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Wijnhandel Orizonte 
viert feest
Wie op zondag 21 juli het koninklijk feest-
je in Brussel niet zag zitten kon bij  
Orizonte in Kessel-Lo terecht. Zaakvoer-
ders Evelyne Sauvage en Luk Vanmaercke 
vierden hun nieuw ingerichte wijnruimte 
voor opslag en verkoop van hun Europese 
wijnen. De gasten (foto) proefden een as-
sortiment Zuid-Franse wijnen, voor de 

gelegenheid helemaal gratis. Wit, rosé 
en rood, allemaal biologisch, de zon in 
het glas. Meer moet dat niet zijn, aldus 
de enthousiaste bezoekers.

Orizonte - Europese wijnen
Bruineveld 84, 3010 Kessel-Lo
www.orizonte.be

Maar ook Leuvense handelaars toonden 
reeds interesse. 

“Vroeger werkte ik samen met de trouw-
winkel Atame in Leuven, maar die is on-
dertussen dicht. Ik heb ook reeds een aan-
tal stukken binnengebracht bij Myriam 
Vander Wielen, die op de Vismarkt een 
trouwwinkel heeft. Nu heb ik een afspraak 
bij Nicole Cadine.”

Particuliere klanten vinden Marian via de 
website. Er wordt dan een afspraak ge-
maakt bij haar thuis. “Sommige dames ko-
men hier inspiratie opdoen voor een bijho-
rende sjaal bij een bepaalde outfit. Ande-
ren komen met hun kleedje naar hier om 
samen een passende sjaal te vinden. Afme-
tingen en kleur zijn eventueel naar keuze.” 
Marian heeft zich duidelijk gepositioneerd 
in de niche van grote, fijne en luxueuze 
sjaals. Voor jong én oud. Voor een speciale 
gelegenheid of gewoon voor jezelf. Geen 
excuses nodig… 

marian.rijkenberg@gmail.com
www.rijkenberg.net 

De juiste sjaal  
voor het juiste moment
Mooie, luxueuze en verfijnde sjaals. Het blijft een zwak voor vele vrouwen… Marian Rijkenberg 
specialiseerde zich in het maken van sjaals met verschillende duurzame materialen. Handelen zocht 
Marian op bij haar thuis in Kessel-Lo, waar ze ook haar werkplek én collectie heeft.

Na jaren ervaring met wintersjaals ont-
werpt Marian al geruime tijd ook suite-
sjaals, feestsjaals, bruidssjaals en 
trouwsjaals. Ze verwerkt ze met kant, zij-
de, tule, breiwerk en wol. 

Marian: “Ontwerpen is mijn passie. Als 
kind was ik al gek van mooie stoffen. Ik 
volgde een opleiding stofdruk aan de Aca-
demie in Leuven, maar heb er toen profes-
sioneel niets mee gedaan.” 

Marian was vijftien jaar lang onthaalmoe-
der. “Maar nu ik gepensioneerd ben, komt 
mijn eerste liefde terug.” 
Marian werkt nu op haar eigen tempo, 
wanneer het uitkomt, als er vraag naar is 
of als ze een mooie stof vindt. 

“Mooie stoffen zijn vaak veel te duur. Ik 
steek veel (en graag) tijd in mijn zoektocht 
naar goedkopere mooie stoffen.” Ze maakt 
ook een collectie voor een aantal winkels, 
voornamelijk in Antwerpen en Brussel. 


