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Gastropub Gitan  
in Kessel-Lo
De 22-jarige Olivia Poppe opende onlangs aan de Diestsesteenweg haar eigen café, Gitan genaamd. 
Samen met een klein enthousiast groepje zorgt ze dagelijks voor wereldse gerechten met dito drank 
én entertainment. Handelen ging er op café, een maand na de grote opening.

Er hangt een fijne huiselijke sfeer in café 
Gitan. Zijn het de levendige kleuren, de 
gezellige toog  of het enthousiasme van 
de ploeg? We gokken op een mix van deze 
troeven. Zaakvoerster Olivia maakt een 
voorzichtige balans op na haar eerste 
maand en klinkt positief. Ze kreeg al veel 
goede feedback, niet in het minste van de 
vele jonge gezinnen die er in de buurt wo-
nen. 

“Men zei me dat hier echt nood aan is in 
Kessel-Lo. Overdag is het soms nog wat 
zoeken, maar de avonden zitten goed vol”, 
vertelt Olivia. Gitan krijgt naar eigen zeg-
gen een leuk en divers publiek over de 
vloer: tijdens de ochtendspits houdt men 
even halt voor een koffie, werknemers van 
omliggende bedrijfjes of handelaars schui-
ven aan voor de lunch, buurtbewoners 
kletsen wat bij in de namiddag, ’s avonds 
heerst er een fijn café-sfeertje met jong 
volk. 

Olivia heeft vijf jaar in de zaal van de 
Leuvense brasserie Notre Dame gewerkt. 
Ze vertelt dat ze vanaf haar vijftiende al 
aan het werk is in de horeca. Haar papa, 
tevens vennoot en mede werkzaam in de 
keuken, hield twee jaar het café De Fiere 
Margriet open. Deze bundeling van krach-
ten is een goede zaak. Hier zijn duidelijk 
mensen aan het werk die weten waar ze 
aan beginnen. 

Was het een droom om een eigen zaak te 
beginnen? 

Olivia Poppe: “Dit is zeker één van mijn 
dromen. Het is leuk om nu op eigen benen 
te staan. Ik heb vroeger ook een opleiding 
aan het Lemmensinstituut gevolgd en kan 
nu mijn creativiteit verwerken in de zaak.” 
Olivia vertelt dat ze voortdurend bezig is 
met het bedenken van initiatieven om de 
aantrekkelijkheid van het café te vergro-
ten. Zo organiseert ze, in samenwerking 
met creatief medewerkster Caro, live mu-
ziekoptredens, improvisatietheater, sal-
salessen enz. 

Gitan is dagelijks geopend, 7 dagen op 7 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
Olivia heeft zich omringd met een kleine 
ploeg van medewerkers waar ze op kan 
tellen: voor de keuken, de bar en de eve-
nementen. Ze overweegt om eventueel – 
op termijn – een sluitingsdag in te voeren. 
Zelf probeert ze er sowieso een dag tus-
senuit te gaan. “Anders hou ik het niet 
vol.”

Op de kaart staat een uitgebreid assorti-
ment sappen, (bio)bieren, tapa’s (klein of 
groot) en suggesties. Deze gerechten wis-
selen wekelijks en klinken uitnodigend: 
burger Gitan, gevulde courgette, tajine 
met gehaktballetjes, maaltijdsoep met 
vis, BLT sandwich, dessertje van woud-
vruchten. Elke laatste zondag van de 
maand is er een brunch. De omschrijving 
‘gastropub’ op de facebookpagina houdt 
steek. 

Gitan
Diestsesteenweg 253
3010 Kessel-Lo

Vanaf l. op de foto: vader Wim, zaakvoerster Olivia Poppe en haar zus Michèle.

Nieuwe 
parking in 
binnenstad
Sinds 1 september heeft de Leuvense 
binnenstad er een parking bij. De par-
king onder het Sint-Maartensdal werd 

omgebouwd tot open-
bare parking die plaats 
biedt aan 150 rotatie-
plaatsen. 90 plaatsen 
blijven voorbehouden 
voor abonnementen. 
De parking is eigendom 
van de sociale huisves-
tingsmaatschappij 
Dijledal. Ze zal onder 
de naam ‘Diesterstraat’ 

geëxploiteerd worden door Vinci.
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