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Keihard werken 
in mijn koffiebar en
’s zondags breien

Veronique Leysen (28)
Ontwerpster van Maurice Knitwear
«Ik sta tegenwoordig elke zaterdag en zondag om zes uur 
’s morgens in de keuken. Onder mijn woonst heb ik een kof-
fiebar geopend, Maurice Coffee Bar. Ik maak alles vers: ice-
teas, milkshakes, koekjes en muffins. Daar zit een heus
schema in: eerst die koekjes afbakken, dan douchen, dan de
volgende koekjes, dan mezelf klaarmaken en ten slotte de
laatste reeks koekjes de oven inschuiven. Om acht uur stipt
open ik de deuren en schenk ik de eerste koffies op. Alles
moet kloppen binnen mijn concept: nostalgisch, homemade,
terug naar de tijd van bompa (lacht). Ik laat me inspireren
door de New York lifestyle.»
«Mijn sociaal leven staat even on hold: ik moet op vrijdag-
en zaterdagavond echt op tijd gaan slapen, omdat het lange
werkdagen zijn. Met vriendinnen afspreken? Enkel eens op
een weekavond en nooit te laat. Want naast de koffiebar ben
ik ook volop bezig met mijn breicollectie ‘Maurice Knit-
wear’. Mijn wintercollectie is heel think big: oversized
 mutsen, sjaals en wanten, maar ook cardigans en pulls. Ik
werk met luxueuze wol, en alles is heel fluffy en aaibaar. Op
zondagavond ben ik vaak nog in de weer met patronen of
met mijn tweede breiboek dat binnenkort uitkomt. Hierin
presenteren enkele vrienden looks: Tatyana Beloy in een
kleurrijke, schreeuwerige stijl, Joy Anna Thielemans in een
zachte fluweelachtige poncho, Noémie Wolfs met een
boyfriend look, en Sean Dhondt met een debardeur.»

Impulsief
«Omdat ik mijn collectie ook in de koffiebar verkoop, komen
klanten me al eens om persoonlijk advies of tips over breien
vragen. Zo vullen mijn koffiebar en breiwerk elkaar perfect
aan. Dat ik daardoor nu eventjes héél hard moet werken,
ook in het weekend, neem ik er met alle plezier bij. Mijn
vriend Thomas (Vanderveken, red.) stond aanvankelijk niet
te springen voor mijn koffiebar (lachje). Hij is rationeel, ik
ben impulsief. ‘Maurice Knitwear loopt goed. Waarom dan
een nieuw avontuur?’, vroeg hij. Maar intussen is hij hele-
maal bijgedraaid en komt hij in het weekend regelmatig een
handje helpen in de zaak.» •


