
KROONJUWEEL
Wim Migchelsen, eigenaar van UDT  
Diamonds zit al 53 jaar in het vak en is 50 
jaar lid van de diamantenbeurs in Antwer-
pen. Door zijn rijke ervaring beschikt hij over 
een gevarieerd klantenbestand en een uit-
stekend netwerk in binnen- en buitenland. 
Daarnaast fabriceert Migchelsen deels  
zijn eigen sieraden. Om het scala aan  
diamantactiviteiten compleet te maken, 
heeft hij in huis een fraaie showroom inge-
richt. Wim Migchelsen ontvangt zijn gasten 
in het pittoreske Kasteel Raath te Bingelrade. 
“Mijn vrouw Rosetta doet de thuisbasis.  
Zij ontvangt de gasten en neemt de tele-
foontjes aan. Ik ben zelf vaak op pad naar 
Antwerpen en de juweliers. Samen worden 
diverse beurzen bezocht zoals die in Bazel 
en Vicenca”. Gasten worden met de grootst 
mogelijke privacy ontvangen in de sfeervolle 
salon van het gerestaureerde kasteeltje.
Kasteel Raath is op afspraak te bezoeken.  
Als potentiële koper krijgt u een vip-behan-
deling en wordt u keuze geboden uit de  
ruime collectie in het midden- en hoogseg-
ment van UDT Diamonds. We hebben uit-
stekende contacten met relaties en zijn met 
velen uitstekend bevriend”, aldus de gepassi-
oneerde diamantenman Wim Migchelsen.

GESLEPEN DIAMANT
Bij Marcel Migchelsen valt de appel niet ver 
van de sieradenboom; hij kreeg het juwe-
liersvak door zijn ouders met de paplepel 
ingegoten. “De variatie in werkzaamheden
binnen de juweliersbranche vind je bijna 
nergens. Na ervaring te hebben opgedaan 
bij Migchelsen Juweliers, begint hij in 1992 
samen met zijn vader en diens vrouw CD 
Juwelier in Kerkrade. “Zonder hulp van mijn 
vader had ik dit nooit kunnen neerzetten. 
Een juwelierszaak is een investering. Alleen 
met hun goede raad kon ik dit bereiken. ” De 
afgelopen jaren is CD Juwelier uitgegroeid 
tot een juwelierszaak met een uitmuntende 
collectie. De winkel is gespecialiseerd in 
trendy sieraden. Opvallend is verder de grote 
collectie trouwringen: goud, zilver,  
titanium en zelfs krasvast wolfraamcarbide. 
CD Juwelier is al jaren een betrouwbare part-
ner om aan deze wensen te voldoen.  
De fysieke winkel vormt nog altijd de 
hoofdmoot voor de juwelier. Zoek op Google 
naar ‘juwelier’ en ‘Limburg’ en CD Juwelier 
verschijnt in de hoogste regionen. In de 
webwinkel zijn duizenden sieraden, horloges 
en trouwringen verkrijgbaar. Het enige dat 
u mist bij een online aankoop is de gastvrij-
heid met een kopje koffie in de winkel.

GROEIBRILJANT
In de collectie familiejuwelen mag René 
Migchelsen niet ontbreken. Al op jongeleef-
tijd was de eigenaar van Bene-Luxe Jewels 
creatief bezig en wilde hij dingen maken, 
bouwen en creëren. “Toen de tijd van  
beroepskeuze zich aankondigde,besefte ik 
dat voor mij de beste kansen zich aanboden 
in de juweliersbranche. ”Hij bedacht dat, 
hoe mooi het ook is om dingen te creëren,  
hij moest kiezen voor de Middelbare  
Detailhandel School, met extra studiekeuze 
groothandel. Hij begon een kleine 20 jaar 
geleden met het zelf maken van sieraden: 
Bene-Luxe Jewels. “Met deze stap zijn mijn 
werk en leven helemaal in balans geko-
men. Met een nog grotere passie voor mijn 
zilveren juwelenmerk ben ik doorgegroeid.” 
De laatste jaren heeft Bene-Luxe Jewels 
zich ook gefocust op export. De merken 
iMenso, ArTiZr, Z3UZ worden in meer dan 
tien landen verkocht o.a. in Nederland, 
België, Duitsland, België, Spanje, Taiwan 
en Hongkong. Internationaal timmert het 
bedrijf stevig aan de weg. Bene-Luxe Jewels 
is steevast te vinden op de grote beurzen  
in Parijs, München, Frankfurt, Utrecht,  
Brussel en Bangkok. 
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       FAMILIE
J U W E L E N

De familie Migchelsen is een echte juweliersfamilie. Vader Wim is een
specialist op het gebied van diamanten en is actief in alle facetten van dit vak.
Marcel en René volgden het goede voorbeeld van hun vader en kwamen ook

in dit fonkelende vakgebied terecht. 


