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Honselersdijk - Gedrevenheid en liefde voor het vak zijn al jaren de fundamenten waarop 

de passie van Roel en Sandra Bakker stoelt. Op 23 maart 2019 is het 25 jaar geleden dat ze 

hun juwelierszaak openden in het centrum van Honselersdijk. Of het nu gaat om oorbel-

len, een horloge, een klok, ketting of ring: Juwelier Bakker is uitgegroeid tot een full 

service juwelier met een uitgebalanceerde collectie perfect aansluitend op ieders 

persoonlijke smaak.

Het echtpaar Roel en Sandra Bakker voorziet 

al ruim twee decennia lang Westland en 

omgeving van juwelen en uurwerken, maar dit 

betekent niet dat de juwelierswinkel stil is 

blijven staan. Begin dit jaar is de zaak ingrij-

pend verbouwd en heeft het een moderne en 

frisse uitstraling gekregen. Ondanks dat de 

inrichting een ware metamorfose heeft 

ondergaan, zijn de bedrijfspijlers gelijk 

gebleven. Goede service en klantgerichtheid. 

Dat is waar Roel en Sandra Bakker Juwelier 

voor staat. Het enthousiaste ondernemerspaar 

wordt gedreven deskundigheid, creativiteit en 

bovenal plezier. Eind jaren negentig begonnen 

ze kleinschalig en inmiddels is hun Juwelier 

Bakker uitgegroeid tot een echte speciaalzaak. 

Ondertussen zijn ook twee leden van de 

tweede generatie actief binnen de juweliers-

zaak: zonen Je� rey en Dennis. Het is een echt 

familiebedrijf dus. Dochter Serena kreeg de 

liefde voor het vak eveneens met de paplepel 

ingegoten. Zij is werkzaam bij een juwelier in 

Den Haag. 

Naast diverse gouden, zilveren en titanium 

sieraden, met of zonder briljant, de grote 

hoeveelheid horlogemerken, het assortiment 

geschenkartikelen en de uitgebreide trouw-

ringcollectie, is er een eigen atelier. Hier kan 

men huidige sieraden laten repareren of 

vermaken, maar ook een eigen ontwerp laten 

vervaardigen. Daarnaast is Roel en Sandra 

Bakker Juwelier gespecialiseerd in het 

herstellen en onderhouden van uurwerken en 

klokken. 

Roel en Sandra hebben in de afgelopen jaren 

een mooie portfolio aan tevreden klanten 

opgebouwd. 

De juwelierszaak voert een breed assortiment 

aansprekende merken, o.a. Hugo Boss, Seiko, 

Citizen, Jacob Jensen, Danish Design, 

Roamer, Zinzi, Rosa di Luca, JEH, Eclat en 

Pandora (exclusief dealerschap). Geïnspireerd 

door de trends van nu presenteert Roel en 

Sandra Bakker Juwelier sinds kort ‘Figura’, de 

nieuwe collectie van Boccia Titanium. Deze 

minimalistische sieradenlijn bestaat uit een 

selectie van colliers en oorstekers met 

geometrische vormen waarmee verschillende 

looks gecreëerd kunnen worden. De sieraden, 

allen in geheel titanium, zijn als setjes in 

dezelfde vorm te dragen of gecombineerd 

met elkaar volgens de laatste ‘layering’ trend. 

Een ander eigentijds sieradenmerk uit de 

collectie is SILK, dat bekend staat om haar 

tijdloze stoere designs met een verfi jnde 

afwerking. Roel en Sandra  is eveneens een 

vertrouwd adres voor het Nederlandse 

horlogemerk TW Steel, momenteel erg 

populair vanwege de stoere en robuuste 

uitstraling. Breng een bezoek aan de Dijkstraat 

43 en maak kennis met het brede assortiment.

Al bijna kwart eeuw vertrouwd adres voor service en kwaliteit

Roel en Sandra Bakker Juwelier


