bijna af is, maken we opnieuw een afspraak. U kunt dan eventueel 

zelf de as in het sieraad doen. Een heel persoonlijk, maar ook bijzonder moment.



Vermaken sieraden

Van twee trouwringen naar één bijzondere ring. Het was een speciaal 

moment toen u de trouwringen samen met uw partner uitzocht. 

Wanneer iemand wegvalt, is het mogelijk om de trouwring te verwerken 

in een nieuw sieraad. De mogelijkheden zijn oneindig. Het zou mooi zijn 

als het sieraad u herinnert aan het gevoel van destijds. 

Naast het vermaken van trouwringen kunt u ook sieraden van 

bijvoorbeeld uw ouders of andere familieleden laten verwerken tot een 

nieuw sieraad. Sieraden met een levensverhaal; sieraden die veel voor u 

betekenen, maar niet helemaal uw smaak zijn.



Herinnering

Een mooie gedachte is om iets persoonlijks van uw dierbare in een sieraad te 

verwerken. Een stukje stof waar u een armband van laat maken of u laat een 

plukje haar in een ring plaatsen. Zomaar een tweetal voorbeelden. 

Mocht u niets tastbaars hebben, dan kunt u kiezen voor een symbool in het 

sieraad. Wanneer uw dierbare bijvoorbeeld veel affi  niteit met dieren of planten 

had, dan kan ik de tederheid van een vlinder of de pracht van een bloem in 

het sieraad terug laten komen. Ook hier zijn er vele mogelijkheden om tot een 

persoonlijk en tastbare herinnering te komen. 



Van Ingenweg 37, 6871 EM Renkum

(0317) 31 35 53 / 06 28 73 07 05

E-mail: info@meryamvandenborn.nl

Website: www.meryamvandenborn.nl

Openingstijden atelier:
dinsdag en vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur 

of volgens afspraak


