Punto Kiosk
is geboren
Twee Leuvense jonge ondernemers, Kris Breuls en Tom Van Hove, zijn net bevallen van hun eerste
‘kleine’: Punto Kiosk. Leuven is hiermee alweer een concept rijker, nl. koffie drinken in de krantenwinkel. Handelen ging op de koffie bij deze twee hippe en sympathieke mannen.

Het mooie hoekpand in de Brusselsestraat
lonkt – en geurt – uitnodigend. De voorbije maanden werd er naarstig gewerkt
om de sporen van het vroegere uitzendbureau Manpower te wissen. Het resultaat
mag er zijn: een gezellig en mooi ingerichte koffiezaak annex krantenwinkel.
Je kan hier tijdschriften, kranten en dingen verkrijgen die je in iedere krantenwinkel kan kopen. Maar je kan ook even blijven ‘plakken’ en genieten van je aankopen met een koffie of thee en iets zoets.
Heb je meer zin in iets hartigs, dan kan je
gaan voor een soep of een bagel. Afhalen
kan uiteraard ook.
Tom Van Hove en Kris Breuls zijn geen onbekenden in de Leuvense horeca. Tom Van
Hove (30) is de eigenaar van de krantenkiosk op het Rector De Somerplein, en Kris
Breuls (34) is de uitbater van koffiezaak
Punto in de Bondgenotenlaan. Beiden zijn
afgestudeerd aan de Leuvense hotelschool en hebben de voorbije jaren nuttige ervaring en knowhow opgedaan in een
aantal Leuvense zaken.

is niet evident in deze sector. Tom en Kris
dromen luidop van een gemotiveerde en
geëngageerde derde persoon in de zaak, op
wie ze blindelings kunnen rekenen. Tom:
“Ook als gewone medewerker bij Zoff heb
ik me steeds ingezet alsof het mijn eigen
zaak was. Dat is de juiste attitude.”

Tom werkte voorheen bij het bekende Italiaanse eetcafé Zoff en Kris was in een vorig leven werkzaam bij o.a. Greenway.
Tom Van Hove speelde al langer met het
idee om zijn klanten in de krantenkiosk
een koffie te kunnen aanbieden. Het ontbrak hem niet aan zin, maar wel aan ruimte. In Kris vond hij een enthousiaste en
creatieve vennoot die steeds openstaat
voor vernieuwing.

In deze crisistijd een nieuwe zaak beginnen? Kris is er gerust in dat het zal loslopen. “Tegenwoordig zijn er zo veel beperkingen ’s avonds, zoals niet drinken, niet
roken… Mensen geven dan overdag meer
uit, weliswaar kleine bedragen, maar voor
onze winkel zit dat goed. Men leeft ook
meer ‘hier en nu’ en is minder aan het
sparen voor later.”

Kris en Tom waren beiden klaar voor een
nieuwe uitdaging. Hoewel ze niet aan hun
proefstuk toe zijn, betreuren ze toch sterk
de minder fraaie kanten van het ondernemerschap. Tom vertelt heel open over zijn
negatieve ervaringen met de banken en
de overheid. De administratieve rompslomp en vooral de duur van dit alles,
blijft hun verbeelding tarten.

De centrale ligging van Punto Kiosk, in het
winkelwandelgedeelte van de Brusselsestraat, is een echte voltreffer. De laatste
jaren zijn er heel wat winkels bijgekomen,
zoals JBC en Veritas. Tom en Kris zijn ook
niet rouwig om de aanwezigheid van de
AD Delhaize naast hen en je zal hen evenmin horen klagen over de passage tijdens
de zaterdagmarkt.

Ook goed personeel vinden – en houden –

Punto Kiosk mikt op een heel ruim pu-

bliek. Tom: “Iedereen van pakweg 14 tot
100 jaar is welkom. Waar Punto Caffé in
de Bondgenotenlaan voornamelijk jongeren aantrekt, zal dit hier een mix zijn van
bedienden, handelaars, shoppers en studenten.”
Het concept van de Punto Caffé en de
Punto Kiosk mag dan al verschillend zijn,
Kris benadrukt wel dat bij beide zaken de
gezelligheid voorop staat: “Ik hou niet zo
van afgelijnde interieurs en formele bediening, maar opteer voor - wat ik noem - een
‘gezellige rommel’.”
Punto Kiosk verzamelt het beste van twee
werelden én twee mannen. Tom en Kris
bundelden hun krachten en ervaringen
om Leuven alweer een fijn nieuw adresje
te bieden. Het jonge ondernemerschap
mag dan al niet over rozen gaan, het mag
wel over de tongen gaan.

Punto Kiosk
Brusselsestraat 33, Leuven
Ma. tot vr. open van 7 u. tot 19 u.
Za. Open van 7 u. tot 18.30 u.
Gesloten op zon- en feestdagen
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