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‘Old jewelers never die’

Wie Cellini binnenstapt, ervaart een warm gevoel 

van exclusiviteit. Een mix van stijlvolle antieke 

meubels, kleurrijke bloemen en sierlijke gouden 

details vormen het decor voor de rijkelijk uit-

gestalde juwelen. Aan de wand de veelzeggen-

de tekst ‘old jewelers never die’. Rozan is geen 

vrouw van concessies. Ze koopt alleen in wat ze 

zelf mooi vindt. Dat resulteert in een bijzondere 

collectie van hoogstaande kwaliteit en ongeken-

de diversiteit. Passie voor haar vak vindt Rozan 

vanzelfsprekend. “Als je niet gepassioneerd bent, 

ben je ook geen goede ondernemer”, klinkt het 

gedecideerd. “Maar ondernemen vergt vooral ook 

doorzettingsvermogen, visie en kennis. Dit jaar 

bestaat Cellini 25 jaar. Ik durf best te zeggen dat 

het een knappe prestatie is in een tijd waarin juist 

steeds meer retailzaken verdwijnen. Niet persé 

omdat de zaken niet goed gaan, maar vaak ook 

omdat er geen bedrijfsopvolging is. Tegen de 

stroom in groeit Cellini nog altijd gestaag. Vorig 

jaar was zelfs mijn beste jaar ooit.” 
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www.cellini-juwelier.nl 
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6041 KA Roermond

T:  (0475) 33 65 04

Cellini Juwelier, al 25 jaar 
een juweel voor de stad
Hoe ze zichzelf typeert? Een onder-

nemer die zich met ziel en zalig-

heid inzet voor haar zaak en voor 

haar klanten. En dat doet ze al 25 

jaar met succes, want juweliershuis 

Cellini floreert als nooit te voren. 

Maak kennis met Rozan Langen-

horst, selfmade woman pur sang.

Roermond leeft
Rozan begon 25 jaar geleden naar eigen zeggen 

met niks behalve haar eigen wilskracht. “Ik geloof-

de er heel erg in. Als je ziet hoe de Neerstraat er 

nu uitziet ten opzichte van toen is dat een groot 

verschil. Er zijn veel zaken verdwenen, maar er zijn 

ook leuke nieuwe initiatieven voor teruggekomen. 

Toegegeven, er is leegstand. Maar daar heeft elke 

stad mee te maken. Ik ben juist blij met Roermond 

als locatie omdat de stad zoveel te bieden heeft. 

Dat merk ik ook aan klanten van heinde en ver, die 

erg opgetogen zijn over Roermond. Er is hier van 

alles te doen en te beleven. Op het gebied van 

cultuur en musea, er zijn goede hotels en horeca, 

mooie restaurants en winkels. Dus in dat opzicht 

vind ik juist dat Roermond erg leeft.”

Smaakmakers

Cellini geniet inmiddels internationale faam buiten 

en binnen de branche van fine jewelry. Een grote 

verscheidenheid aan prestigieuze juwelen in een 

mooi segment. Rozan: “De term ‘fine jewelry’ 

wordt nogal eens te pas en te onpas gebruikt 

door diverse trendmerken, dat stoort me wel. Het 

suggereert iets wat het vaak niet is. Cellini is geen 

trendwinkel, maar een juweliershuis dat mooie 

juwelen en vakwerk levert. Klanten waarderen de 

oprechte persoonlijke aandacht, het gesprek of het 

met zorg ingepakte cadeau voor een geliefde. Dat 

totaal is juist de kracht van bijzondere speciaal-

zaken. We zijn de smaakmakers van de stad.”

Trouwringen

Rozan kreeg steeds meer vraag naar bijzondere 

trouwringen. Haar zoektocht leidde naar elegante 

merken als Christian Bauer en Fischer, maar ook 

naar de ajour opengewerkte ringen van Ungar. 

Of de ragfijne ringen in traditionele Florentijnse 

stijl uit een klein Italiaans atelier. Rozan: ”Steeds 

vaker laat ik custom made sieraden maken van 

oude of gedateerde sieraden in opdracht van de 

klant. In mijn netwerk weet ik precies wie de juiste 

skills heeft om zulke specifieke handgemaakte 

sieraden te vervaardigen.” Rozan bruist nog van 

de ideeën: collecties die ze nog wil uitbreiden, 

events die ze op touw wil zetten. Een powervrouw 

die de toekomst rooskleurig inziet.
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