
GeefDelphine Cordie (24) een doosje parels en ze is
gelukkig. Op haar zolderkamertje in Deurle maakt de
jonge ontwerpster juwelen voor haar label Souvenirs de
Pomme en rijgt ze halskettingen aan elkaar voor Natan.
tekst Lien Lammar foto's Wouter Van Vooren

'Ik heb een zwak voor schattige kopjes. Ik heb
intussen al een hele verzameling.'
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Liefde voor parels
'Als klein meisje al was ik gefascineerd
door kralen en parels. Op mijn achttiende
ben ik communicatiewetenschappen gaan
studeren in Gent, maar de liefde voor
juwelen is altijd gebleven. Knutselen met
kralen was de ideale ontspanning voor mij
tijdens de examens. (lacht) Toen ik afge-
studeerd was, heb ik even gezocht naar
een job in de communicatiesector, maar
ik voelde al snel dat ik toch liever iets cre-
atiefs wilde doen. Na lang nadenken heb
ik de stap gezet en ben ik met Souvenirs
de Pomme begonnen. Nu, anderhalf jaar
later, ben ik er fulltime - vaak zelfs meer -
mee bezig. Dit is mijn droomjob. Ik werk
van thuis uit, heb mijn eigen atelier en ben
mijn eigen baas. Mijn werk is mijn hobby:
pure luxe, eigenlijk:

Souvenirs van oma
'De naam Souvenirs de Pomme is een eer-
betoon aan mijn grootmoeder. Ze heette
Paule-Marie, maar iedereen, ook de klein-
kinderen, noemde haar Pomme. Toen ze
in september 2008 overleed, kwamen er
oude kleren, hoedjes en juwelen van haar

naar boven en ook mijn opa bleef
maar verhalen over haar vertellen.
Zo is Souvenirs de Pomme gebo-

ren. Mijn grootmoeder was een
kokette vrouw, altijd tot in de puntjes

verzorgd. Ik ben zeker dat ze heel
trots op me zou zijn. Ook mijn opa
is geweldig trots. Hij was iemand
die graag pronkte met zijn vrouw
en nu kan hij dat nog altijd een
beetje doen. Ik heb veel souvenirs
van Pomme in huis, zoals een zil-
veren poederdoos. Mijn opa kocht

ze met zijn spaarcenten toen hij zich

met mijn oma verloofde. Ik heb ze van hem
cadeau gekregen voor mijn verloving:

Zolderkamertje
'Ons huisje is het op een na oudste huisje
van Deurle. Het is een schattig boerderijtje
met authentieke houten balken en deuren.
De sfeer van dit huisje past perfect bij de
sfeer van Souvenirs de Pomme: charmant
en romantisch met een vleugje nostalgie.
Op het zolderkamertje heb ik mijn atelier
ingericht. Hier kan ik uren zoet zijn. Ik heb
hier ook een kleine showroom waar men-
sen naartoe kunnen komen als ze juwelen
op maat willen laten maken. Binnenkort
start ik met een aparte bruidscollectie.
Mijn juwelen zijn klassiek, maar met een
frisse touch en heel draagbaar. Blijkbaar
net waar moderne bruiden, hun moeders
en hun zussen naar op zoek zijn:

Tasjes &co
'Ik ben gek op serviezen, maar omdat ik
ze niet allemaal kan kopen, koop ik van
elk servies een of twee stuks. Vooral voor
kopjes heb ik een zwak. Ik heb al een hele
collectie verzameld. Oud of nieuw, van
Flamant of uit de Hema, dat maakt niet uit,
als ze maar mooi en charmant zijn. Mijn
kopjes staan niet alleen mooi te wezen in
de kast: ik gebruik ze ook echt. Ik hou van
de mix van kleuren, bloemetjes en bolle-
tjes. Je wordt er vanzelf vrolijk van:

Boeken
'Ik hou van mooie kijkboeken. Vooral aan
boeken over architectuur, mode en foto-
grafie geef ik graag geld uit. Het zijn typ i-
sche boeken voor op de salontafel, maar
ik blader er ook vaak door. Zo heb ik bij-
voorbeeld een boek over Manoio Blahnik:


