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SPECIAL: DESIGN

Wat maakt uw zaak
speciaal?
‘De klanten vinden hier een
mix van antiek, vintage, etni
sche kunst, eigen ontwerpen
en design. Ik bied mensen
een eclectische collectie in
terieuraccessoires en meubi
lair aan.’

Wat is uw favoriete stuk
in de winkel?
‘Er zijn hier heel veel spul
len die ik leuk vind. Me be
perken tot één stuk is niet
makkelijk voor mij. Ik heb
een zwak voor de lampen
van Stefan Donners. Hij kan
om het even welk voorwerp
op statief monteren en daar
een lampenkap bij maken.’

Hebt u ook design van
Belgische makelij?
‘Ja, hier kan u onder andere

de plexistoelen vinden van
het Belgische merk Kartell,
de Coathookkapstokjes van
de Waal Benoît Deneufbourg
en Belgische design van
Wildspirit.’

Zijn Leuvenaars design
liefhebbers?
‘Slechts de helft van mijn
klanten komt uit Leuven.
Helaas zijn de Leuvenaars
redelijk conservatief in hun
keuze. De rode draad in deze
winkel is immers kleur. Je
moet er voor durven gaan.
Wit, zwart, beige en grijs ga
je hier niet vinden.’

Eigenaar/Uitbater:
Véronique Meert
Open sinds: 2009
Adres:
Koning Leopold Istraat 50
3000 Leuven
tel. 049620.92.98
www.letude.be
interior@letude.be

‘Mix van design, vintage
en antiek’

LÉTUDE
Leuven

Wat maakt uw zaak
speciaal?
‘We bieden de klanten een
persoonlijke aanpak aan en
gaan gericht mee op zoek
naar oplossingen voor hun
interieur. Een thuisbezoek
doen we met plezier. Onze
service na verkoop is ook
heel belangrijk. Mensen
moeten zich thuis voelen in
hun eigen huis, dat is het
doel van onze winkel.’

Wat is uw favoriete stuk
in de winkel?
‘Ik heb een absolute voor
keur voor de lederen lounge
stoel van Maarten Van Seve
ren. Ik hou vooral van het le
vendige materiaal. Er mag al
eens een kras of vlek op
zijn.’

Hebt u ook design van

Belgische makelij?
‘We proberen zo veel moge
lijk Belgisch design in huis
te hebben. We moeten fier
zijn op wat we hebben in ons
land. We hebben spullen van
de Belgische merken Indera
en Casaer. Verder verkopen
we uiteraard ook stukken
van de Belgische ontwerper
Maarten Van Severen.’

Zijn Leuvenaars design
liefhebbers?
‘Absoluut. De Leuvenaars
zijn ook dol op ons concept.
Wij maken combinaties die
ze elders niet vinden.’

Eigenaar/Uitbater: Véronique
Sagrafena en Yasmine Heuts
Open sinds: 2006
Adres:
Vaartdijk 3
3018 Wijgmaal
tel. 01664.01.44
www.dijkdrie.be
info@dijkdrie.be

‘Mensenmoeten zich thuis
voelen in hun huis’

DIJKDRIE
Wijgmaal



Tekst en foto's:
Evelyne Sauvage

Watmaakt uwzaak zo bij
zonder?
‘We zijn geenmeubelwinkel
pur sang. Onze grootste toege
voegdewaarde is datwe,met
onze ervaring en onze kennis,
ruimten in huizen heroriënte
ren en reorganiseren.We door
breken bepaalde dogma's en
gewoonten van de klanten en
denken graag out of the box. Dat
is essentieel.We hebben een
zeer trouwpubliek,mensen die
al twintig jaar vaste klant zijn.

ZijnLeuvenaars liefhebbers
vandesign?
‘De Leuvenaar is vrij conserva
tief in zijn smaak,maarwil wel
graag degelijke enmooie spul
len. Hij houdt van bewezen de
sign, zoals de ontwerpen van
hetmerkKnoll.’

Hebtudesign vanBelgische
makelij?
‘We hebben ontwerpen van de
BelgenXavier Lust enMaarten
Van Severen,maar diewerken
vaak in opdracht van buiten
landse firma‘s. Design van puur
Belgischemakelij hebbenwe
niet.’

Wat is uw favoriet stukuit
dewinkel?
‘Dat is zonder twijfel de bird
chair van de Italiaanse ontwer
per Bertoia. Ik heb hier in de
kelder een exemplaar van 53
jaar oud. Diewas vanmijn  in
tussen overleden meter. Daar
heb ik als baby nog in geslapen.’

Eigenaar/Uitbater: Heidi De Bie
Open sinds: 1994
Adres:
Brusselsesteenweg 168
3020 Winksele
tel. 01649.06.81
www.starbrookairlines.be
starbrook@starbrookairlines.be

‘Design buiten
de krijtlijnen’

STARBROOK
AIRLINES
Winksele

Wat maakt uw zaak bij
zonder?
‘Zowel voor de winkel in
Leuven als die in Zoutleeuw
werken we samen met een
aantal gerenommeerde mer
ken: Knoll, Leolux, Rolf
Benz. We bieden design
meubels aan van hoge kwa
liteit, zowel van bekende
tijdloze ontwerpers als van
jonge nieuwkomers. Daar
naast zetten we ook sterk in
op de begeleiding van de
mensen bij hun keuzes en
aankopen.’

Wat is uw favoriet de
signstuk uit de winkel?
‘Ik vind de ligzetel van Le
Corbusier heel mooi. Het
ontwerp op zich vind ik be
wonderenswaardig. Het da
teert uit de jaren dertig. Het
voorontwerp werd gemaakt

door een dame, Charlotte
Perriand.’

Hebt u design van Belgi
sche makelij?
‘We verdelen het Belgische
merk Jori. Het was een van
onze eerste merken toen we
met de winkel begonnen.’

Is de Leuvenaar een de
signliefhebber?
‘We merken dat de Leuve
naar niet enkel kijkt naar
het design maar ook veel be
lang hecht aan het comfort.
Ook het onderhoud en de
gebruiksvriendelijkheid van
de materialen tellen mee.’

Eigenaar/Uitbater:
Daisy en Albert Loncin
Open sinds: 2000
Adres:
Diestsestraat 242
3000 Leuven
tel. 01623.08.04
www.loncin.be

‘Modern design van
hoogwaardige kwaliteit’

LONCIN
Leuven
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