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“Het idee is eigenlijk ontstaan mede 
dankzij X² en Wivina”, vertelt Ann enthou-
siast. “Toen zij voor de eerste keer bij ons 
langskwam, hadden we net een kerstboom 
uit plexiglas ontworpen. Dat was meer voor 
onszelf, om het kantoor wat op te fleuren. 
Maar Wivina was dolenthousiast, wat ons 
wakker schudde. Kunnen we hier verder 
in gaan? De motivatie zat erin en Gijsen 
Uniek zag in augustus 2018 het licht. We 
ontwikkelden een lijn van relatiegeschen- 
ken, cadeaus en decoratie uit plexiglas. Die 
volledig gepersonaliseerd kunnen worden. 
Ons gamma is nog lang niet volledig, want 
de ideeën blijven maar komen (lacht).”

Toch biedt Gijsen Uniek al een breed as-
sortiment van producten aan. “Een ju-
welenboom, gepersonaliseerde theelicht-
en, glashouders voor champagneflessen… 
Noem maar op. Soms krijgen we ook de 
vraag of we iets volledig nieuws kunnen 
ontwikkelen. Zoals toen een champagne-
huis ons vroeg naar persoonlijke toog-
tafeltjes om champagne op te presenteren. 
Dan kijken we samen met hen wat mogelijk 
is en wat niet. Negen op de tien keren lukt 
het ons om uit te werken wat onze klanten 
willen.” 

Grafgedenktekens en geschenken. Het 
contrast springt in het oog. “Het is in-
derdaad iets heel anders, maar voor mij 
en het team is dat net het leuke”, vindt 
Ann. “De wereld van grafgedenktekens is  
serener, het draait er uiteindelijk rond 
de dood. Met Gijsen Uniek betreden we 
de wereld van vieren. Het mag eens iets 
anders zijn. Verdriet en blijdschap zijn  
misschien twee tegenovergestelden, maar 
bij ons zijn ze mooi in balans.”

ZAAKVOERDER
Gijsen Gravures en Gijsen Uniek

ANN GIJSEN
“Verdriet en blijdschap zijn bij ons mooi in balans”

Ann Gijsen is een gevestigde waarde in de wereld van het lasergraveren. 
Ze is met Gijsen Gravures al jarenlang gespecialiseerd in het graveren van 
grafgedenktekens. Maar creatieve dame als Ann is, was dat voor haar niet genoeg. 
Daarom lanceerde ze Gijsen Uniek, een productlijn van unieke geschenken en 
decoratie uit plexiglas. De ideale plek voor Ann en haar team om hun creativiteit 
in los te laten.
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