
123NR.

101NR.

185NR.

110NR.

122NR.

353NR.

VOOR DE  Z INTUIGEN

VENNESTRAAT  PRAAT

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

EDIT IE  #2(017)3 6 0 0 ,  GENK VENNESTRAAT  PRAAT

TAVERNE COCKTAIL —
(Turkse) taverne

KOFFIEKLETS 
IN DE STRAAT

LA POSTA —
Italiaans eethuis en café

GEPETTO —
Koff ie- en eethuis, taverne

CASA PAGLIA
LA BOTTEGA DEL GUSTO, 

LA POSTA PIZZERIA —
Italiaanse specialiteiten, 
delicatessen en pizzeria

’T MIJN KOPJE —
Koff ie- en eethuis

GEORGE & THE BEAR —
Platenzaak en kof f iebar



In het verlengde van C-mine is  
de Vennestraat erin geslaagd om een 
eigen bijzondere positie te verwerven 
in de stadsbeleving van Genk. De 
Vennestraat combineert een volks 
karakter met authenticiteit en creati-
viteit. 

De Vennestraat laat mensen op 
een volkse, eenvoudige wijze genieten 
van het leven door een eerlijk aanbod 
aan multiculturele winkeltjes, restau-
rantjes, cafés, galerijtjes en ambachts-
zaken. Het is een sfeervolle volkse 
straat waar iedereen kan genieten van 
het leven, waar mensen terecht kun-
nen voor betaalbare maar toch unieke 
producten. Maar de Vennestraat is 
ook creatief en ontwikkelt design van-
uit een warme invulling die mensen 
aantrekt. Een invulling die ruimte 
biedt voor variatie, verrassing en ont-
dekking, die het potentieel heeft om 
telkens weer nieuw te zijn. Dat maakt 
van de Vennestraat een échte ‘Straat 
van de Zintuigen’.

De combinatie van deze ele-
menten geeft een eigen gezicht aan 
de straat, maakt verbindingen tussen 
de verschillende handelszaken en 
ondersteunt de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke onderscheidende 
identiteit. Dit krantje ‘Vennestraat 
Praat’ getuigt van deze ‘samenhorige’ 
sfeer in de straat. 

VOORWOORD

T E K S T  :  W IM  DR I E S  &  L O T T E  T R I P PA E R S
B E E L D  :  S TA D  G E NK

OVER     DE  STR A AT

VENNESTRAAT02 03PRAAT

IN     DE  STR A ATSNELLE

HAP

ALI BABA —
Turks eethuis

(Döner kebab, Dürum)

APO’S KEBAB SHOP —
Kebab

FRITUUR CITÉ —
Frituur, snackbar

’T GOUDEN FRIETJE —
Frituur, snackbar

MASHAR PIDE —
Turks eethuis

(Pide, Döner kabab, ...)

SEYFO’S GRILL —
Turks eethuis

(op houtskool gebakken)

PIZZA EXPRESS —
Pizza, kebab

COCK TAIL

TOMATEN

KETCHUP

HUMMUS

MOSTERD

en de lekkerste sausen

De straat toont haar identiteit in 
alle kracht tijdens haar jaarlijkse feest 
VOLLEBAK VENNESTRAAT. Ook 
dit jaar wordt het tijdelijk straatde-
sign weer afgestemd op de ‘Straat van 
de Zintuigen’: met blauwe ‘voedings-
bakjes’ worden overal in de straat 
elementen gecreëerd zoals pergola’s, 
zitbanken, totems met kruiden,… tot 
heuse kijkdozen. Op de talrijke ter-
rasjes zweven de geuren van de multi-
culturele keukens waar chef koks hun 
best doen om ieders smaakpupillen 
te verwennen, in het midden van de 
straat ontvangt een lange tafel van 
meer dan 60 meter gasten die willen 
proeven van verschillende keukens 
of gewoon gezellig een glas willen 
drinken, ….

Mediterrane geuren en kleuren, 
hippe drankjes, gloeiend hete bbq’s, 
heerlijke hapjes, live optredens, 
straat- en kinderanimatie en ‘bakken’ 
vol gezelligheid en sfeer zorgen voor 
een echt zuiders vakantiegevoel.

Laat je gedurende vier zomerse 
zaterdagavonden onderdompelen in 
de ‘Straat van de Zintuigen’ en zet je 
zintuigen op scherp!

Het uitgebreide programma is 
terug te vinden in dit krantje, op 
de FB-pagina en via de website  
www.vollebakvennestraat.be

MAYONAISE

KNOFLOOK



ACHTER  DE 

SCHERMEN
BIJ     SUPERMARK T/SL AGERIJ 
                 DUDEMSAT E K S T  :  N E L E  R E Y ME N
B E E L D E N  :  R E N A AT  N I J S

VENNESTRAAT04

 “Ik had geen speelgoed nodig. 
Mijn speelgoed was alles wat hier in 
de rekken stond.” MEHMET lacht als 
hij het zegt, omdat hij weet dat een 
supermarkt als speeltuin geen eviden-
tie lijkt. Voor hem is het dat echter 
wel. “Ik ben hier groot geworden. 
Mijn ouders wilden eigenlijk niet dat 
ik mee in de zaak zou stappen, maar 
ik wilde niets anders dan zakendoen.” 

MEHMET is nu zaakvoerder van 
de vennootschap, maar zijn moeder 
is nooit ver weg. “Steunpilaar van de 
zaak”, zegt MEHMET terwijl hij wijst 
naar een poster met zijn moeder erop. 
Die poster staat op de toonbank van 
de slagerij. “Zij is de specialist wat 
vlees en producten betreft, ik hou me 
meer bezig met de administratieve 
kant van de zaak. Ik zou niets anders 
willen doen. De mensen een service 
bieden vind ik belangrijk. En ik werk 
gewoon graag.” De schuld van zijn 
ouders, want kleine MEHMET kreeg 
vroeger per fruitkist die hij hielp dra-
gen vijf Belgische frank die hij op zijn 
eigen spaarrekening mocht zetten. 
Zakendoen in sponsen shortjes en 

op sandalen, het ging hem goed af. 
“Ondernemen en hard werken zit in 
de familie. Opa had een steenbakkerij 
in Turkije voor hij naar hier kwam 
en een kruidenierszaakje en slagerij 
begon. Mama stapte er later mee in 
en papa combineerde zijn werk in de 
mijn met het werk in de zaak.” Dank-
zij opa werden ze de eersten in Lim-
burg om een Halal-slagerij te openen 
en ook daar kent MEHMET zijn weg.

 “Moet ik een lammetje of een 
côte à l’os pakken voor de foto?” Het 
werd het laatste en het woog 50kg. 
Iets van niets, voor MEHMET. 

HUISNR. 66-68

05PRAAT
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1
OM DOOR EEN  RINGETJE 
TE  HALEN

BOOR — 14,75 EURO
EXELMANS, NR 363 

RING — 110 EURO
OJA (ONTWERP DENISE GIELEN), NR 145

ALLIUM — 0,50 EURO
MONDEOFLOWERS, NR 94 

RING — 110 EURO
OJA (ONTWERP DENISE GIELEN), NR 145 

RING — 14,75 EURO
OJA, NR 145 

ZANTEDESCHIA (CALLA) — 1 EURO
MONDEOFLOWERS, NR 94 

RING — 110 EURO
OJA (ONTWERP DENISE GIELEN), NR 145

ROOS AVALANCHE — 1 EURO
MONDEOFLOWERS, NR 94 

RING — 110 EURO
OJA (ONTWERP DENISE GIELEN), NR 145

2

3

4

5
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8NR.

353NR.

347NR.

175NR.

173NR.

155NR.

127NR.

IN     DE  STR A ATK APPERS  &

SCHOONHEIDSSALONS

COIFFEUR RUDI —
Kapper

COIFFURE M —
Kapper

AD-DICT BY CREATIVO —
Kapsalon

Hoefstadstraat

KAPPER DIMI’S STYLE —
Kapsalon

HALIL —
Herencoif fure Halil

COIFFURE ACTUELLE —
Kapsalon

BEAU MONDE —
Schoonheidsinstituut

Hoefstadstraat

07

S E L E C T I E  &  S T Y L I N G  :  L H  &  ND
B E E L D  :  R E N A AT  N I J S

De Vennestraat onthult de verha-
len van haar bewoners: hun kleurrijke 
gezichten, hun geurige koopwaar, hun 
fraaie gevels en spannende verhalen. 
Wat ze echter verborgen houden voor 
ons, de bezoeker, is hun eigen leef-
wereld, hun eigen terrein. Waaronder 
ook hun tuin, veilig verstopt achter de 
huizenrij. 

In een tuin groeit en bloeit er van 
alles, net zoals in de Vennestraat. De 
tuintjes zijn de geheime plekken van 
de bewoners, van de bloemen en de 
bijtjes, van spelende kinderen en van 
oogsten.

Ontdek ze alle vijf tijdens Volle-
bak Vennestraat, weliswaar in ’t klein. 
Als een verhaaltje in een doosje, een 
schat die goed bewaard dient te 
blijven.

KLEINE     VERHALENKIJK : 

EEN  BAKJE  VOL

MONDEOFLOWERS — HUISNR. 94
CASA PAGLIA — HUISNR. 110
OXFAM TWEEDEHANDS — HUISNR. 84
STEEGJE KOMPELS — HUISNR. 92
GIANNI — HUISNR. 179

ONTDEK DE GELE BAKJES BIJ :

BE E L D  :  K AT R I E N  G E E B E L E N

Ontwerpster Katrien Geebelen 
laat zich inspireren door het groen in 
de Vennestraat en maakt 5 kijkdozen.
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’t Konijntje

’T KONIJNTJE staat logischerwijs 
bekend om zijn konijn. Maar ook 
om de asperges, de mosselen en alle 
andere seizoensgebonden gerechten. 
Allemaal bereid door BERNARD, 
zoon van LUIGI. “Mijn vader is in 
1988 begonnen met het restaurant 
en ik maakte later van restaurant St. 
Paul de overstap.” ’T KONIJNTJE 
is zijn leven, geen beroep maar een 
hobby. LUIGI intussen gepensioneerd, 
maar slechts een telefoontje verwij-
derd. “We benaderen de zaken op 
dezelfde manier, en dat blijkt te wer-
ken.” Ga het vooral zelf eens testen, 
het is het seizoen ervoor.

IN  UW VERTROUWDE STERRENZA AKJES

Fietsenwinkel-garage  
Anthonissen

DIRK heeft zijn overall uitgedaan 
om proper op de foto te staan, maar 
vader MATHIEU blijft trouw aan zich-
zelf en poseert even fier voor de foto. 
Proper of niet. Hun handen zijn vuil 
van wat ze het liefst doen: werken. 
“Papa onderhoudt vooral de fietsen”, 
vertelt DIRK. “Kettingen smeren enzo. 
En elke dag borstelt hij de halve straat 
als ochtendgymnastiek.” Vanaf 1938 
bestaat deze zaak in de Vennestraat 
en reeds drie keer ging het van vader 
op zoon. Zelfs alle aangetrouwde 
vrouwen draaiden op hun beurt mee. 
En dat loopt, welja, gesmeerd. 

VAN GENER ATIE

OP  GENER ATIE
T E K S T  :  N E L E  R E Y ME N
B E E L D E N  :  R E N A AT  N I J S

HUISNR.  74

HUISNR.  162
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De Griekse frituur — 
Restaurant O Geros 

Belgische frietjes met gyros. Dat 
is de specialiteit van het huis, al drie 
generaties lang. “Oma startte ooit op 
Hoevezavel en vond al snel een thuis 
in de Vennestraat”, zegt SARI. Letter-
lijk, want iedereen van de drie gene-
raties woonde of woont er nog steeds. 
Oma incluis. Aan de ene kant is de 
frituur, aan de andere kant het res-
taurant en in het midden de keuken. 
“Werkt perfect”, volgens MARCEL. 

Het is een drukke bedoening bij 
de familie Tzamouranis-Nelles. Als u 
denkt dat die laatste naam niet Grieks 
maar Vlaams klinkt, hebt u gelijk. Als 
u denkt dat Grieks en Vlaams geen 
goede combinatie is hebt u ongelijk.

IJzerwaren - gereedschappen 
Exelmans

“Over de drie generaties heen 
is er veel veranderd, maar de visie is 
altijd hetzelfde gebleven.” Aan het 
woord is WILLIAM, derde in rij om 
de zaak draaiende te houden. Iets wat 
hij overigens met succes doet. “Er zijn 
kansen geweest om uit te breiden en 
groter te worden, maar dat was niet 
de bedoeling. We willen het vooral 
beheersbaar houden. Voor onszelf.” 

Het belangrijkste wat hij heeft 
geleerd van zijn vader zaliger is iets 
wat overigens generatie op generatie 
verder ging: “Probeer de mensen 
altijd verder te helpen. Als ze het hier 
niet vinden, vinden ze het nergens.” 
Iemand nog iets nodig? 

Kapsalon Actuelle

Een vader en twee dochters. 
Twee van de drie zijn kapper, eentje is 
schoonheidsspecialiste. Bij RAFFAEL 
thuis wordt de kunde duidelijk goed 
doorgegeven. “Mijn dochters zijn bij 
wijze van spreken opgegroeid in het 
kapsalon, geen wonder dat ze zelf ook 
de smaak te pakken kregen.” RAF-
FAEL kapt intussen al 50 jaar haar. 
“Met hart en ziel”, voegt hij daaraan 
toe. Zelfs nog op zijn zevenenzes-
tigste. “Waarom zou ik stoppen? Ik 
zit graag tussen de mensen, in deze 
straat. Wat zou ik anders hele dagen 
moeten doen?” 

HUISNR.  0 1

HUISNR.  1 75

HUISNR.  363

De Vennestraat is eigenlijk één grote 
familie. Maar toch: geen Vennestraat 
zonder deze familiezaken!



VENNESTRAAT PRAAT

ZUIDERSE

INGREDIËNTEN
UIT     DE  VENNESTR A AT

INVOLTINO VAN 
AUBERGINE MET SCAMPI 
EN MOZZARELLA

2 AUBERGINES

OLIJFOLIE

8 SCAMPI

PEPER EN ZOUT

1 BOL MOZZARELLA

1/4 KG KERSTOMAATJES

1/2 UI, F IJN GESNIPPERD

1 TEENTJE KNOFLOOK

OLIJFOLIE

PEPER EN ZOUT

EEN PAAR BLAADJES BASCILICUM

VOOR 4 BEREIDEN

R E C E P T  : 

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

G E NK S E  C H E F - KO K
P E P P E  G I A C O M A Z Z A

Snij uit één aubergine in de lengte 6 plakken van 
ongeveer 2 cm dikte. Snij uit de andere 8 ronde 
plakken van dezelfde dikte.

Bak de groeten aan beide kanten in olijfolie  en 
laat ze daarna uitlekken op keukenpapier.

Maak de tomatensaus. Ontvel de tomaatjes in  
kokend water. Stoof de gesnipperde ui met knof- 
look aan in wat olijfolie. Doe er de tomaten bij, 
kruid met peper en zout en laat zachtjes sudderen 
tot het een smeuïg sausje wordt. Roer er vlak 
voor het serveren wat fijngesnipperde basilicum 
door.

Verwarm de oven voor op 180°C.

Pel de scampi. Snij de rugzijde in met een scherp 
mesje en verwijder het darmkanaal. Kruid met  
peper en zout en bak de scampi ongeveer 2 
minuten aan elke kant op een laag vuur.

Snij de mozzarella in plakjes.

Leg de lange plakken aubergine op het werkvlak. 
Leg er telkens een stukje mozzarella en een scam-
pi op. Rol op en leg de rolletjes op een bakblik of 
in een ovenschotel. Leg er de rondjes aubergine 
bij en zet alles 5 minuten in de oven op 180°C.

SERVEREN

Schik telkens 2 rondjes aubergine op voorver-
warmde borden. Leg er een gevuld rolletje op en 
schep er wat van de tomatensaus bij. Werk af met 
een blaadje platte peterselie of basilicum, al dan 
niet gefrituurd.

VOOR DE TOMATENSAUS

1 2 3

4
1

GOUD WA ARD!

FIETSBEL — 13 EURO
ANTHONISSEN, NR 162 

KOPER OBJECT — 310 EURO
OJA (ONTWERP DENISE GIELEN), NR 145 

FIETSBEL — 13 EURO
ANTHONISSEN, NR 162  

ARMBAND GEEL KOPER  — 11,89 EURO
OJA (ONTWERP LORE LANGENDRIES), NR 145 

HANDAFTREKKER — 11,89 EURO
EXELMANS, NR 110

OORBELLEN ROSÉ — 36 EURO
OJA (ONTWERP SOMETHINGS INSIDE), NR 110

ARMBAND DUO ROSÉ VERGULD ZILVER 
— 125 EURO
OJA (ONTWERP DAFS), NR 145

2

3

5

5

4

67

6

7
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S E L E C T I E  &  S T Y L I N G  :  L H  &  ND
B E E L D  :  R E N A AT  N I J S

Van verdraaide en verbeelde 
woordspelingen tot de no-nonsense 
van een keuken met de naam U...  
een kleine en logische stap voor JO 
LEMMENS. De kunstenaar wiens 
werken steevast de dialoog aangaan 
met onze (moeder)taal kookt nu in 
de Hoefstadstraat te midden van een 
grote open keuken om U tegen te 
zeggen, ... een overtuigde én overtui-
gende groentenkeuken trouwens waar 
vlees en/of vis niet geschuwd worden, 
doch een (h)eerlijke bijrol spelen.

  
JO speelt met groenten als met 

woorden, hij blijft de kunstenaar 
die weet hoe grote poëzie op je bord 
te toveren en op je smaakpapillen 
te schrijven. Een keuken zijn naam 
waardig.

BIJ     U
T E K S T  :  PAT R I C K  R E U V I S
B E E L D  :  L U C  V L E U G E L S

HUISNR.  23
HOEFSTADSTRAAT
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Wie DON PANINO zegt, zegt 
FABRIZIO. In FABRIZIO’s thuisstad 
Genk is hij een jaar geleden met 
een nieuw en modern foodconcept 
begonnen. Een mooi idee dat een nog 
mooiere uitdaging bleek en uitein-
delijk uitgroeide tot DON PANINO 
Restaurant. 

FABRIZIO: “Ik heb vroeger 
gewerkt in een groot restaurant. Een 
heel fijne ervaring, maar hier wou 
ik het anders aanpakken. Op mijn 
manier.” Anders werd kleinscha-
liger en vooral authentieker. “Op 
die manier kunnen we een meer 
persoonlijke service geven.” Want de 
klanten zijn het voornaamste. Dat en 
de heerlijke producten. De troeven? 
Vijftien jaar ervaring en een mix van 
die producten. SAMMY: “Ons vlees en 
de vis komt bijvoorbeeld van andere 
handelaars in de Vennestraat, terwijl 
we ook een exclusief aanbod aan truf-
fels hebben van Fabrizio’s Toscaanse 
familie Savini Tartufi.” En dan is er 
die heerlijke Salsiccia waarvoor ze 
bekend staan, een Italiaanse speciali-
teit. Of wat anders?

HUISNR.  104

IN     DE  STR A ATITAL IANO VERO:

FABRIZIO  & MARCO
T E K S T  :  N E L E  R E Y ME N
B E E L D E N  :  R E N A AT  N I J S

VENNESTRAAT12

DE  Z WARTE

INK T
T E K S T  :  D AV I D  HUB E N Y
B E E L D  :  R E N A AT  N I J S

VAN    ABR A X AS

Wat brengt jullie in de  
Vennestraat?

WES: De Vennestraat is een 
aangename, bloeiende, levendige 
en creatieve omgeving met heel wat 
leuke zaken. Als creatievelingen sprak 
ook de link met C-mine en LUCA ons 
aan. Net als deze creatieve hotspots 
stellen wij kwaliteit boven kwantiteit 
en streven we ernaar om tot de top 
van België te behoren!

We hebben jullie gecontacteerd 
om enkele (plak)tattoos te  
ontwerpen en jullie reageerden 
onmiddellijk heel enthousiast!

WES: Voor ons is het leuk om 
creatief bezig te zijn en een meer-
waarde te bieden voor C-mine en de 
Vennestraat, zowel voor de gevestigde 
waarden als de bezoekers. Dus we 
verleenden met alle plezier onze 
medewerking!

Waar haalden jullie de inspiratie 
voor deze ontwerpen?

PIP : De Vennestraat is de ‘Straat 
van de Zintuigen’, dus moesten onze 
ontwerpen hierop aansluiten. De 
mond en de neus verwijzen naar de 
verschillende geuren en smaken die 
je hier tegenkomt en die je zintuigen 
heerlijk prikkelen. Denk maar aan 
de versmarkt, het lekkere eten en de 

Abraxas =

Pip Abraxas
Jona Drescig
Guy Rubicon
Wes Wildvang

hippe drankjes dat je vindt bij de vele 
goede restaurantjes en cafés. Ik heb 
dan ook oude tattootekeningen opge-
zocht en verwerkt in mijn ontwerpen.

GUY: Het oog verwijst dan weer 
naar de talloze rondleidingen die 
hier gehouden worden, de prachtige 
opstellingen van blauwe bakken en 
kruiden die je ziet tijdens Vollebak 
Vennestraat en natuurlijk de mooie 
verschijningen die hier rond lopen ;-)

 JONA : Ik ging dan weer voor een 
duidelijke verwijzing naar Vollebak 
Vennestraat met het blauwe bakje en 
de ‘Straat van de Zintuigen’ waar je 
alle soorten heerlijk vers fruit kunt 
vinden. De ster maakt de tekening af 
en komt vanuit het logo van de straat.

Nog een laatste vraag: jullie 
tattoo- en piercingshop noemt 
‘Abraxas’, waar verwijst dat 
naar?

PIP : ABRAXAS is een oergod 
vanuit de Griekse en Egyptische 
Oudheid en verenigt het goede en het 
kwade tot één harmonieus geheel.

De plaktattoos zijn gratis 
verkrijgbaar bij ABRAXAS.

Poseren met een limoncello- 
cocktail en een salami én ermee weg-
komen. Het is niet iedereen gegeven, 
maar wel MARCO. Hij opende vijf jaar 
geleden zijn CARBONE, een Italiaans 
restaurant waar La Familia centraal 
staat. En de keuken van La Mamma. 
Voelt u het al? “De sfeer is hier heel 
belangrijk. Ik kom uit een typisch Ita-
liaans gezin, met etentjes bij de nonna 
waar alles kon en mocht. Die Zuiderse 
mentaliteit, de gezelligheid en gast-
vrijheid wil ik hier ook meegeven.” De 
populairste gerechten op de kaart zijn 
de zeevruchten en de vongole, al ver-
kiest MARCO zelf eerder een goed stuk 
vlees. “Ik hou van de eenvoudige din-
gen, omdat die meestal ook het meest 
authentiek zijn. Een goede penne ara-
biata bijvoorbeeld. Lijkt simpel, maar 
het is een kunst om dat te maken.” Net 
zoals de pasta aglio olio, die bij elk 
gerecht geserveerd wordt. Simpel en 
goed, dat smaakt.  

HUISNR.  195
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EEN  BOONTJE  HEBBEN VOOR.. .

BALSAMICO — 9,40 EURO
CASA PAGLIA LA BOTTEGA DEL GUSTO  
- LA POSTA PIZZERIA, NR 110

SCHEPJES — 0,20 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR 147

BORD MARMER — 155 EURO
(ONTWERP GILBERTE CLAES) 
GALLERIET, NR 187 

HOUT (HAAGBEUK) — 85 EURO
(ONTWERP GILBERTE CLAES) 
GALLERIET, NR 187 

BROCHE PORCELEIN — 26 EURO
OJA (ONTWERP SOMETHINGS INSIDE), NR 148

MES — 34,10 EURO
EXELMANS, NR 363
 

2

3

4

4

1

5

5
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5 tips om C-mine te 
(her)ontdekken 

LABYRINT

Ontdek de verbluffende instal-
latie van Gijs Van Vaerenbergh, cen-
traal op het C-mine plein. Het stalen 
doolhof werd gebouwd in 2015 ter ere 
van het tienjarig bestaan van C-mine. 
Laat je verrassen door bijzondere  
perspectieven en een unieke dwaal-
tocht doorheen een kilometer aan 
stalen gangen. 

C-MINE EXPEDITIE 

Daal af in de ondergrond en 
onderneem een avontuur: voel, hoor 
zie en ervaar! Je komt creatieve 
installaties tegen die reflecteren op 
het mijnverleden. Nieuw is de virtual 
reality-module waar je in de huid 
van een mijnwerker van de jaren ’50 
kruipt.

EXPO’S 

Het jaar rond kan je in de ten-
toonstellingsruimtes van C-mine 
boeiende expo’s bezoeken. Van lokaal 
talent tot grote internationale namen. 
Van rondreizende tentoonstellingen 
tot eigen producties, het loont steeds 
de moeite om binnen te wandelen.

VAN    DE  STR A ATOP EEN 

BOOGSCHEUT

C-MINE, op de grondvesten van 
de oude steenkoolmijn van Winter-
slag, is de laatste jaren ontpopt tot 
creatieve hotspot. Een publiekslie-
veling ook, met in het voorjaar van 
2017 zo’n 23.500 bezoekers voor de 
Eames-tentoonstelling. Elke dag krui-
sen creatieve ondernemers, studenten, 
toeristen, cultuurliefhebbers,… er het 
pad. Ze vinden er inspiratie. In de 
tunnels van C-MINE EXPEDITIE, in 
de EXPORUIMTES van het energie- 
gebouw, in de gangen van LABYRINT, 
tussen het porselein van PIET STOCK-
MANS. Er is altijd iets nieuws te zien 
of te doen, een ontdekkingstocht  
voor al wie houdt van kunst, design,  
cultuur of een dagje uit. 

C-mine — Creativiteit in het kwadraat 
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C-MINE  ZOMER
Van 1 juli tot 10 september kan je 
genieten van een zomers programma. 
Met nieuwe expo’s, kleurrijke relax- 
installaties op het plein en veel  
zomerse avonden. 

www.c-minezomer.be

STUDIO PIETER STOCKMANS
 

In het oude metaalmagazijn ont-
dek je het unieke porselein van kera-
mist en kunstenaar Piet Stockmans. 
Zijn shop met het typische blauw-
witte porselein is een streling voor het 
oog. Bovenaan in de exporuimte vind 
je met de regelmaat van de klok tijde-
lijke tentoonstellingen en kan je het 
vrije werk van Piet bewonderen. 

LEZINGEN, VOORSTELLINGEN 
& MUZIEK

Boeiende lezingen over heden-
daagse topics, een streepje muziek of 
toptheater. C-mine brengt jaarlijks 
een boeiend cultureel programma, 
net als een aanbod van lezingen en 
workshops uit de creatieve sector. De 
agenda ontdek je op c-mine.be.

S E L E C T I E  &  S T Y L I N G  :  L H  &  ND
B E E L D  :  R E N A AT  N I J S
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DE  CIRKEL  IS  ROND.. . 1 FIETSBAND — 14,75 EURO
ANTHONISSEN, NR 162 

SCHUURSCHIJF — 0,50 EURO
EXELMANS, NR 363 

BORD MARMER  — 155 EURO
BORD HOUT (LARIX) — 90 EURO
(ONTWERP GILBERTE CLAES) 
GALLERIET, NR 187 

BONEN — 3,40 EURO
CASA PAGLIA LA BOTTEGA DEL GUSTO  
- LA POSTA PIZZERIA, NR 110

TAARTVORM — 0,50 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR 147
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OP     DE  STR A ATTOASTEN  & 

KL INKEN

GOLDEN HORN —
Lounge café & hapjes

CIRCOLO SARDO C.A.R.S. —
Italiaans café

CAFÉ TURKIYE —
(Turks) café

CAFÉ HIMROOS —
Café

BAR 4 STAGIONI —
Lounge café & hapjes

KOMPELS —
Café

’T TULPKE —
Café

CLUB LUCANI RUOTESE —
Italiaans café

LOUNGE BARCODE—
Loungebar

S E L E C T I E  &  S T Y L I N G  :  L H  &  ND
B E E L D  :  R E N A AT  N I J S
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FONKEL-

NIEUW
IN     DE  STR A AT

Zaterdag in de Vennestraat. 
Niet alleen voor mij, maar ook voor 
een aantal vrienden is het een bijna 
wekelijks ritueel geworden om bood-
schappen in te slaan op de gezellige 
markt. We hebben elk onze favoriete 
kraampjes en die verschillen nogal 
naargelang de behoeften van het 
moment. Maar véél groenten en fruit, 
olijven en een bos bloemen horen 
daar voor mij steevast bij. 

Net als ons rendez-vous op een 
van de vele leuke adresjes om er kof-
fie te drinken of bij te praten bij een 
glaasje prosecco. Deze keer hebben 
we — zwaarbeladen met onze tassen 
— afgesproken in ’T MIJN KOPJE, 
een koffiebar die alles heeft om te 
behagen. Niet alleen de inrichting is 
hip en supergezellig, ook de bedie-
ning van Manu is fijn en de koffie uit 
de kunst. Dat is de specialiteit van 
barista Ann. Je kan er nog allerlei lek-
kers bij bestellen want aan het gebak 
uit eigen keuken valt moeilijk te weer-
staan. Voor de grotere honger is er 
verse soep en een keuze aan originele 
broodjes.

Zo tegen het middaguur is het 
alweer tijd om afscheid te nemen van 
de vrienden. Ik breng mijn bood-
schappen naar de auto en neem me 
voor om vandaag ook eens achter 
de kramen een kijkje te nemen want 
ik heb mij laten vertellen dat er veel 
nieuwe zaken zijn bijgekomen. Op 
stap dus.

TERUG EN VERDER

Laat ik beginnen bij het begin 
van de Vennestraat. Nummer 1 
bijvoorbeeld. Oei, dat is nog een 
eindje wandelen maar ik weet dat 
DE GRIEKSE FRITUUR daar zit en 
het fijne O’GEROS. Ook de CLUB 
LUCANI RUOTESE, maar die hou ik 
voor een zwoele zomeravond! 

Op de hoek, de vroegere Bruno’s 
Corner, heeft APO’S KEBAB de 
deuren geopend. Een fris ogende 
zaak met niet alleen kebab maar ook 
koffie, pizza, belegde broodjes en een 
kleine shop. De tafeltjes buiten ken-
nen alvast veel aantrek!

Verder naar de overkant. Ik kan 
niet nalaten even binnen te gluren bij 
de TATTOO-SHOP ABRAXAS. Aan 
het geluid te horen is er volop activi-
teit. Een jongedame wacht er geduldig 
haar beurt af. 

Wat verderop zit het terras van 
DON PANINO zo goed als vol. Dan 
maar naar binnen. Chef Fabrizio is 
druk in de weer. In zijn open keu-
ken bereidt hij niet alleen origineel 
belegde panini maar ook uitstekende 
Italiaanse gerechten. Ik zie dat er 
achterin de zaak op een kleine bin-
nenkoer ook nog een paar tafeltjes 
zijn. Dit is nieuw. Een knus plekje om 
even te wachten tot er een tafel vrij is. 
Zandbak voor de kids, een dartsbord 
aan de muur, een leuk barmeubel om 
alvast een aperitiefje te bestellen. Niet 
veel later smul ik aan een vrijgeko-
men tafeltje vooraan van een krokant 
gebakken panini met porchetta, 
tomaat en rucola. Lekker pittig. En de 
Siciliaanse wijn smaakt er prima bij.

Ik mis nog de Bar 4 Stagioni, een 
geliefd adres voor de pasta en pizza 
van mama Antonietta. Maar kijk, dit 
is nu HET GERECHTJE, een vlotte 
brasserie waar je de hele dag terecht 
kan.  Monique Bielen en Paul Peeters 
serveren er geen Italiaanse maar Bel-
gisch-Franse gerechten. Alweer een 
aanwinst voor deze smulstraat.

BAR 4 STAGIONI is dan weer 
verhuisd naar een pand verderop in 
de Vennestraat en Sandro heeft er een 
gezellig café van gemaakt. Nog even 
geduld en dan komt de lekkere pizza 
hier ook terug belooft hij.

T E K S T  E N  B E E L D E N  : 

NR. 101

DE  V E NNE S T R A AT  I N  W I N T E R S L AG , 
O N T D E K T  É N  G E S M A A K T  D O O R  C U L I N A I R 
J O UR N A L I S T E  L I E S B E T H  H O B E R T

Omdat ik toch in de buurt  
ben, loop ik nog even binnen bij  
RESTAURANT U waar Jo Lemmens 
pas een eigen zaak begonnen is. Hij 
steelt de show in zijn open keuken, 
omzoomd door een U-vormige toog 
met een blad in massief kersenhout 
waar 16 gasten kunnen aanschuiven. 
Hij focust op lokale en biologische 
producten en hoopt daarmee het 
verschil te kunnen maken. Op tijd 
reserveren is de boodschap.

PURE NOSTALGIE

Huiswaarts rijdend richting 
Hasselt zie ik nogal wat geparkeerde 
auto’s in de berm en aan beide kanten 
van de straat een bijna manshoog 
kleurig ijshoorntje. Stop! Ik ben 
meteen gecharmeerd wanneer ik op 
een huis toeloop dat aan een Engelse 
cottage doet denken. Het tafereeltje 
dat zich afspeelt in de kleine voor-
tuin zou zo uit een oud prentenboek 
kunnen komen. Kleurige parasols, 
strandstoelen, gietijzeren tafels en 
stoelen met fleurige kussens, gezel-
lige hoekjes her en der. Kinderen én 
volwassen likken er tevreden aan hun 
ijsje. Onder de rood en wit gestreepte 
luifel wordt aangeschoven bij het 
doorgeefluik. CRÈME LE LIS &  
NOSTALGIE blijkt een schot in 
de roos. Ik ga in de rij staan. Twee 
fietsers die Limburg verkennen zijn 
hier al voor de tweede dag op rij. Na 
de fysieke inspanning hebben ze wel 
een ijsje verdiend. Suikervrij voor 
mevrouw. Een opa met drie kleinkin-
deren trakteert. Ik raak aan de praat 
met zaakvoerster Caat die haar job 
in de financiële wereld verruild heeft 
voor een eigen zaak aan huis. Temeer 
om zelf werkgelegenheid te creëren 
voor haar autistische dochter Marie. 
Het mooie is dat zij ook andere jon-
geren met autisme stage laat lopen in 
haar inmiddels goed draaiend zaakje. 
Knap! 

NR. 104

NR. 146

NR. 261

“Ik heb mij laten 
vertellen dat er veel 
nieuwe zaken zijn 
bijgekomen. Op  
stap dus!”

NR. 1
NR. 1

NR. 53

Ik ben en blijf een grote 
fan van deze multiculturele 
straat die groeit en bloeit 
en waar altijd wel iets lek-
kers te halen valt. Wat is er 
nieuw? Wat is er anders? Ik 
zoek het graag voor u uit.

NR. 78

NR. 79

NR. 23

NR. 246

HOEF-
STADSTR.

© L U C  V L E U G E L S



Caat biedt een mooie selectie 
artisanaal ijs aan maar verkoopt 
ook gebakjes, ouderwets snoepgoed 
en nostalgische cadeautjes. Het is 
allemaal net even anders, zoals de 
rose-met wit gekleurde caravan 
waarmee ze aanwezig is op sommige 
evenementen. Ook tijdens Vollebak 
Vennestraat zal ze van de partij zijn.

Na een ijsje citroensorbet rij ik 
tevreden naar huis. Het einde van 
de Vennestraat komt in zicht. In de 
verte tekenen de contouren van een 
grote nieuwbouw zich af. Ik verheug 
mij nu al op wat ginds komen gaat. 
Naast de WILD- EN GEVOGELTE 
ZAAK LIEBEN opent in het najaar 
VANDERMAESEN, een viswinkel met 
sushibar, én KOEK EN BROOD, een 
artisanale bakkerij gerund door Ced-
ric. Een reden te meer om nog vaker 
af te zakken richting Winterslag!

1

TOT  IN  DE  PUNTJES. . .

BROCHE SPRINGBOOK — 350 EURO
OJA (ONTWERP LORE LANGENDRIES), NR 145

SCHUPJE — 10,95 EURO
EXELMANS, NR 363

DAS — 3 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR 147 

KETTING ZILVER — 50 EURO
OJA (ONTWERP LORE LANGENDRIES), NR 145

LINGUINE MET TRUFFEL — 6,75 EURO
CASA PAGLIA LA BOTTEGA DEL GUSTO  
- LA POSTA PIZZERIA, NR 110
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TENNISLAAN
NR. 8
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