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Pizza, kebab

PIZZ A E XPRESS —

Café

CAFÉ HIMROOS —

(Turks) café

BRUNO’S FOOD CORNER —

Grieks restaurant

O GEROS —

Snackbar, dagbladen en
tijdschriften

74

Frituur, g yrosspecialiteiten

CAFÉ TURKIYE —

87 — 89

97

BRUNOʼS FOODCORNER

LOUNGE BARCODE —

Loungebar

‘T TULPKE —

Café

‘T KONIJNTJE —

Frans-Belgisch restaurant

n r.

66 — 68
DUDEMSA —

Supermarkt & slager
met Turkse specialiteiten

n r.

62

ALI BABA —

Turks eethuis
(Döner kebab, Dürüm)

Van praat komt praat,
maar praat jes vullen geen gaat jes …
dus laat je prikkelen door deze straat.

n r.

n r.

BRUNOʼS FOODCORNER

79
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84
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DE GRIEKSE FRITUUR —

VO O R D E Z IN TU IG EN

VOORWOORD
DON DRIES

OVER

DE STR A AT

TEKST : WIM DRIES
B E E L D : S TA D G E N K

Wie had gedacht dat raapjes* zo sexy kunnen zijn.
Krokant, fris, en zooooo roze!
Perfect bij hummus van kikkererwtjes, van boontjes, van groentjes en alles daartussenin of bij
groentetaartjes, linzencake of een desemboterham
met jonge schapenkaas.
Dit soort pickles is heel gewoon in de landen rond
de Middellandse zee, het scherpt de eetlust aan en
is nog super gezond ook.

* Ook heel lekker om koolrabi of radijsjes op deze
wijze te pickelen ...

02

LIES JE

BEELDEN : LIESJE REYSKENS

HUISNRS.
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124
14 3
147
14 9

Maar wat ik er nog het liefst doe,
is simpelweg een babbeltje slaan met
de mensen. Op een zonnige dag kuiert iedereen er gezellig rond. De terrassen zitten overladen vol. Je praat
er met alleman, vreemd of bekend. Ik
hoop er deze zomer dan ook regelmatig te vertoeven. Ik zoek het vakantiegevoel niet altijd op in de bergen of in
het Zuiden. Vakantie vind ik heus wel
in eigen stad.

De Vennestraat is voor mij een
mengeling van proeven, zien, ruiken,
horen en voelen. Het wordt niet
voor niets de straat van de zintuigen
genoemd. Je vindt er horecazaken,
gespecialiseerde winkeltjes en galerijtjes in alle maten en vormen, in alle
soorten, van allerlei aard. Het is een
nostalgische winkelstraat in een dynamische omgeving, waar je kan dromen
over de tijd dat iedereen zwart was.
De Vennestraat nodigt je uit om de

weckpot-recept Oats.be

VAN

Genkse multiculturaliteit ten volle te
beleven. De typische Belgische kroeg
opent er ’s morgens zijn deuren, vlak
naast een Turks café of Grieks restaurant. De Italiaanse schoenmaker
drinkt er zijn koffie in een eetcafé dat
Italië ademt. Op de wekelijkse versmarkt kan je genieten van de meest
uiteenlopende verse producten. En
zelfs design krijgt er een kans.

De Vennestraat draagt zijn ontstaan tot de dag van vandaag met zich
mee. De straat groeit bij de aanleg
van de tuinwijk in Winterslag snel uit
tot dé ontspannings- en winkelstraat
van de mijncité. De ondernemersdurf
van vele kleine zelfstandigen zorgt
ervoor dat mijnwerkers er voor alles
terecht kunnen. Bij de sluiting van de
mijn van Winterslag, in 1988, krijgt
het commerciële hart van de wijk
een serieuze klap te verduren. Maar
de ontwikkeling van C-mine zet de
Vennestraat terug op de kaart, mede
dankzij de veerkracht van handelaars
en bewoners.

ROZE 
PICKELS

BEELDEN
DIE VERR ASSEN

—
—
—

500 g raapjes, koolrabi of radijsjes
in frietjes of blokjes,
rode biet enkele plakjes voor de roze kleur,
1 tl zeezout over strooien en een paar uurtjes tot een
nacht o p kamertemperatuur laten rusten.

Liesje Reyskens is een bekende
Belgische fotografe. Ze creëerde vijf
unieke beelden die je kunt bewonderen op de ramen en deuren van
panden in de Vennestraat. Download
haar gratis app, richt je smartphone
op haar foto en ontdek op welk van
de 3 beelden een unieke ‘augmented
reality-animatie’ verschijnt. Oftewel:
zie haar beelden tot leven komen! Ga
naar de app-store en download ‘Liesje
Reyskens’.

Maak ondertussen een marinade van:
— 1 tl zeezout
— 150 ml appelciderazijn
— 20 ml ahornsiroop
— 280 ml warm water
goed roeren tot siroop en zout zijn opgelost.

—

1 teentje look in snippers verdelen.

—

wat snippers look & 1 tak je verse dille
op de b odem van een weckpot leggen,
laag jes groentjes en biet afwisselen met wat looksnippers
t ot de pot vol is.

Je kunt bij de handelaars ook aan
een zacht prijsje een pakketje van vijf
postkaarten kopen met hierop de vijf
beelden.

Giet de marinade over de groentjes, de pot sluiten en enkele
dagen op een lichte plek op kamert° bewaren. Restjes
kunnen verschillende weken in de koelkast bewaard worden.
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Super A, Collin van der Sluijs
en Rutger Termohlen, 2015
— slagerij Vincent

T E K S T : D AV I D H U B E N Y
B E E L D E N : S TA D G E N K

HUISNR.

“Langs het subtiele vrouwengezicht vliegt een hele hoop info zoals
reclame en een teveel aan beeldmateriaal. We willen de kijkers ervan
bewust maken dat ze te veel met hun
telefoon bezig zijn i.p.v. rond te kijken
en ze hierdoor bepaalde schoonheden
missen!”

92

Hell’ O, 2016
— Café Belmar
Twee personen gaan met elkaar
in dialoog. Het werk refereert naar de
verschillende culturen die met elkaar
in contact komen en zo elkaar beïnvloeden, waardoor er een vriendschap
ontstaat.

HUISNR.
Leon Keer, 2014
— naast de Aldi

H O E F S TA D S T R A AT N A A S T

HUISNR.
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In deze tekening wordt er subtiel verwezen naar het mijnverleden
(‘witte’ en ‘zwarte’ mijntunnel, mijnwerkershelm, gaslamp, parkiet …) en
het heden (blauw wit van KRC Genk).
Vanaf het merkpunt komt de tekening
helemaal tot leven!

Tuin van Betty, 2015
Onderstaande tekst is geplaatst in
de meest voorkomende landstalen
in Genk:
Één perenboom
met alle soorten en maten.
Dikke, kleine, groene, gele,
met en zonder vlekjes ...
Sommige perfect voor de pan
of in de taart,
anderen om te plukken
en op te eten.
Deze tuin; symbool van ons.
Wij zijn anders,
gelijk en diepgeworteld.
Hier, in Winterslag.

31
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Sofles, 2015
— Liberale Mutualiteit

HUISNR.

Op deze muurtekening gebeurt
zoveel dat je steeds nieuwe dingen
ontdekt en je zintuigen continue
worden geprikkeld! SOFLES verwerkt
altijd een vrouw en bloemen in zijn
ontwerpen, én een trein, zijn ultieme
passie! Maar als je goed kijkt ontdek
je ook een trofee voor de straat en
enkele belangrijke waarden in het
leven zoals vrede, verdraagzaamheid,
culturele diversiteit ...

04

153

Leon Keer, 2014
In deze tekening zit een duidelijke verwijzing naar het prikkelen
van de zintuigen zoals de geuren van
verse kruiden, groenten en fruit. De
bij symboliseert de natuurlijke biodiversiteit en het blauwe bakje mag
zeker niet ontbreken.
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CAFÉ COCKTAIL —

(Turks) café

GOIRIS —

Bakkerij (brood & banket)

RECORD BANK —

Bank en verzekeringskantoor

COMPU@GENK —

Gsm- & computer-
onderdelen

ASSEPOES —

Tweedehandswinkel

CASA PAGLIA
L A BOT TEGA DEL GUSTO,
L A POSTA PIZZERIA —

PR AAT

n r.

116

155

Italiaanse specialiteiten,
delicatessen en pizzeria

DON PANINO AND MORE —

Aperitief en panini’s
volgens Toscaans recept

EETHUIS BIJ
BIANCA & SANDRO —

Italiaans eethuis en café

CARTECH —

Auto-onderdelen

MONDEO FLOWERS —

VENNESTR AAT

n r.
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149

118

n r.

n r.

147

120

n r.

n r.

145

122

n r.

96
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127

Bloemenwinkel

BELMAR —

Café

Muurtekening HELL’ O

FRITUUR CITÉ —

Frituur, snackbar
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123

n r.

n r.

177
n r.

Schoenmaker

GIANNI —

Lounge café & hapjes

GOLDEN HORN —

Kapsalon

COIFFURE ACTUELLE —

Schoonheidsinstituut

BE AU MONDE —

LIBER ALE MUTUALITEIT

Muurtekening SOFLES

APOTHEEK GER AERTS

Eg yptische grillroom,
pita, shoarma

CAÏRO —

Kapsalon

K APPER DIMI’S ST YLE —

Muurtekening LEON KEER

Wassalon

MR. ECOWASH —

Foto LIESJE REYSKENS

Tweedehandswinkel

OXFAM —

Foto LIESJE REYSKENS

Juweelkunst, L imburgs design,
architect, ontwerper

OJA —

Foto LIESJE REYSKENS

Italiaans eethuis

L’ ITALIANO —

Pop-up shop & restaurant

THE BOX —

Herencoîffure Halil

HALIL —

Koffie- en theehuis, taverne

KOFFIEHUIS GEPET TO —

VAN

n r.

DIVERSE
HANDEL A ARS

DE VENNESTR A AT
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ACHTER DE
SCHERMEN

BIJ

SL AGERIJ VINCENT

HUISNR.

13 4

TEKST : NELE REYMEN
BEELDEN : KRISTOF VRANCKEN

In 1938 opende ene meneer VINCENT een slagerij in de Vennestraat

en drie generaties later is de deur van
die slagerij nog niet gesloten geweest.
Zij het voor een vakantie of om te slapen, wat ook moet gebeuren. Aan het
roer staan vandaag MARTINE VINCENT en haar partner TINO , hoewel
zij evengoed onderwijzeres had kunnen zijn en hij nog steeds in Duitsland had kunnen instaan voor de
verkoop binnen een bedrijf. Maar het
vlees riep en hun plannen wijzigden.
Ze namen de slagerij annex vleesbedrijf over en behielden de focus die al
zo lang meegaat: kwaliteit.

Bij MARTINE en TINO ligt er
veel in de koelkast. Hij eet het liefst
een goed gebakken biefstuk, zij zweert
bij de huisbereide en bekende cannibal. Voor ieder wat wils dus, evengoed
een van hun sterktes in de zaak.
TINO: “Een klant kan vandaag
kiezen of hij naar de supermarkt gaat
of naar ons komt. De meerwaarde zit
hier in het feit dat klant koning is. Wil
jij een schelletje kaas of moeten het
er drie zijn, 1 mm dik of 1 cm. Bij ons
kan het.”

TINO: “Wij maken alle bereidingen zelf. Dat gaat van het koken van
aardappelen voor aardappelsalade,
tot het maken van de mayonaise.”
400 kg, elke week. “Dat is voor ons
de enige manier om controle op de
kwaliteit van de producten te houden.” Dat tussen die producten ook
Italiaanse worst en Griekse souvlaki’s
liggen, is geen toeval. Het is en blijft
namelijk de Vennestraat. TINO: “Die
mengeling van culturen in Genk en
de Vennestraat heeft ook een positief
effect op onze winkel. Een Griekse
werknemer geeft tips voor die souvlaki’s, een Italiaanse werknemer heeft
dan weer een lekker recept voor een
typisch Italiaanse bereiding, noem
maar op.”

08
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MUZIEK
IN DE OREN

BIJ

GEORGE & THE BE AR

TEKST : NELE REYMEN
B E E L D : R E N A AT N I J S

HUISNR.

weckpot-recept Manuela Rotilio

POMODORO 

353

Als zelfs Frans Bauer zijn muziek
op LP uitbrengt mag aangenomen
worden dat vinyl het nieuwe zwart
is. En zwart staat iedereen. Laat dat
misschien het succes van deze platenwinkel verklaren, waar je evengoed
schoenen kan kopen, oude platen kan
verkopen, een optreden kan bijwonen
of een koffie kan drinken. Met koekje,
een wolk melk en een streep muziek.
Wat anders.

136

OP DE VENSTERS

VAN
VATAN SP OR
Ze zeggen, hoop doet leven,
Ik zeg ze, het zijn de zintuigen die de
heupen doen bewegen.
Het zonnetje in huis als het buiten
regent,
Alsof ge even naar het zuiden
verhuist, ja heel even.
Dus volg me,
we gaan een kleine tour maken.
Van cultuurerfgoed
tot de goeie smaken.
Zoals het was in vroegere dagen.
Van onverharde wegen,
toen er amper auto’s waren.
Zwarte goudkoorts
De ondergrond ideaal,
dus gingen ze graven.
Harde labeur,
niet genoeg kandidaten.
Dus wie gingen ze halen?
Ge kunt het al raden ...

10

Adem het verleden, ge kunt het zien,
horen en voelen
En tot op het heden, komen ze hier om
het te proeven
Heimwee voor de mannen die toen
alleen kwamen,
Barakken voor gezinnen die hier het
eerst waren,
1 straat voor ontspanning of
voedingswaren,
een bloeiende handel tussen
vreemde talen.
De bodem van de pyramide,
een Genks fundament.
Winterslagse brik, staal en cement.
Een koele omgeving,
een zuiders temperament.
Onze gastvrijheid zijn de meeste niet
gewend.

San Marzano tomaten wassen, in twee snijden en even
nijpen.

—

Tomaten laten sudderen/platkoken in een kookpot.
Eventueel water dat naar boven komt, met de pollepel, langs
de zijkant wegnemen.

—

Warme tomaten door een tomatenmachine of een passe-vite
halen (2x). Verwijderen van schil en eventueel enkele pitten.

—

De saus op een zacht vuur terug laten inkoken en af en toe
roeren! Aan de zijkant van de kookpot vormt zich een beetje
schuim.

—

Liever niet voor de houdbaarheid, maar eventueel kan u hier
uw saus afwerken met basilicum, zout, peper …

—

De zuivere bokalen die in kokend water staan, vullen met
saus tot bovenaan. (Warme saus in warme bokalen.)

—

De gevulde bokalen liggend onder een deken rustig laten
afkoelen (één of twee dagen). Dan pas wegleggen.

SAN MARZANO

Bezielers van deze vinylwinkel
annex koffiebar zijn Joris en Albert,
Berke voor de vrienden. Een combinatie die met een kleine vertaalslag
GEORGE EN THE BEAR wordt. Al
klinkt het vinden van die naam nu
een tikje simpeler dan het in werkelijkheid was. De ene droomde van
een vinylwinkel, de andere had er een
gehad en meer bleek niet nodig om
een plan uit te voeren. En dat plan
werkt.

HUISNR.

—

BEWARING donkere droge plaats.
HOUDBAARHEID +/- 5 jaar of >

HUISNR.

N.v.d.r. Een lijstje opmaken
van hun favoriete LP ’s is zo goed als
onmogelijk, of het nu gaat om de
sound, het artwork of de nummers.
Telkens komen dezelfde namen terug:
The Cure, Pink Floyd, Led Zeppelin
en Joy Division. Het is moeilijk kiezen
tussen je kinderen.

17 9

DE GOUDEN TIP S

VAN
GIANNI

TEKST : NELE REYMEN
B E E L D : R E N A AT N I J S

Een schoenmaker tips vragen om zelf problemen met
schoenen op te lossen is hetzelfde als aan een kapper zijn
schaar vragen om vervolgens zelf je haren te knippen. Met je
ogen dicht. Toch geeft GIANNI met plezier enkele tips om in
geval van nood je plan te trekken. Als je daarna maar naar
hem gaat.

Ze komen proeven,
delen het op facebook.
Eenmaal de smaak te pakken,
hebben ze nooit genoeg.
Goed nieuws doet de ronde,
ik hoef het niet te roepen.
Ik relax op terras
tot aan de gele stoepen.

“Zijn je schoenen te groot? Leg er dan voorlopig een
mooi uitgeknipt stukje karton in dat dienst moet doen als
zooltje.” Zodra het kan, ga je naar GIANNI voor een perfect
zooltje.

Vollebak.
Als we bollen op de Vennestraat.
Kom eens langs, en bol mee op de
Vennestraat.

“Witte sneakers waarvan de zijkant van de zool vuil
geworden is krijg je proper met de magische sponsjes van de
Action.” Als dat niet lukt, ga je naar GIANNI die je schoenen
oplapt.

DOOR DON LUCA & HOLY MUD

“Als je leren schoenen iets te klein zijn, kan je er een
gevulde waterballon insteken. Als je de ballon vastklemt en
de schoen zo in de vriezer zet, kan het leer uitrekken.” Zonder verhoopt resultaat ga je naar GIANNI die je schoen op de
leest zet.
“Leren schoenen kan je invetten met bodymilk.” Als je
geen bodymilk hebt, ga je naar GIANNI . Voor schoenpoets,
niet voor die bodymilk.
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BOSCH CENTER &
FIETSHANDEL
ANTHONISSEN —

Garage en fietshandel

KBC —

Bank en verzekeringskantoor

TANDARTS KIA HAMID

PR AAT
MASHAR PIDE —

Turks eethuis
(Pide, D öner kebab …)

BAR 4 STAGIONI —

Pizzeria (houtoven)

VATAN SPOR VZ W —

(Turks) café

Liedjestekst DON LUCA

AD-DICT BY CRE ATIVO —

Kapsalon

VENNESTR AAT
n r. 154

183

Muurtekening SUPER A,
COLLIN VAN DER SLUIJS
EN RUTGER TERMOHLEN

VINCENT —

Slagerij, traiteur

Foto LIESJE REYSKENS

DE VOORZORG
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Platenzaak en koffiebar

GEORGE & THE BE AR —

Wijnhandel

WINEPLUS —

Sigaren- en dagbladhandel

VANDEVENNE —

Italiaans café

BAR BIRR A —

Grieks restaurant

PYRGOS —

Italiaans eethuis

CARBONE —

Grieks restaurant

CORFU —

DE TUIN VAN BET T Y

Zonnebankstudio

SUNSHINE ZONNESTUDIO —

Turks eethuis
(op houtskool gebakken)

SEYFO’S GRILL —

Galerie met Scandinavische
m eubels en objecten
interieurarchitect, ontwerper

GALLERIET —

Italiaans eethuis & café

L A POSTA —

Italiaans café

CIRCOLO SARDO
C.A .R.S. —

Frituur, snackbar

‘T GOUDEN FRIETJE —

VAN

n r. 162

DIVERSE
HANDEL A ARS
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HOEFSTADSTRAAT

353
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DE GENKSE
KOEKJES

VAN

BAKKERIJ GOIRIS

TEKST : NELE REYMEN
B E E L D : R E N A AT N I J S

De diversiteit van de Vennestraat
en bij uitbreiding van heel Genk zit in
veel, dus ook in een delicatesse. In vijf
delicatessen, meer bepaald. BAKKER
GOIRIS bedacht vier multiculinaire
koekjes en de stad schreef een wedstrijd uit voor het vijfde koekje. Het
verhaal van lekkernijen:

HUISNR.

VAN

DE VERBORGEN
PAREL

120

BE T T Y

HUISNR.

TEKST : NELE REYMEN
B E E L D : R E N A AT N I J S

Turkse Findikli: “De mama
van een vriendje van mijn zoontje
bezorgde me een heel traditioneel
recept, iets wat elke Turk kent. Ik ging
aan de slag en na veel testen en proeven was het goedgekeurd.”

H O E F S TA D S T R A AT N A A S T

22

Voordat de stad Genk de tuin in 2010 aankocht was
de TUIN VAN BETTY het levenswerk van JEAN en BETTY,
eigenaars van de vroegere DISCOBAR in de Vennestraat.
Nog enkele jaren later werd het een buurtproject waar onder
andere ook GILBERTE CLAES haar schouders onder zette.
GILBERTE zelf is interieurarchitecte met een Scandinavische meubelgalerij in de Vennestraat én met een liefde voor
natuur.

Italiaanse Cantuccini: “Via een
bevriende Italiaanse kok die in de
streek van Napels woont en werkt
kreeg ik verschillende recepten opgestuurd. De Cantuccini is daar uitgekomen.”

GILBERTE: “Voor mij is de TUIN VAN BETTY de verborgen parel van de Vennestraat en nog meer dan dat. We zijn
klein begonnen met het organiseren van workshops maar we
willen het nog breder aanpakken. Het eerstvolgende op de
agenda is een samenwerking met studenten van verschillende
universiteiten binnen verschillende vakgebieden. Samen met
hen gaan we in de tuin een project opzetten om een oude
scheepscontainer om te vormen tot een multifunctionele
ruimte. We willen initiatieven stimuleren en faciliteren en
vooral mensen laten kennismaken met natuur, ecologie,
duurzaamheid en alles wat daarbij komt kijken. Een mooi
resultaat zijn alvast de stadstuintjes. Verschillende mensen
hebben een vierkante meter tuin ter beschikking om hun
ding te doen. De ene kweekt er minutieus kruiden, de andere
geniet van het telen van overrijpe tomaten. (lacht) Zolang die
interactie er is, zolang mensen deel uitmaken van alles waar
de tuin voor staat, is iedereen blij.”

Griekse Kourabiéthes: “Een
Griekse vriend uit de straat had een
oud receptenboekje van zijn moeder
die terug in Griekenland woont. Meer
noten, dat is het enige wat ik na elke
test als commentaar kreeg. Tot ik
genoeg noten hoorde.”
Belgische Palet de Dames: “Dit
is volgens een recept van mijn vader
en het is overigens het enige koekje
dat chocolade bevat. Belgische chocolade, ah ja.”
Poolse Pierniki: “Toen de stad
de wedstrijd uitschreef, kwamen daar
onder andere Spaanse, Chinese en
Oostenrijkse koekjes uit, maar het
waren de Poolse koekjes die de ereplaats kregen. Een lekkernij!”

—
—
—
—
—

230 ml water samen met een snuf zout aan de kook
brengen, van het vuur nemen.
100 g honing toevoegen aan het water en roeren tot zout
en honing zijn opgelost.
300 g watermeloen in blokjes toevoegen,
paar schijfjes verse gember (hoeft niet),
10 g verse muntblaadjes fijnhakken en toevoegen.
Laten afkoelen tot kamertemperatuur.

—
Bewaar een weckpot van dit concentraat
in de koelkast en schenk het als zomerse
cocktail over ijsblokjes — experimenteren
met alle soorten fruit is een goed idee —
op de gezondheid van iedereen die je lief is.

recept voor 400 ml concentraat, is goed
voor 7 glaasjes met 1/4 liter inhoud

14
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DETOX
DRANKJE
weckpot-recept Oats.be

80 ml bio appelciderazijn toevoegen,
daarna afgedekt in de koelkast een nachtje laten marineren.
De volgende dag door een zeef gieten (de meloen niet
weggooien, die is echt lekker)
het concentraat in een weckpotje in de koelkast bewaren.

Om de cocktail te maken:

—
—
—
—
—
—

ijsblok jes in een glas,
60 ml concentraat per glas over de ijsblokjes gieten,
180 ml koud water toevoegen,
blok jes watermeloen
schijfjes komkommer
blaadjes munt in het glas laten vallen.
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VERR AS
EENS IEM AND

ME T

DE VENNESTR A AT

HUISNRS.

WITTE BALSAMICO GOCCE
TURKS FRUIT
MET VANILLE SMAAK

BITTER SWEET DRESSING
MET BLADGOUD

TE KOOP BIJ

TE KOOP BIJ

DUDEMSA

CASA PAGLIA LA BOTTEGA
DEL GUSTO, LA POSTA PIZZERIA

PRIJS
2,69 EURO

66
94
110
14 5
18 7

PRIJS
34 EURO

KETTING
ONTWERP DENISE GIELEN

GEEL KOPER & ZWART TOUW
TE KOOP BIJ

OJA
ALLIUM BOL

EUSTOMA BLOEM

PRIJS
40 EURO

TE KOOP BIJ

TE KOOP BIJ

MONDEO FLOWERS

MONDEO FLOWERS

PRIJS
0,60 EURO

PRIJS PER STUK
VARIEERT TUSSEN
0,70 — 1,00 EURO
POTTE
ONTWERP GILBERTE CLAES

EUSTOMA BLOEM

PORSELEIN

TE KOOP BIJ

MONDEO FLOWERS

TE KOOP BIJ

PRIJS PER STUK
VARIEERT TUSSEN
0,70 — 1,00 EURO

PRIJS
30 EURO

GALLERIET

STEN
MORTIER

OORBELLEN
ONTWERP DENISE GIELEN

ROSE VERGULD ZILVER
TE KOOP BIJ

OJA
PRIJS
50 EURO
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PR AAT

ONTWERP GILBERTE CLAES

MASSIEF HAAGBEUK
TE KOOP BIJ

GALLERIET

WECKPOT

PRIJS
160 EURO

MET RECEPTEN
TE KOOP

OJA, C-MINE SHOP
PRIJS
3,50 EURO
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ZUIDERSE
INGREDIËNTEN

UIT

DE VENNESTR A AT

RECEPT : CULINAIR JOURNALISTE EN BLOGSTER
D O R I E N K N O C K A E R T (J O N G E S L A . B E )

VOOR ONGEVEER 14 ROLLETJES

—

LICHTE CANNELLONI
MET BLOEMKOOL,
AMANDELEN, TOMAAT
EN KAPPERTJES

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 KLEINE BLOEMKOOL, IN ROOSJES EN
STUKJES VERDEELD
ZUINIGE TL GEROOKT PAPRIKAPOEDER
1 TEEN KNOFLOOK, FIJNGESNEDEN
1 TL FIJNGESNEDEN VERSE ROZEMARIJN
50 G GESCHAAFDE AMANDELEN +
ENKELE EL OM TE GARNEREN
1 UI, FIJNGESNEDEN
1 EL VENKELZAAD
CA. 700 G TOMATENPASSATA (DE GLAZEN
KROONKURKFLESSEN VAN SAPORI ANTICHI
ZIJN EEN AANRADER)
CA. 200 G CANNELLONI
6 EL KAPPERTJES, AFGESPOELD
EN UITGELEKT
OLIJFOLIE, ZOUT, PEPER

RECEPT : CHEF-KOK & FOODTRUCKER
M A A R T E N VA N E S S C H E

1

2

3

4

5

6

7

Bereid eerst de bloemkoolvulling. Verhit wat
olijfolie in een grote pan, laat de bloemkoolroosjes
er licht in bruinen, temper daarna het vuur en
roer het gerookt paprikapoeder, de rozemarijn,
een snuf zout en de knoflook door de bloemkool.
Laat de bloemkool verder garen tot de kleinste
stukjes zacht zijn en de grotere stukjes nog een
lichte beet hebben.

DAG ZELF

—
—

Neem ruim de helft van de bloemkool apart en mix
hem. Voeg wat water en een scheutje olijfolie toe
tot je een smeuïge crème hebt. Voeg de rest van
de bloemkool toe en mix of prak die lichtjes, tot je
een consistentie hebt die jou bevalt. Je kunt alles
tot crème mixen, maar ik heb graag nog wat beet
aan de vulling.

—
—

Rooster de amandelen in een hete, droge pan
tot ze licht verkleuren (opgepast, ze verbranden
snel). Voeg ze, op enkele lepels na, toe aan de
bloemkool. Check de smaak van het mengsel en
voeg indien nodig nog zout, peper, knoflook of
rozemarijn toe.
Maak de saus. Fruit de ui met het venkelzaad in
een pan met wat olie. Voeg de tomatenpassata
toe en laat de saus minstens 5 minuten sudderen.
Breng hem op smaak met peper en zout ( je kunt
ook wat chilipeper gebruiken). Zet hem opzij.
Vul de cannellonibuisjes met het bloemkoolmengsel. Dit gaat het makkelijkst met een spuitzak, op
voorwaarde dat je een voldoende grote opening
hebt. Anders kun je het met een klein lepeltje
doen.
Stoom de gevulde cannelloni gaar (in 5 tot 10
minuten, afhankelijk van je cannelloni en je materiaal). Zorg ervoor dat je saus klaarstaat, indien
nodig opnieuw opgewarmd.
Schik de cannelloni op een schaal of op borden.
Schep er saus over en strooi er kappertjes en wat
amandelschaafsel over. Smakelijk.

3 DAGEN VOORAF —
GEZOUTEN VLEES

GEZOUTEN LAMSVLEES,
GEBAKKEN KOMKOMMER,
PETERSELIE

—
—
—
—
—
—
—

500 CL WITTE AZIJN
400 CL WATER
50 G WITTE SUIKER
1 TEEN GEPELDE LOOK
1 TL ZOUT
1 TL ZWARTE PEPERKORRELS
ENKELE KLEINE TURKSE KOMKOMMERS

VENNESTR AAT

PR AAT

500 G ONTBEENDE LAMSBOUT (ZEER VERS)
25 G FIJN ZOUT
1 TEEN VERSE LOOK, FIJNGESNIPPERD
2 LEPELS VERS GESNEDEN PETERSELIE
ZWARTE PEPER UIT DE MOLEN

Vraag achter een zo groot en gelijk mogelijk
deel van de bout.
Omdat je het vlees zout is het van belang dat
het volledige deel gelijkmatig gaart door de
opname.
Wrijf het stuk vlees in met alle kruiden en
specerijen, rol het in plastic folie en bewaar
het in de koelkast.
Het vlees is klaar wanneer het zout tot in
de kern is doorgedrongen. Dit zie je aan de
kleur en voel je door de textuur.

3 DAGEN VOORAF —
VOOR DE PIKKEL

Breng het vocht, samen met de specerijen
aan de kook.
Zet de komkommer onder met de warme
azijn. Zo krijg je eigen opgelegde komkommers. Als je de groenten vooraf al snijdt
versnel je het proces.
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—
—
—
—
—

1 DAG VOORAF —
GEBRANDE KOMKOMMERJUS

—
—
—

2 STUKS KLEINE TURKSE KOMKOMMER
ZWARTE PEPER UIT DE MOLEN,
BEETJE GROF ZOUT

Brand de komkommer tot hij helemaal
donker is.
Dit kan je door middel van een bunsenbrander, een BBQ, of in een hele hete oven. Het
branden maakt de smaak zachter en zoeter.
Haal de gebrande komkommer door de
sapcentrifuge.
Werk het sap af met een fijne olijfolie en
grof zeezout.

2 STUKS KLEINE TURKSE KOMKOMMER
2 EETLEPELS OLIJFOLIE (IK VERKIES DE KRISTAL
VANWEGE ZIJN NEUTRALE SMAAK)
1 TEEN LOOK (GEKNEUSD MET VEL)
ROZEMARIJN, BONENKRUID OF BASILICUM
(AFHANKELIJK VAN WAT VOORRADIG IS)

Snij de kleine komkommers in de lengte
door. Zo krijg je vier gelijke delen met één
grote vlakke zijde.
Verwarm in een pan wat olijfolie. Eerst begin
je met een hete pan, met weinig olijfolie (let
er op dat ze niet verbrand of rookt!)
Leg de komkommers op de vlakke zijde in de
pan, door de hitte gaan ze vrij snel kleuren.
Nadien zet je het vuur wat zachter om de
groente verder te laten garen.
Op dit moment voeg je de verse kruiden en
de look toe en kruid je af met peper en zout,
maar ook extra olijfolie.
Zet een deksel op de pan om condens mee
bij de olie te verkrijgen. De stukken zijn gaar
als ze door en door glazig zijn.
Dit duurt wel even, de komkommer moet
‘smelten’, hij is het lekkerst als hij vanbinnen helemaal glazig is.
Tijdens het bakken kruid je met zwarte
peper uit de molen en zout.
Leg de verse kruiden en de look mee in de
pan. Doe het vocht en de olie uit de pan bij
wat gebrande jus!

DAG ZELF —
SAMENSTELLEN
Neem een zure komkommer uit de pikkel
(zonder met je vingers in de jus te komen)
Snij enkele dunne plakjes af.
Plaats een gebakken kommer met de vlakke
zijde omhoog.
Leg enkele zure plakjes er over.
Neem het gezouten vlees en snij het, dwars
op de vezel, zo dun mogelijk af.
Ik leg het graag half over de groenten zodat
alles samen gegeten wordt.
Werk af met een lepel gebrande jus.
Ter afwerking kan je wat rucola, besprenkeld
met wat pikkel van de komkommers, over
het bord strooien.

19

ELINE & ZORLU
OP DE FOTO

IN

DE STR A AT

T E K S T : D AV I D H U B E N Y
BEELDEN : LIESJE REYSKENS

HUISNRS.

WEDSTRIJD

122 & 123

Win een Lungo-gieter tijdens Vollebak
Vennestraat (13 aug — 3 sept).
WAT VINDEN JULLIE VA N
DE VENNESTRA AT?

ELINE: De Vennestraat is heel
mooi geworden. Ik ben specifiek naar
hier gekomen omdat mijn concept
hier nog niet aanwezig was, maar
vooral omwille van de sociale contacten. Hier heerst een heel vriendelijke
zuiderse sfeer en de handelaars helpen elkaar.
ZORLU: Ik ben hier van jongs
af aan opgegroeid en heb de hele
transformatie meegemaakt van de
bloeiende handelsstraat die de Vennestraat nu is. Er is veel veranderd,
mede door de heraanleg van de straat,
de zaterdagmarkt, de jaarlijkse avondmarkt en natuurlijk ook Vollebak
Vennestraat!

Post een Vennestraat-foto die de
zintuigen prikkelt op de facebookpagina
van Vollebak Vennestraat.

OVER VOLLEBAK VENNESTRA AT
GESPROK EN, HOE ERVAREN
JULLIE DIT EVENEMENT?

ZORLU: De mensen komen vanuit heel Limburg om plezier te maken,
lekker te eten en drinken, te dansen.
Ik heb nog nooit zoveel volk op straat
gezien. Het was een overrompelend
succes en ik ben blij dat we de bezoekers vanaf 13 augustus weer mogen
verwelkomen voor 4 zomerse zaterdagen!
ELINE: Vollebak Vennestraat is
voor mij vollebak werken. Ik voel me
een evenement binnen het straatevenement! Het fijne is dat de klanten
kunnen genieten van wat ik zelf wil
presenteren. Dus kom gerust af om
een stokske te eten en een heerlijke
cocktail drinken.

WAT VOND JE VA N DE FOTOSHOOT MET FOTOGRA AF
LIESJE REYSK ENS?

ZORLU: Ik vond het heel leuk
om mee te doen en zeker in zo’n mooi
gezelschap. Veel vrienden en familie
hebben me hierover al aangesproken.
ELINE: Het was een fijne samenwerking met ZORLU. Hij was de enige

handelaar die ik nog niet persoonlijk
ontmoet had, dus dat was wel tof! Het
was voor mij ook de eerste keer dat
ik meedeed aan een fotoshoot en ook
dat ik iets roze aandeed. Mijn mama
heeft zelfs speciaal roze nagellak
moeten kopen die mijn vriend dan
moest aanbrengen (luide lach).

2 0 1 5 M E T R O S A L B A VA N C A S A PA G L I A

VOLLEBAK VENNESTR A AT
In 2014 kreeg ontwerperscollectief HET LABO de vraag van de stad
Genk om een straatfeest met installatie uit te werken voor de Vennestraat.
Dit jaar realiseren we de derde editie.
De naam VOLLEBAK VENNESTR AAT en het concept erachter

is gegroeid uit de eigenheid van
de straat. De herkenbare blauwe
bakken, die sowieso deel uitmaken
van de buurt (versmarkt en plaatselijke winkels) worden een icoon.
De blauwe bakken worden 28 hoog
gestapeld tegen 28 palen als een soort
poort waar je tussendoor rijdt met
bovenaan een mooie gieter. In de
straat worden de bakken gestapeld op
paletten en vormen zo zitelementen
omringd door geurende, zuiderse
kruiden. Voor het campagnebeeld

2014 MET SCHOENMAKER GIANNI

2 0 1 6 M E T E L I N E VA N G E P E T T O E N Z O R L U VA N C A F É C O C K TA I L
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vragen we elk jaar een andere handelaar uit straat, de speculaties waren
groot dit jaar. In augustus landen
de laboranten opnieuw in de Vennestraat, we sleuren en stapelen met
bakjes, maar we genieten ook van de
straat, de lieve mensen, de zuiderse
lekkernijen … Er wordt hard gewerkt
maar het is ook altijd een beetje
vakantie. Dat is waar de Vennestraat
voor staat!

T E K S T : L I N D E H E R M A N S & N O O R TJ E D E L A H AY E
VOOR HET L ABO VZW
BEELDEN : LIESJE REYSKENS

VENNESTR AAT

PR AAT
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UIT

DE STERREN
Z A AKJES

DE STR A AT

“Ik heb mijn smulstraat gevonden!”

T E K S T E N B E E L D E N : D E V E N N E S T R A AT I N W I N T E R S L A G ,
ONTDEKT ÉN GESMAAK T DOOR CULINAIR
JOURNALISTE LIESBETH HOBERT

Alle zintuigen op scherp
NR. 195
NR. 185

NR. 134

Of je hem nu ‘De lekkerste straat
van Genk’ noemt, ‘De straat van de
zintuigen’, of ‘De kosmopolitische
slagader van Genk’, de Vennestraat
in Winterslag is sowieso een straat
naar mijn hart. Beslist geen doorsnee
winkelstraat want waar in Limburg
vind je zoveel lekkere adresjes bij
elkaar? Waar elders vind je zowat alle
smaken van bij ons én van het zuiden
binnen handbereik? Het is inmiddels
meer dan twintig jaar geleden dat
ik het kosmopolitische Antwerpen
omruilde voor een plek in het groen,
halfweg tussen Hasselt en Genk.
Even dacht ik dat ik het zou missen:
de levendige zaterdagmarkt waarvan
ik telkens weer thuiskwam met volle
boodschappentassen ‘uitheems’ lekkers. Grote bossen verse koriander en
basilicum, olijven, verse deegwaren
van ‘de pastaman’… Of de broden en
het gebak van de Turkse bakker in de
buurt. Maar niets was minder waar.
Mijn Limburgse wederhelft had zo
zijn favoriete adresjes om de dagelijkse kost bij elkaar te sprokkelen en
die wou hij maar al te graag met mij
delen. Het eerste waar hij mij mee
naartoe nam, was slager VINCENT
waar hij al jaren vaste klant is. En ik
nu dus ook.
Al wandelend ben ik de straat
waar de geest van Rocco nog ronddwaalt, verder gaan verkennen en
door de jaren heen zag ik hem steeds
aantrekkelijker en levendiger worden.
Panden werden vernieuwd of uitgebreid, er kwamen nieuwe initiatieven,
leuke winkeltjes, wandelroutes met
proeverijen… Ik had mijn smulstraat
gevonden!

Altijd weer rij ik tevreden terug naar
huis, de tassen gevuld met Turkse
pepers, Griekse olijven en tzatziki,
citroenen uit Sicilië, San Marzano
tomaten, boterboontjes, rijpe meloenen … Telkens weer moet ik mezelf
een halt toeroepen want als het
hoogzomer is, vliegen de kisten met
tomaten, paprika’s, pepers, komkommers en boontjes je om de oren. Wat
je verplicht om er thuis meteen mee
aan de slag te gaan en ze te verwerken
‘voor later’.

NR. 110

NR. 104

BAKKER GOIRIS is een vaste
NR. 120
halte na een lekkere cappuccino op
een van de vele terrasjes van de altijd
gezellige cafés. Hij bakt niet alleen de
Genkse koekjes maar heeft ook lekker
zoet uit Italië, Griekenland, Turkije
en zelfs uit Polen! Van multicultureel
gesproken!

Twee van mijn vriendinnen zijn
inmiddels ook fan van deze levendige markt. Ze weten precies waar
ze voor wat moeten zijn, begroeten
marktkramers als oude bekenden en
slaan er graag een praatje. Wanneer
het verplichte parcours is afgelegd,
wordt het stilaan tijd voor een lekker
glas én een hapje. En telkens dringt
zich de vraag op: ‘Waar zullen we
vandaag eens naartoe gaan? In het
mosselseizoen en bij grote honger
is ’T KONIJNTJE een vaste waarde.
NR. 74
Lekker Belgisch met af en toe een
zuiderse twist.

CARBONE, BAR 4 STAGIONI,
LA POSTA, L’ ITALIANO … en weten

we zeker dat de prosecco er koud
staat. Pizza? In CASA PAGLIA leeft
Pizzaiolo Rocco Cagliostro zich uit
in zijn Morello houtoven, de RollsRoyce onder de pizzaovens. En zullen
we niet aan de verleiding kunnen
weerstaan om ons winkelmandje vol
te laden met Italiaanse specialiteiten.
Ons drietal houdt van variatie en de
keuze hangt af van onze stemming.
Het is nu al uitkijken naar alweer
een nieuwe zaak die zich aankondigt. Nog even en we kunnen naar
DON PANINO om er te aperitieven
en panini’s te eten volgens Toscaans
recept. Benieuwd!

TURKS OF GRIEKS?

Supermarkt en slagerij

“ Waar elders vind je zoveel
smaken van bij ons
én van het zuiden
binnen handbereik?”

NR. 66

NR. 62
NR. 191
NR. 154

NR. 253
HOEFSTADSTRAAT NR. 22
NR. 1

Heel graag kom ik hier op zaterdagmorgen. Want dan is het dubbel
feest. De wekelijkse versmarkt doet
mij die van Antwerpen bijna vergeten.

VENNESTR AAT

Zin in Italiaans? Dan kunnen
we naar BIANCA EN SANDRO , naar

Eén ding hebben de Italiaanse
adresjes in ieder geval gemeen: de
sfeer is er ongedwongen en levendig,
het eten (én de prosecco) brengen
ons altijd weer in vakantiestemming.
Gewoon op een zaterdagmorgen in
Genk.

CAPPUCCINO EN PROSECCO
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NR. 98
NR. 146
NR. 133

PR AAT

DUDEMSA is ook een van mijn favo-

riete adresjes. Ze hebben er lekker
Turks brood en ik vind er die typische
specerijen voor köfte en andere vleesbereidingen. De olijven kan je zelf
opscheppen. De Turkse keuken kan
mij trouwens wel bekoren. Op tijd
en stond een lekkere kebab bij ALI
BABA , of een op houtskool gebakken
kippetje bij SEYFO’S GRILL. En we
moeten zeker nog een keer naar
MASHAR PIDE want dat is veel te
lang geleden. Bij mooi weer is het
gezellig zitten op het terras van PYRGOS om er te proeven van de Griekse
keuken. Wat ook kan bij Dimitrios
van CORFU. Of bij de GRIEKSE
FRITUUR en O GEROS verderop in
de Vennestraat. De ene vermaard om
zijn ‘friet Gyros’, de andere om de
verfijnde keuken van chef Marianne.
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DE STERREN
Z A AKJES

UIT

DE STR A AT

Wanneer ik hier zo verder loop,
besef ik dat ik nog lang niet aan het
einde van mijn ontdekkingstocht ben.
Er zijn nog zoveel winkeltjes waar ik
nog nooit ben binnengestapt. Zoveel
leuke cafés en eethuisjes waar ik nog
niet geweest ben. Neen, sterrenrestaurants moet je hier niet zoeken. Wél
vaak ook bescheiden zaken met een
ziel waar men trots is op de mooie
producten uit de eigen regio, waar
met liefde en met respect voor de tradities van eigen land gekookt wordt.
Dat maakt deze straat voor mij zo
bijzonder. Tot snel weer!

“Altijd een beetje
vakantie!”

weckpot-recept Ilse Maes, Muna.co

Mix tot een gladde massa.
Mocht het te stroef gaan, dan kan je ofwel wat
griekse yoghurt of wat olijfolie toevoegen.

Muna.co is een project van Het Steger.
Muna.co kookt workshopgewijs soulfood
in ruil voor vitamine C (cultuur) en
vitamine R (relaties/netwerken).

Heerlijk als hapje met een cracker
of als beleg met wat rucola op brood.***

Muna = grootmoeder van Ilse Maes
.co = de compagnons de route

Variatie?
Mix er groenten onder.
Een oranje hummus : kook worteltjes af,
een groene hummus: kook spinazie af,
een rode hummus: kook rode bietjes af.
Mix de groeten onder je basis hummus.

24

van de Muna.cookers

Verkrijgbaar
* locale Oxfam-Wereldwinkel
** De Griekse Winkel Niko, Hoevezavellaan 45, Genk
*** Herteleer, André Dumontlaan 10, Genk

in samenwerking met

ART DIRECTION LINDE HERMANS & NOORTJE DE LA HAYE

—
—
—
—
—
—

HUMMUS

1 glazen pot ingemaakte kikkererwten**
spoel ze goed af.
Voeg er het sap van 1 citroen** aan toe,
een stevige el sesampasta*
een snuifje zout, peper, komijn
een mespuntje lookpasta*
2 el griekse yoghurt** en
een flinke scheut olijfolie**

V.U. WIM DRIES, STADSPLEIN 1, 3600 GENK

—

