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Smullen en shoppen  
bij Thelma Coffee & Design
De Franstalige Katrien Vandenberghe werkte tot voor kort 
als parodontologe (tandarts) in Waver en Brussel. Nu is ze 
zaakvoerster van ‘Thelma Coffee & Design’ in de Vaartstraat. Aan 
Handelen vertelt ze vrijuit over deze grote sprong voorwaarts. 

Katrien ontvangt je hartelijk in haar 
ruim, Scandinavisch ingericht pand met 
veel lichtinval. Op het menu staan hier 
koffie, mode en design. “Mijn zaak is een 
totaalconcept. De rode draad van mijn 
aanbod is dat alles moet kloppen en uit-
eindelijk gezelligheid en huiselijkheid 
uitstralen. Ik selecteer de stukken vooral 
op basis van mijn feeling”, vertelt ze.

Katrien kiest voor een Scandinavische 
inrichting en dito kledingmerken (voor 
het ganse gezin trouwens), maar trekt 
bewust de Belgische kaart voor de life-
style spulletjes, interieurobjecten en ju-
welen. Zo vind je hier onder andere 
kettingen van Sternum, leuke post-
kaartjes van Ontwerpduo, airplants van 

Phyt, Pauliens stadsgidsen (Petite 
Passport) of gebreide sjaals en truien 
van LN Knits. 

“Ik moet oppassen dat het hier niet te 
druk en rommelig wordt. Er moet ruimte 
blijven in de winkel. Daarom houd ik 
mijn aanbod bewust klein. Weinig maar 
wisselend. Dat geldt ook voor de hartige 
en zoete lekkernijen. Elke week veran-
deren de suggesties”, verklapt Katrien.

De quinoasalade met rode biet, sinaas-
appel, amandelen en verse munt zag er 
alvast smakelijk en gezond uit. Je kan 
er ook genieten van een stuk taart, een 
brownie, een kopje thee of een suiker-
vrije limonade. “Alles is huisgemaakt in 

ons kleine keukentje. Binnenkort orga-
niseren we hier ook een brunch op zon-
dag. Dat is blijkbaar niet evident om te 
vinden in Leuven”, aldus Katrien.

Maar als interieur altijd al je passie ge-
weest is, waarom koos je dan voordien voor 
een job als tandarts? 

“Door familiale omstandigheden ben ik 
als jongere vroeg verplicht geweest 
zelfredzaam te zijn in het leven. Ik heb 
dan ook gekozen voor een studierich-
ting in functie van werkzekerheid en fi-
nanciële onafhankelijkheid. Maar ik 
miste het wel dat ik mijn creatief ei niet 
meer kon leggen”, legt Katrien uit.

Begin dit jaar maakte ze dus haar grote 
droom waar en vond dit pand in de 
Vaartstraat, waar vroeger de kleding-
zaak Frizzante huisde. “Ik heb lang ge-
zocht naar een geschikte plek. Hier 
werd ik op slag verliefd op de voorgevel 
en de mogelijkheden binnenin. Het was 
evenwel heel donker binnen en dus heb 
ik veel veranderd.”

Katrien is echter niet onverdeeld geluk-
kig met de locatie: “Het is niet ideaal 
omdat mensen toch makkelijker naar 
de echt commerciële zones in Leuven 
gaan, zoals de Diestsestraat of 
Bondgenotenlaan. Maar diegenen die 
hier geraakt zijn, komen wel terug en 
dat is heel fijn! Zaterdag is een echte fa-
miliedag hier in de winkel; de kindjes 
spelen in de kinderhoek, mama en 
papa drinken ondertussen een koffie en 
ontbijten in een ontspannen sfeer, er 
wordt gesnuisterd en geshopt. Het is 
gezellig druk. In de week is het rusti-
ger”, besluit Katrien Vandenberghe.

Voor de nieuwsgierigen onder ons: 
Thelma is ook de naam van Katriens 
vijfjarig dochtertje. Ze is mama van drie 
kindjes en woont samen met haar ge-
zin in Leuven. 

Thelma Coffee & Design
Vaartstraat 12, Leuven
Open van maandag tot en met zaterdag 
van 10 u.30 tot 18 u. 


