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VEN NE STRAAT PRAAT
VO O R D E Z IN TU IG EN

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

EDI T IE # 3 (2018)

VOORWOORD

OVER

DE STR A AT

T E K S T : W I M D R 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 N K

De Vennestraat staat voor proeven, zien, ruiken, horen en voelen.
Je vindt er sfeervolle en authentieke
restaurantjes, cafés en winkeltjes met
unieke en smaakvolle producten. Op
zaterdag kan je gezellig kuieren over
de versmarkt. Maar je kan er ook
terecht voor leuk design. Met C-mine
in de buurt is creativiteit nooit ver
weg. Vanaf 15 augustus kan je daar
zelfs een bezoekje brengen aan de
prestigieuze tentoonstelling De wondere wereld van Tim Burton.
Maar de Vennestraat maakt
zich ook op voor de inmiddels 5de
editie van het succesvolle Vollebak
Vennestraat. Opnieuw brengen we
het multiculinaire verhaal van de
straat naar buiten. En dat mag je
letterlijk nemen: geniet van een hip
drankje, een lekker hapje of heerlijke
barbecue aan de lange tafel van meer
dan 80 meter in het midden van de
straat. Luister naar de live optredens.
Laat je zintuigen prikkelen door het
straatdesign, gecreëerd met blauwe
‘voedingsbakjes’, en de kruiden die je
her en der zal tegenkomen.
Laat je ook dit jaar weer onderdompelen in de ‘Straat van de Zintuigen’ tijdens de vier edities. Het volledige programma vind je in dit krantje,
op de FB -pagina en via de website
www.vollebakvennestraat.be.

Deze foto werd genomen in De Tuin
van Betty, een verborgen groene
parel in de Vennestraat. Elke eerste
zaterdag van de maand van 10u tot
12u komen vrijwilligers samen om
te werken in deze buurttuin.
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VENNESTR AAT

L A VIE EN ROSE
1

KETTING — 26 EURO
(ONTWERP SOMETHINGS INSIDE)
OJA, NR. 145

2

EUSTOMA — 1 EURO
MONDEOFLOWERS, NR. 94

3

TURKS FRUIT — 2,99 EURO
DUDEMSA, NR. 66-68

4

GENKSE KOEKJES — 5 EURO
BAKKERIJ GOIRIS, NR. 120

5

SUIKERTANG — 0,50 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR. 147

6

SUIKERAMANDELEN — 1,59 EURO
DUDEMSA, NR. 66-68

SELECTIE & ST YLING : LH & ND
B E E L D : R E N A AT N I J S

1

2

3

6

5
Geïnspireerd op
Alice in Wonderland,
een film van Tim Burton

EXPO TIM BURTON,
C-MINE 15.08 — 28.11.2018
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PR AAT
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HE T STA AR TJE

VAN

DE STR A AT

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

HUISNR.

0 6-2

Koek en brood
CEDRIC wou bioloog worden
maar verloor halfweg de studies zijn
interesse. Geen bioloog dus, maar zijn
broodje is alsnog gebakken. Per toeval,
eerder. “Ik wist niet wat ik moest doen
en een lijst met beroepen op de site
van de VDBA moest me op weg helpen.
Ik bleef hangen bij de opleiding tot
bakker.” Waarom weet hij zelf niet. Hij
kon wel een potje koken maar had nog
nooit gebakken. Toch beviel het hem
en toen hij na zijn jaaropleiding The
School of Artisan Food in Groot-Brittanië ontdekte was het plezier compleet.
“Ik had niet de ambitie om een klassieke bakker te worden. Ik wou een
artisanale bakker worden, teruggrijpen
naar die authentieke manier van bakken.” Plezier werd uiteindelijk een
passie.
CEDRIC bleef na zijn opleiding nog
twee jaar werken in Engeland en Schotland en belandde uiteindelijk terug in
zijn geboortestad Genk. “Ik ben altijd
eigenwijs genoeg geweest om te weten
dat ik zelf iets wou ondernemen.”
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En zo komt het dat je vandaag
zuurdesembrood kan kopen in de Vennestraat. “Er steekt veel tijd en werk in
het broodbakken. Het duurt drie dagen
om zuurdesembrood te maken en we
doen zoveel mogelijk met de hand,
zonder chemische hulpmiddelen. Het
deeg varieert daarom ook van dag tot
dag.” En ook de taartjes variëren, maar
dan eerder van seizoen tot seizoen. “In
Engeland heb ik geleerd seizoensgebonden te werken, je doet het met wat
er is. Ik zal dus niet heel het jaar door
aardbeientaarten verkopen.” Rep je dus
naar KOEK EN BROOD, voor koek en
een brood. En een aardbeientaart. Het
is er het moment voor.

VENNESTR AAT

HUISNR.

0 6-1

Vandermaesen
Het begon allemaal met grootvader Vandermaesen die in 1934 een
reputatie opbouwde met zijn goed
gesmaakte gerookte haring. Grootvader
Vandermaesen had destijds vast niet
verwacht dat er anno 2018 aan de toog
van de sushi-lounge in een van zijn
viswinkels van VANDERMAESEN
een jong gezin sushi zou eten, vijfjarige kleuter incluis. “Een paar jaar
geleden was sushi nog iets exotisch,
nu is het bijna doodnormaal om een
California roll of sashimi te eten”, zegt
TAMARA , verantwoordelijke van de
Genkse visspeciaalzaak, broertje van
de gelijknamige groothandel in Zolder.
Hun sushi-lounge is nog redelijk nieuw,
maar VANDERMAESEN — nu gerund
door een volgende generatie Vandermaesen — staat dus al langer bekend
om zijn kwaliteitsvolle en ruime visaanbod van dagelijks aangevoerde verse vis
tot diepvries vis, gerookte vis, kant- en
klare gerechten, visbuffetten en traiteur
gerechten.

Verse vis heeft hoe dan ook de
grootste aantrek. “Iedere week doen
we promoties. Zo durven mensen meer
proberen.” Al heeft iedereen favorieten,
promotie of niet. Genk is een multiculturele stad en de Vennestraat is multicultureel in het kwadraat. Dat uit zich
zelfs in de visverkoop. “De Turkse en
Italiaanse gemeenschap koopt meestal
dorade, terwijl de Spaanse en Griekse
gemeenschap buitengaat met sardines
en ansjovis.”
Een uitsmijter voor al die anderen
met hun mosselen: mogen we enkel
mosselen eten in maanden met een ‘r’?
“Van mei tot augustus zouden er geen
mosselen te vinden zijn, maar dankzij
hangcultuur-mosselen kan je er toch
bijna het hele jaar door van eten.”
Smakelijk. Bon appetit. Have a nice
meal. En dat allemaal zonder ‘r’.

HUISNR.
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Lieben gevogelte en wild
“JOS ligt onder de steamer.” Dat
is het antwoord wat je kan krijgen
wanneer je in kippenslachterij
LIEBEN vraagt naar de eigenaar. JOS
is de derde generatie LIEBEN die de
zaak verderzet. “Al had ik daar nooit
echt interesse in”, zegt hij wanneer
hij onder de steamer uit komt. “Maar
op een dag stelde mijn oom het voor
en ben ik zonder veel nadenken er in
meegegaan.” En voor je het weet zit
ook je vrouw mee in het bedrijf, lig je
onder een steamer omdat die lekt, doe
je de administratie, de verkoop of al
die andere dingen die bij het uitbaten
van een kippenslachterij hoort. Een
kippenslachterij waar ze overigens
meer dan enkel — halal geslachte —
kip verkopen. “Zeventig jaar geleden
is het begonnen met boter, eieren en
platte kaas. Dan is er gevogelte en wild
bijgekomen.”

PR AAT

Hun klassieker? Grootmoeders
kippengehaktballetjes. “Niet te groot,
niet te klein. Ze worden gemaakt naar
het recept van Oma Lieben die vroeger
balletjes bereidde voor de kleinkinderen.”
En of het nu over die gehaktballetjes of een ander product gaat, er geldt
bij de familie LIEBEN slechts één regel.
“Als een klant iets vraagt over een
product wil ik kunnen zeggen dat ik er
blij van word. Waarom zouden we het
anders verkopen? Kwaliteit is de enige
drijfveer en de enige manier om ons
te onderscheiden van de grote ketens.
En het gevoel dat je klanten er uiteindelijk ook blij van worden, dat houd je
gaande.”
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INGREDIËNTEN

VAN

DE STR A AT

TEKST & BEELD : JO LEMMENS

De Venneburger

Chefkok Jo Lemmens
van Restaurant U maakt
een gerecht met zoveel
mogelijk ingrediënten
uit de straat
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I NGR EDI Ë N T E N:

— 2 köfte van DUDEMSA
— Brioche hamburgerbroodje
van KOEK EN BROOD
— 2 sneden huisgerookte ham
van VINCENT
— 2 puntpepers
— 2 pijpajuin
— 1 kleine komkommer
— 1 dikke ui
— bussel munt
— bussel dille
— bussel platte peterselie
— 100 ml azijn
— 50 gr suiker
— zout
— 1 eigeel
— 1 el Dijonmosterd
— 300 ml zonnebloemolie
— 1 teentje look
— 50 gr Parmezaan
van PRINCIPE FOOD
— 1 citroen

W ER K W I JZE:

Marineer de komkommer (dunne
plakken) en de ui (dikke ringen) in
de azijn met suiker en 1tl zout. Laat
een uurtje marineren (kan een dag op
voorhand).
Maak een mayonaise van het
eigeel, de mosterd en de zonnebloemolie. Doe de mayonaise met de dille,
munt, peterselie, het teentje look en
de Parmezaanse kaas in de blender.
Voeg eventueel een beetje azijn en/of
water toe om het wat vloeibaarder te
maken. Mix tot je een mooie groene
mayonaise hebt.
Grill de köfte, puntpaprika’s en
pijpajuinen (geheel).
Haal de groenten van de grill en
kruid met peper en zout, een paar
druppels citroensap en olijfolie.
Stel de hamburger samen:
broodje/saus/köfte/ui/komkommer/
gerookte hesp/saus/broodje

VENNESTR AAT

OP EEN
STEENWORP

VAN

DE STR A AT

C-mine — Creativiteit in het kwadraat
The World of Tim Burton
De wondere wereld van Tim Burton

Vanaf 15 augustus kan je in de
tentoonstellingsruimtes van C-mine
kennis maken met het artistieke
werk van de bekende filmregisseur
en artiest Tim Burton. Het is uitzonderlijk dat deze internationale tentoonstelling te zien zal zijn in Genk,
de stad vervoegt het rijtje van grootsteden als New York, Tokio, Praag,
Parijs en Mexico City.
Als visionaire filmregisseur en
producent wordt Tim Burton internationaal erkend en gelauwerd voor zijn
films. Batman, Edward Scissorhands,
Tim Burton’s The Nightmare Before
Christmas, Charlie and the Chocolate Factory, Alice in Wonderland,…
zijn slechts een kleine greep uit zijn
bekende oeuvre.
The World of Tim Burton presenteert zijn uitgebreide artistieke
werk in een samenhangende tentoonstelling van tekeningen, schilderijen,
foto’s, geanimeerde stop-motion poppen, maquettes, films en sculpturale
installaties.
Aan de tentoonstelling is een
boeiend randprogramma gekoppeld.
Zo kan je elke donderdag en zondag
een Tim Burton film meepikken bij
Euroscoop Genk. En voor de romantische zielen zijn er in september drie
“drive-in movies” geprogrammeerd:
onder de sterrenhemel en met je
autoradio genieten van één van Tim
Burton’s meesterwerken.

In het Burton Café staan ‘waffles’
en cinema-snacks van chef Giovanni
Oosters op de kaart. En Tim Burton-gadgets vind je in de Exhibition
Shop op C-mine. Het lekkerste gadget
is de praline die Bakkerij Goiris
ontwikkelde samen met C-mine. In
acht pralinedoosjes zit trouwens een
“gouden ticket” verstopt… wie weet
word jij de gelukkige winnaar van een
Vennestraat- of Burton-pakket? De
pralines worden verkocht bij Bakkerij
Goiris en in de Exhibition Shop op
C-mine.

TIP!
Als Genkenaar kan je de
tentoonstelling bezoeken aan
6 euro in plaats van 15 euro
15.08.2018 — 28.11.2018
www.c-mine.be/burton

De expo is geschikt voor het hele
gezin. Met het familiespel wandelen
ouders en kinderen binnen in een
wereld van monsters en mythologische figuren om samen de wereld van
Tim Burton te ontdekken.

© 2018 TIM BURTON

PR AAT

© 2018 TIM BURTON

07

HUISNR.

1

GENKSE KOEKJES — 5 EURO
BAKKERIJ GOIRIS, NR. 120

2

KETTING — 40 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

3

KETTING — 40 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

4

CHOCOLADEKOEK — 0,50 EURO
KOEK EN BROOD, TENNISLAAN NR. 6-02

5

PRALINES NIGHTMARE
BAKKERIJ GOIRIS, NR. 120

6

KETTING —40 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

7

HONING — 1,49 EURO
DUDEMSA, NR. 66-68

94

Mondeoflowers
Doe-het-zelf-tips van DORIS :
Je kan het hele jaar door alle bloemen vinden, maar net zoals bij fruit en
groenten koop je best seizoensbloemen.
In de zomer zijn dat vooral gladiolen,
pioenrozen en zonnebloemen.
Haal je bloemen uit de verpakking
voordat je ze in een vaas zet.
Zet je bloemen niet in de tocht.
Wij hebben ook niet graag een koude
trek in onze rug.
Een scheutje javel houdt het water
proper, maar een scheut teveel kan
dodelijk zijn voor de bloemen. Gebruik
liever de zakjes voeding die je bij de
bloemen krijgt en maak de stelen zuiver
zodat er geen blaadjes in het water kunnen vallen, want die gaan rotten.
De populairste bloem is op dit
moment de orchidee. Als je die in huis
hebt moet je hem één keer per week
water geven en laten uitlekken, niet
in de volle zon zetten en uit de tocht
houden.
Kan je geen planten of bloemen in
leven houden? Ga dan voor een cactus
of een sanseveria. Die hebben weinig
aandacht en zorg nodig.
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VENNESTR AAT

ZO ZOE T AL S HONING

SELECTIE & ST YLING : LH & ND
B E E L D : R E N A AT N I J S

7

6
1

2

3

5
4

Geïnspireerd op
Sjakie en de chocoladefabriek,
een film van Tim Burton

EXPO TIM BURTON,
C-MINE 15.08 — 28.11.2018

HUISNR.

273

Sigaren- en dagbladhandel Vandevenne
Vier jaar geleden rolde ‘BART van
de krantenwinkel’ in de wereld van de
handgerolde sigaren. “Ik moest me erin
verdiepen, want ik wist er niets van.”
Enkele trips naar de Dominicaanse
Republiek en Cuba en heel wat zelfstudie later weet hij er alles van. “Ik ben
zelfs beginnen roken om mijn product
beter te leren kennen. Je kan toch ook
geen wijn verkopen zonder de smaak te
kennen?” En net zoals met wijn is ook
bij sigaren de smaak afhankelijk van
meerdere factoren: de kwaliteit van je
grondstof en de oogst en de rijpingsduur ervan. Hoe je die kwaliteit kan
testen? Niet door er gewichtig aan te
ruiken, blijkbaar.
“Uit de geur kan je niet alles
afleiden. Knip liever het uiteinde eraf,
daaraan kan je zien of de sigaar niet
uitgedroogd is. Als dat het geval is, is er
een verlies aan kwaliteit, smaak, geur
en kleur.” En zo is een slechte sigaar
zoals een leeg glas wijn: zonde.

PR AAT
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VENNESTR AAT

GEEF KLEUR A AN DE VENNESTR A AT
PR AAT

EN KNIP DE STICKERS UIT

11

OP HE T SCHERP VAN DE SNEDE
SELECTIE & ST YLING : LH & ND
B E E L D : R E N A AT N I J S

1

SNOEISCHAAR — 12,95 EURO
EXELMANS, NR. 363

2

ANJER — 0,60 EURO
MONDEOFLOWERS, NR. 94

3

PLEISTER
APOTHEEK

4

MESSEN — 0,50 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR. 147

5

BINDTANG — 16,69 EURO
EXELMANS, NR. 363

6

ZAKMES — 9,80 EURO
EXELMANS, NR. 363

1

6

5

4

3

Geïnspireerd op
Edward Scissorhands,
een film van Tim Burton

EXPO TIM BURTON,
C-MINE 15.08 — 28.11.2018

2
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IN

TAM AR A
& PINO
TAM AR A
PINO

VA N

VA N

DE STR A AT

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

B O S CH C A R SER V ICE & FIE T SH A NDEL
A N T HONIS SEN NR. 162
K A PPER S Z A A K A DDIC T BY CRE AT I VO
HOEFSTADSTRAAT NR. 8

TAMARA en PINO zijn 2 handelaars uit de Vennestraat. Vriendelijk
zijn kost hen geen enkele moeite.
PINO woont al 4 deccenia in de
Vennestraat, met een korte onderbreking omdat hij naar het centrum trok.
Maar hij was al rap terug. Hij miste de
Vennestraat en de typische sfeer die
nergens anders te vinden is.
TAMARA is de vrouw van DIRK
Anthonissen en woont nu 11 jaar in de
Vennestraat. De zaak bestaat dit jaar
80 jaar waarvan ze de laatste 5 jaar mee
haar stempel drukt.

De fotoshoot vond plaats op de
straat op een zonovergoten namiddag.
Als de zon schijnt waan je je — op
de vele terrasjes — in het Zuiden.
TAMARA kreeg van de stylisten een
Apérol Spritz in de handen geduwd.
Het drankje kon haar niet bekoren, zij
verkiest zoet. Alles voor de foto!

2014 — GIANNI

2015 — ROSALBA

2016 — ELINE & ZORLU

2017 — MARCO

SCHOENMAKER GIANNI

CASA PAGLIA LA BOTTEGA DEL GUSTO LA POSTA PIZZERIA

GEPETTO & CAFÉ COCKTAIL

CARBONE

PR AAT
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BIERVILTJES

14

IN

DE STR A AT

VENNESTR AAT

In verschillende horecazaken op de Vennestraat
kan je de bierviltjes terugvinden.

TEKEN EEN PLAATJE OF SCHRIJF ER EEN PRAATJE OP!
PR AAT
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IN

PASTA

DE STR A AT

TEKST : NELE REYMEN

Een mens moet hard zijn
best doen om de Italiaanse
restaurants in de Vennestraat
niet te vinden. Want ze zijn
er. En ze zijn met veel. Enkele
Genkse Italianen geven hier
hun beste pasta-tips weg, dus
doe er vooral jouw voordeel
mee. Maar al die tips ten spijt:
waarom alles zelf doen? Met
die zeven Italiaanse restaurants in de Vennestraat moet je
alvast geen enkele dag van de
week zelf koken.

KLEIN VIS JE, ZOE T VIS JE
7

SELECTIE & ST YLING : LH & ND
B E E L D : R E N A AT N I J S

5

6

Geïnspireerd op
Sjakie en de chocoladefabriek,
een film van Tim Burton

EXPO TIM BURTON,
C-MINE 15.08 — 28.11.2018
1

16

2

3

4

VENNESTR AAT

MATTEO : “Pasta eet je gewoon
met een vork. Klaar. Snij je spaghetti
nooit in stukjes. Wat ben je, een
kleuter?”
LORENZO : “Eet nooit brood bij je
pasta. Brood dient om de restjes saus
uit je bord te vegen.”
MARCO : “Koffie met melk drink
je bij het ontbijt. Na de pasta kies je dus
ook best een espresso of een likeurtje
in plaats van een cappuccino of latte
macchiato.”
NADIA : “Doe nooit olijfolie bij het
kookwater van de pasta! Zo’n verspilling! Als je de olie wilt proeven, meng je
die beter bij de pasta als die afgegoten
is. En als je niet wilt dat die pasta aan
elkaar kleeft moet je tijdens het koken
gewoon in de pot roeren.”
ALLESIO : “Voeg wat zout bij het
kookwater en giet het niet weg als de
pasta beetgaar is, maar voeg een beetje
van dat vocht toe aan de saus.
Perfect voor de textuur en smaak
van de pasta!”
FRANCESCA : “Als je een koude

pastasalade wilt maken mag je de sausjes en kruiden al onder de pasta mengen als die nog warm is. Op die manier
worden de smaken beter opgenomen.”
ANNA : “Ik heb mensen al afge-

goten pasta zien afspoelen met koud
water. Waarom zou je dat doen? Het
zetmeel dat je zo wegspoelt zorgt voor
smaak en dient als bindmiddel bij de
saus.”

1
3

KETTING — 55 EURO
(ONTWERP JILL LENAERTS)
OJA, NR. 145

2
4

TRUKS FRUIT — 2,99 EURO
DUDEMSA, NR. 66-68

5

1 BOL IJS MET DISCODIPS — 2 EURO
CREME LE LIS & NOSTALGIE NR. 246

6

SUSHI — 1,60 EURO
VANDERMAESEN, TENNISLAAN NR. 6

7

SCHAAL — 30 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

PR AAT

DANIELE : “Er is een reden
waarom er zoveel soorten pasta en
sauzen zijn: bij elke pasta hoort een
saus! Om te weten wat de juiste combinaties zijn moet je gewoon naar een
menukaart in een Italiaans restaurant
kijken.”
VALENTINA : “Er is één regel
die geldt voor alle pastagerechten:
het smaakt alleen als het met liefde
gemaakt is.”
LAURA : “Als mensen pasta koken
hebben ze ofwel te veel, ofwel te weinig.
Terwijl het simpel is: je kookt 100g
pasta per persoon. En dan nog eens,
voor de tweede ronde.”
SILVIO : “Eigenlijk mag alles.
Behalve ananas op een pizza. Dat doé
je gewoon niet.”

PASTA PLEKJES
VAN DE VENNESTR A AT:
L A P OSTA NR. 185
CAS A PAGLIA NR. 110
L’ITALIANO NR. 133
AFI NR. 98
CARBONE NR. 195
CARS CIRC OLO S ARDO NR. 183
DA FAUSTO EVENCE COPPÉELAAN NR. 84
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FONKELNIEUW
IN DE STR A AT

18

BREED

HUISNR.

19 9

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

VENNESTR AAT

“Hier werd geschiedenis geschreven”, zegt ISABELLE met gepaste trots
wanneer ze spreekt over het pand dat
vandaag BREED is, een platform voor
ambachten en kunsten.
Het is een samenvoeging van twee
panden: het geboortehuis van modeontwerper Martin Margiela en de thuis
van Betty’s Discobar, op zijn beurt weer
verbonden met Rocco Granata zijn
eerste en grootste hit ‘Marina’. “En die
geschiedenis mocht aanwezig blijven,
daarom hebben we de gevel behouden
en beschermd door er een glazen gevel
voor te plaatsen. Een beetje zoals een
waardevol object in een vitrinekast.”
Isabelle zegt het met een bescheidenheid die ook na vele complimenten
overeind blijft, want dat object is meer
dan pareltje. Achter die gevel schuilen
namelijk plekken die dienst kunnen
doen als creatieve werkruimte en een
expositie- en verkoopplatform. “Met de
ontwerpateliers die te huur zijn willen
we tot interessante samenwerkingen
komen. Het is de ideale manier om creatief talent te verzamelen en op termijn
uit te groeien tot een ontwerp-collectief.
Met de expo- en verkoopsruimte willen
we dan weer een platform bieden aan
nieuw, jong talent. Gepassioneerde ontwerpers, kunstenaars of ambachtslui.

PR AAT

Driemaandelijks vullen we de expo
op een andere manier in zodat we ook
diverse genres aan bod kunnen laten
komen.” En die genres gaan
van beeldende kunsten over toegepaste
en vrije kunsten, ambachtswerk, tot
illustraties, fotografie en meer fraais.
Ze willen een creatieve visie uitdragen
en daarom houden ze ook geregeld
workshops. “We willen breed gaan”,
zegt Isabelle, en dat vat eigenlijk alles
samen.
Als ISABELLE spreekt over ‘we’
gaat het overigens over zichzelf en haar
moeder ELS , respectievelijk architecte
en interieurarchitecte/beeldend kunstenares. Ze hebben zichzelf een plekje
gegeven in het pand en als creatief duo
wilden ze ook anderen die plek gunnen.
Met BREED halen ze een — welja —
brede waaier aan creativiteit naar de
Vennestraat. De naam kon dan ook niet
beter gekozen zijn. BREED staat synoniem voor ‘divers’ en hetzelfde woord
in het Engels betekent ‘creëren’. En zo
is één plus één gelijk aan twee. Een heel
mooi vormgegeven en weloverdachte
som van een aantal delen.
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VERTELLEN
IN GEUREN EN KLEUREN
7

SELECTIE & ST YLING : LH & ND
B E E L D : R E N A AT N I J S

6

5

1

THEEPOT — 3 EURO
OXFAM TWEEDEHANDS, NR. 147

2

LOLLY — 1,79 EURO
DUDEMSA, NR. 66-68

3

LINTMETER — 17,5 EURO
EXELMANS, NR. 363

4

KETTING — 70 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

5

ARMBAND — 30 EURO
(ONTWERP DENISE GIELEN)
OJA, NR. 145

6

GEPETTO THEE — 7,00 EURO
GEPETTO, NR. 123

7

SIGAAR — 15,00 EURO
SIGAREN- EN DAGBLADHANDEL VANDEVENNE, NR. 273

1

EXPO TIM BURTON,
C-MINE 15.08 — 28.11.2018

2

3

4

in samenwerking met

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

Geïnspireerd op
Alice in Wonderland,
een film van Tim Burton

