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Marie-France Lievens (Boekhandel Lievens) 

:,,Ik hen een bezige hij" 
.f Op 1 april 2000 zal Marie-France tîevens (49) 

30 jaar in Oostende wonen. Als klein meisje 
kwam ze vanuit het noorden van Frankrijk, elke 
zomer naar Oostende omdat haar ouders hier 
een tweede verblijf hadden in de Oude Molen-
straat. Op het strand van Oostende ontmoette 
ze haar grote liefde, een strandredder, Renaud 
Weyse, met wie ze in 1970 getrouwd is. Aan-
vankelijk werkte Marie-France in restaurant Pin-
guin en ondertussen volgde ze avondschool, 
richting kok-restaurant In 1975 werd zoon Fa-
bilce geboren. Werken in de horeca was niet te 
combineren met de opvoeding van de zonen 
Fabrice (2 1) en Damien (18) Zo begon Marie-
Franco haar eigen boekenwinkel aan de Konin-
ginnelaan 13. Zes jaar later verhuisde de winkel 
naar Kon inginnelaan 21. 

- Van de horeca naar een boekhandel, een goede beslis-
sing? 
- Marie-France: .,Ik ben nooit te lui geweest om te Wer-
ken. Indboekhandel verkochten we van bij de aanvang ook 
de biljetten van de nationale loterij en strandartikelen. Ge-
zien de goede. ligging van de zaak moest ik om 6 u.30 al pre-
sent zijn. In de zomer was de boekhandel soms tot 23 u. ge-
opend. Het waren lange dagen maar ik stond steeds met de 
glimlach ten dienste van de klanten. Snel bleek uitbreiding 
noodzakelijk en wij hadden geluk dat, we het gebouw, Ko-
ninginnelaan 21, konden kopen We werkten zeer goed met 
de eigenaars en de huurders uit de buurt en ook met de men- 

- 
-
„,sen van Royal Astrid. Er passeert ook veel volk door de Ko-

ninginnelaan, op weg naar het strand of het zwembad en ook 
dat is positief voor ons. In 1991 zijn we een derde keer ver-
huisd naar de nieuwbouw op de hoek en voor mij was dat 
een ideale gelegenheid om in de vrijgekomen winkel restau-
rant Les Cignes op te starten. De combinatie is ideaal. Toen 
het even slechter ging in de Royal Astrid. kregen we het wel 
even moeilijk. Nu is het hotel sedert twee jaar weer open en 
dat is uiteraard positief voor ons. De boekhandel staat nog 
onder mijn beheer, maar wordt gerund door twee meisjes, 
Vanessa en Rita. 

lamien, de zoon van Marie-Frarice Lievens, is intussen 18 
aar oud en poseert met plezier met mama in de boekhandel. 
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- Marie-France: ,,We hebben zowel vast als toevallige 
klanten. Heel wat vaste klanten ken ik al meer dan 20 jaar 
omdat ze dagelijks of wekelijks in de winkel komen. Met dc-
ze mensen worden er nog wel eens herinneringen opgehaald. 
Ik geloof dat ik door die mensen gewaardeerd word omdat ze 
weten dat ik dagelijks vele uren 'beschikbaar was en. nog al-
tijd ben in het restaurant of de winkel. Velen hebbën mij al 
dikwijls gevraagd wanneer ik in feite slaap. ik bfi nu een-
maal een bezige bij. Van in het begin had ik de producten' 
van de nationale loterij, later de Lotto en dat is toch belang-: 
rijk. iemand die zijn lottoformulier binnenbrengt, neemt 
meestal nog iets anders mee. Kinderen die van het zwembad 

, hebben ze meestal nog geld over vöor een snoep of 
een- ijsje. 
- Is het aangenaam werken? 
- Marie-France: ,,lk hou van mijn werk en ik sta iedere 
dag goedgezind op: Met de mensen die hier dagelijks over de 
vloer komen, sla ik regelmatig een praatje over politiek of 
iets persoonlijks. Afhankelijk van de krantenkoppen wordt er 
meer of minder gepraat, zeg maar geroddeld. In de periode 
van  de verkiezingen kan het er soms hard aan toegaan cii ik 
durf ook zelf mijn gedacht zeggen. Het is vooral een inten-
sief beroep waarbij op elk ogenblik wakker of attent moet 
zijn. Er zijn veel: soorten artikelen en jammer genoeg zijn er 
nog steeds mensen die erop uit zijn om iets te. stelen. 
'.Elke dag komen we ook in contact 'met nieuwe mensen en 
dat' maakt de job boeiend. Oostende is een boeiende stad, dat 
is een feit. Ik ben Française maar voel me wel op en top 
Oostendse. De stad Oostende is duidelijk weer in evolutie en 
ik heb de indruk dat de mensen duidelijk willen weten wat er 
allemaal aan het gebeuren is. De Zeewacht wordt veel gele-
zen." 

En de toekomst? 
- Marie-France: ,,De toekomst ziet er wel rooskleurig 
,uit, want de nieuwe bibliotheek zal hopelijk nog wat nieuwe 

1anten meebrengen. Uitbreiden kan niet meer maar de ver -
koop van allerlei artikelen kan nog groeien. Ik hoop de twee 
'zaken nog lang te kunnen uitbaten." 
- Nog tijd voor hobby's? 
- Marie-France: ,,Mijn werk is mijn hobby. Tijd voor eer-
hobby 'heb ik nauwelijks. Terwijl ik werk, luister ik meestal 
naar muziek uit de jaren 60, de mooiste muziek. Mensen ge-
lukkig maken 'is ons beroep. De meisjes hebben ooit 
10.000 fr. gekregen van een man die een schoon bedrag had 
gewonnen op de lotto. Als alles goed gaat, 'dan kan ik samen 
met mijn man met pensioen, binietvijf jaar. Ik kijk er een 
klein beetje naal' mi want dan ziL kunnen doen waar de 
jongste 25 jaar'een tijd voor was rusten, reizen, lekker 
eten en genieten van het leven !" 
- Een anekdote die je altijd bijblijft? 
- Marie-France: _Onvergetelijk w&e oude man die 
dringend naar het toilet moest. Hij kon het jammer genoeg 
niet ophouden en we hebben hem geholpen om zijn pro-
hleeni op te lossen." 

ie- 	 ge L'ieveris, bijna 18 jaar geleden, met zoontje Da- 
- mien op de arm. (Foto a) 


