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In 2022 viert 
Nieuw Dak  
100 jaar bestaan

Op 19 juni 1922 werd onze vennoot
schap opgericht. Intussen zijn we 
gegroeid tot één van de grootste 
woonorganisaties in Limburg.

Al 100 jaar zorgen we voor kwali
teitsvol, betaalbaar en duurzaam 
wonen. Dat doen we voor én met 
onze huurders.

Om deze bijzondere verjaardag te 
vieren, willen we zoveel mogelijk 
ontmoeting en verbinding creëren.

Samen vieren. Mensen met elkaar 
in contact brengen.

Hieruit ontstond ook het idee van 
dit culinair verhalenboek: laten 
we mensen samen brengen en 
laten koken, een gezellig eet 
moment delen!

In dit boek kan je mee genieten van 12 mooie  
verhalen van onze huurders, met bij ieder  
verhaal een recept voor een fijn gerecht.

Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen  
om dit hartverwarmende boek te maken.

Veel lees én kookgenot!

Myriam Indenkleef,  Luc Vandeweyer, 
directeur Nieuw Dak voorzitter Nieuw Dak
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“Ik ben afkomstig van Maasmechelen, maar heb lang in As gewoond. Daarna 
kwam ik in Winterslag terecht, in de Vennestraat, en uiteindelijk weer in As. 
Sinds begin 2022 woon ik hier, en daar ben ik heel blij mee.”

“Mijn man, die helaas op zijn 50ste al is overleden, was Marokkaan. In 1975 zijn 
we getrouwd. Dat wilde in die tijd wel wat zeggen, als blonde, Vlaamse vrouw. 
Ik heb twee zonen, die intussen 42 en 37 zijn. Zij zijn het belangrijkste in mijn 
leven, mijn grote trots.”

“Ik had een fantastisch huwelijk, en toen was ik plots alleen. Ik ben gaan reizen. 
Heel Europa, Cuba, de Dominicaanse republiek, Marokko … Altijd alleen, zodat 
ik het land en de cultuur echt leer kennen. Ik ben sociaal, praat tegen iedereen, 
en zo maak je veel vriendschappen. Elke mens die je leert kennen, is als een 
nieuw boek dat je leest. Daarom hou ik ook zo van Genk, met al zijn culturen.  
Ik ga graag naar Italiaanse cafés. Ik spreek een mondvol Arabisch en Italiaans.”

“Het leven is mooi, maar daar moet je voor een groot stuk zelf voor zorgen. Het 
meest heb ik geleerd van zogezegd ‘arme’ mensen die toch gelukkig zijn, omdat 
ze écht leven. Hier leef ik sober, zodat ik af en toe kan genieten van een trip naar 
het buitenland.” 

Marie-Jeanne Ramaekers (67)

WIE

Rozenkranslaan, Termien, Genk

Het Uvormige complex naast de kerk van Termien staat op de plaats 
van het vroegere klooster van de paters Dominicanen.  
De 36 huurwoningen – 24 appartementen, 10 huizen en 2 duplexen – 
vormen het meest recente project van Nieuw Dak. 15 appartementen 
zijn rolstoeltoegankelijk, en er is een buurtlokaal.

“In het stuk waar ik woon zijn er vooral seniorenflats, en aan de over
kant wonen jonge gezinnen. Dat is af en toe wat zoeken en aanpassen, 
maar die mix is ook wel fijn. Wat wel confronterend is: in een half jaar 
zijn al 2 van de oudste bewoners overleden.” 

WAAR
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“Goulash met pasta. Klinkt dat raar? 
Rond mijn 17de ging ik vaak naar het 
jeugdhuis. Mijn vriendin was half 
Hongaars, half Italiaans. Op een 
zondag nodigde haar mama ons uit 
om te eten. Ze maakte dit gerecht, 
en we vonden dat zo lekker, dat 
we elke zondag naar Eisdencité 
gingen voor hetzelfde gerecht.  
50 jaar later maak ik dat nog  
altijd klaar voor mijn zonen.”

Vandaag schuift buurvouw Drika 
(84) mee aan tafel. “Ik heb 39 
jaar in een duplex in Termien 
gewoond, maar ik kreeg moeite 
met de trappen. Hier is alles 
perfect toegankelijk voor mij, en 
ik heb er fijne buren bijgekregen.”

WAT ETEN WE?

Elke mens die  
je leert kennen,  
is als een nieuw  
boek dat je leest.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

250 g spaghetti 
1 groenteblokje 
1 kg rundsblokjes 
1 bakje champignons 
6 dikke San Marzano 

tomaten,of 1 blik  
tomatenblokjes 

1 gele, 1 rode en 1 groene  
paprika 

1 chilipeper 
1 dikke ui
2 teentjes look 
kruiden: zout & peper, 

gerookte paprikapoeder, 
pilipili, 3 kruidnagels,  
3 laurierblaadjes 

sap van een halve citroen 
boter
melk
bloem
1 zakje Boni specialmix 

gemalen kaas 
50 gr parmezaanse kaas
paneermeel

RECEPT

Goulash met pasta

Elke mens die  
je leert kennen,  
is als een nieuw  
boek dat je leest.

Bereiding:

Kook de spaghetti gaar in water met een blokje 
groentebouillon. Snijd het rundsstoofsel in  
kleine, hapklare brokjes. Bak het vlees aan in 
boter en olijfolie.

Laat een teentje versnipperde look en wat 
ajuin mee garen. Snij de paprika en de peper in 
blokjes, en voeg toe. Doe er ook de gesneden 
champignons bij, en 4 grote, gepelde en  
ontpitte tomaten. 

Laat alles met kruidnagel en laurier 3 uur 
stoven op een heel laag vuur.

Maak een dikke kaassaus met boter, melk en 
bloem. Ik gebruik altijd een mix van 4 geraspte 
kazen uit de Colruyt, en voeg nog extra parme
zaan toe. Een vleugje citroensap maakt het af. 

Roer de pasta onder de saus, en laat een beetje 
afkoelen. Ik doe dan paneermeel in een inox 
kommetje, vul dat met pasta, laat die goed 
ronddraaien, en strooi er nog wat extra paneer
meel op. Draai het kommetje om, druk de 
pastabol een beetje plat, en bak die op in olie.
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Als de naam Magda Remans een belletje doet rinkelen, dan is dat misschien 
omdat ze zich begin jaren 90 inzette voor het lot van de bewoners van OudTexas. 
Die legendarische wijk aan de voet van de mijnterril in Waterschei heeft al een 
paar decennia plaats geruimd voor de parking van KRC Genk, maar de sociale 
inzet van Magda bleef.

“Ik werkte eerst voor Stebo, en later voor RIMO/SAAMO, als opbouwwerkster. 
In die job was ik er onder meer voor de logeurs, alleenstaande mannen die voor 
een korte of langere periode in kamers wonen. Inmiddels ben ik al ruim 4 jaar 
met pensioen, maar ik laat de mannen in de Vennestraat niet los. Ik blijf hier als 
vrijwilliger meedraaien. Ik amuseer mij.”

De oudste bewoner is Marcel. Hij woont hier al 21 jaar. “Ik ben bij manier van 
spreken de concierge”, grijnst hij. “Ik hoor hier thuis. Als ik ooit wegga, dan zal 
het in een kist zijn.” Ook Freddy is een vaste waarde, na 17 jaar. 
“Mensen snappen niet altijd waarom we hier als mannen alleen blijven, maar 
ik wil nergens anders wonen. De kamers zijn verbeterd, en we hebben een grote 
tuin. Daar ben ik veel mee bezig, met mijn planten en groenten.”

Lucas is een oudlogeur, maar hij komt nog regelmatig mee soep eten. “Dit is  
een huis vol verrassingen en straffe verhalen. Hier is altijd ambiance.” Jules,  
ook oudbewoner en nu vrijwilliger, vat het zo samen: “Eerst was hier het 
Koekoeks nest, later Melrose Place. Ik heb soms wel wat heimwee naar die  
periode. Dat zegt genoeg over de sfeer, zeker?”

Magda Remans (67) en haar mannen

WIE

Vennestraat, Winterslag, Genk

Achter een onopvallende gevel in de Vennestraat schuilt een heel  
speciaal huis, met al even bijzondere bewoners. Hier wonen 12 mannen 
in evenveel studio’s, met beneden een gemeenschappelijke ruimte, een 
groot terras, en een weelderige tuin die grenst aan de Evence Coppée
laan en de Westerring. 

“Eerst waren dit eenvoudige kamers in een logementshuis”, zegt Magda. 
“Onze signalen om die situatie te verbeteren, zijn opgepikt. Nu zijn dit 
volwaardige studio’s, en is ook de huurregeling sterk verbeterd. Bij de 
bewoners is er één rode draad: iedereen heeft zijn eigen verhaal.”

WAAR
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“Soep. Lang geleden kookten we 
samen drie maaltijden per week, 
maar het werd te kleinschalig om de 
kosten te recupereren. Daarna werd 
dat 1 keer per week samen soep 
maken. Wie wilde, kon hier komen 
meeeten, of één of meer litertjes 
afhalen. Dat zijn we blijven doen, 
elke dinsdag.”

Jules woonde hier jarenlang zelf, 
en komt nu als vrijwilliger nog 
altijd meekoken. “Ook al ben ik 
hier weg, dit blijft toch een beetje 
mijn familie. We bestellen de 
groenten bij Freddy, die zaterdag 
meehelpt op de versmarkt en op 
zoek gaat naar overschotten die 
anders toch maar weggegooid 
worden. Op maandag kuisen 
we alles, dinsdag koken we en 
eten we samen.”

WAT ETEN WE?

Dit is een huis  
vol verrassingen  

en straffe verhalen:  
altijd ambiance!
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Ingrediënten:

(hoeveelheden aanpassen 
aan de oogst of de eigen 
smaak …) 

tomaten
selder
ui
wortel
paprika
prei
water
zout en (veel) peper
bouillonblokje(s)
boter of olie

RECEPT

Groentesoep

Dit is een huis  
vol verrassingen  

en straffe verhalen:  
altijd ambiance!

Bereiding:

Maak de groenten schoon en snij ze klein. Stoof 
de ui aan met wat olie of boter. Voeg paprika  
en wortelblokjes toe, en laat die ook even 
stoven. 

Doe er als laatste de zachtere groenten als 
selder en prei bij, en tot slot de tomaten. 

Voeg heet water met één of meer bouillonblok
jes toe, in verhouding met de groenten, en laat 
stevig doorkoken. 

Zet er de mixer in, en kruid af met peper en zout.  
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“Ik heb hier altijd samen met mijn zoon gewoond, maar hij heeft inmiddels 
werk en is het huis uit. Mijn tijd steek ik nu onder meer in het samenbrengen van 
mensen. Ik heb altijd graag en veel vrijwilligerswerk gedaan: in de school van 
mijn zoon, in de Opvoedingswinkel, … Nu probeer ik hier iets te betekenen voor 
de andere bewoners.”

Liesbeth organiseert burenbabbels. “We hebben een gemeenschappelijk zaaltje. 
Daar brachten we mensen samen rond een kop koffie, of om samen een stuk 
pizza of zo te eten. Vóór de coronaperiode liep dat goed, nu moeten we dat 
weer aanzwengelen. Dat kan ik niet alleen, maar ik  kan wel terugvallen op de 
mensen van Nieuw Dak.”

“Ik ben opgegroeid in de cité, en groot geworden met de Genkse diversiteit. Die 
vind ik hier helemaal terug: een Griekse die alleen Engels spreekt, Italianen, 
Turken, Belgen, … Er is wat verloop, maar nieuwe mensen spreek ik zelf aan als 
ik ze toevallig tegenkom bij het buitenzetten van het vuilnis.”

“Soms missen we ineens mensen, omdat ze naar een rusthuis zijn verhuisd, of 
helaas ook omdat ze overlijden. Daarom is het zo belangrijk om ontmoeting te 
blijven organiseren. Ik zie en voel veel vereenzaming bij de oudere, alleenstaande 
bewoners. Daar wil ik zeker iets aan doen.”

Liesbeth Jaenen (58)

WIE

Azalealaan, Driehoeven, Genk

Wie wel eens via Driehoeven richting Zwartberg en HouthalenOost 
rijdt, herkent ze meteen: de twee woontorens in de Azalealaan, goed 
voor 32 appartementen. De gebouwen staan momenteel in de steigers: 
ze worden ingepakt met isolatie en krijgen een nieuwe buitengevel met 
terrassen.

“Ik woon hier sinds 1999. Op dit moment ben ik de jongste, want dit zijn 
nu allemaal seniorenflats. De buren kennen elkaar wel, maar tussen 
de twee blokken onderling is er minder contact. Daarom hoop ik dat 
ook de omgeving wordt aangepakt. Een paar bankjes in het groen als 
ontmoetingsplek, dat zou perfect zijn.”

WAAR



16 |

“Kipcurryrijst. Een klassieker. Ik heb 
getwijfeld om lasagne te maken, 
maar voor een groep kies ik toch 
voor een makkelijk, zeker gerecht. 
De meeste mensen lusten dat ook 
wel. Er is een moslima bij de  
genodigden, daar hou ik ook  
graag rekening mee bij de keuze 
van het vlees.”

Schuiven mee aan tafel: buur
vrouwen José, Angela en Jetje, 
en voor het eerst ook een nieuwe 
bewoonster van de andere toren. 
“Ik kom uit Tsjetsjenië”, vertelt 
Fatima, die als verrassing een 
dessert bij heeft. “Zelfgemaakte 
notentaart.” Een heerlijke  
afsluiter, en de belofte op de 
servetten – Fun, Food & Friends – 
wordt helemaal waargemaakt.

WAT ETEN WE?

Ik voel  
vereenzaming  

in de buurt.  
Daar wil ik iets  

aan doen.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

4 kipfilets
kipkruiden (paprikapoeder, 

pilipili, …)
2 builtjes rijst (ongeveer 75 

gram per persoon)
1 zakje currypoeder (“Knorr is 

prima”)
1 ananas (vers of in blik)
250 ml melk

RECEPT

Kip-curry-rijst

Ik voel  
vereenzaming  

in de buurt.  
Daar wil ik iets  

aan doen.

Bereiding:

Kook de rijst volgens de aanwijzingen, in ruim 
en licht gezouten water. 
Snijd de kipfilets in blokjes, en kruid  naar eigen 
smaak. Bak de blokjes even aan, en laat garen. 

Los een zakje currypoeder op in de melk, en 
breng al roerend aan de kook. Laat ongeveer  
1 minuut doorkoken. 

Snij de ananasschijven in blokjes. Voeg ze toe 
aan de saus, of serveer apart. Serveer er  
eventueel een slaatje bij. 
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Officieel heet hij Consolato, maar iedereen kent hem als Coco. “Ik ben geboren in 
Sicilië, in Siracusa. Toen ik 5 was, verhuisde ik naar België, omdat mijn pa in de 
mijn van Winterslag ging werken. Op mijn 12de leerde ik, zoals wel meer Italiaanse 
kinderen, accordeon spelen. Rond mijn 16de vond ik de gitaar interessanter. Ik 
speelde lang in rockbands, gitaar en later bas. Achteraf bekeken was ik misschien 
liever muzikant geweest, maar ik werd chauffeur bij transportbedrijf Walon 
Nellessen. 30 jaar lang heb ik heel Europa rondgereden met opleggers vol auto’s.”

Na zijn echtscheiding ging Coco alleen wonen in Driehoeven. “Een paar jaar 
geleden leerde ik via Facebook Ryta kennen. We begonnen te chatten, en in 
2020 hebben we met Pasen voor het eerst samen iets gegeten, online.” “Ik had 
iets klaargemaakt in Oekraïne, Coco in Genk”, lacht Ryta. “We toonden dat aan 
mekaar via het scherm, en babbelden. Daarna deden we dat elke zaterdag.” 
Coco trok in juli voor een maand naar Oekraïne. “In augustus zijn we getrouwd, 
en kon Ryta mee naar België.”

Ryta liet in Kryvoy Rog haar zoon met zijn gezin achter. “Mijn schoondochter 
en 2 kleindochters zijn nu veilig in Polen, in mijn geboortestreek is alles relatief 
rustig. De situatie weegt wel zwaar.”

“Nu proberen we hier samen toch gelukkig te zijn. Wat het geheim is van onze 
liefde? We hebben veel gemeenschappelijk, we voelen elkaar aan. En af en toe 
drinken we samen wodka of tequila, dat helpt ook …”

Coco Nastasi (71) en Ryta Parkhomenko (58)

WIE

Roerdompstraat, Termien, Genk

Termien is één van de grootste wijken van Nieuw Dak. In 21 straten staan 
zowat 400 woningen.

“Ik ben opgegroeid in de Dominicanenlaan. Na mijn scheiding kon ik 
een duplex huren in Driehoeven. Toen die gerenoveerd werden, kregen 
we de keuze: tijdelijk of permanent verhuizen. Ik had snel gekozen, en 
woon nu sinds 3 jaar weer in mijn ‘oude’ wijk, in een klein gelijkvloers 
huisje met een slaapkamer, een kelder en een tuintje.”

WAAR
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“Als voorgerecht een slaatje van 
Ryta, als hoofdgerecht pasta met 
gehaktballen in tomatensaus. 
Het beste van twee werelden, uit 
Oekraïne en Italië. Elke woensdag 
en zondag kook ik, en dan eten 
we pasta. Daar sta ik op. Wat dat 
betreft blijf ik een echte Italiaan”, 
lacht Coco.

“Oekraïners eten net als Belgen 
veel aardappelen”, vertelt Ryta. 
“Het slaatje dat ik maak, noemen 
ze hier Russische salade, in  
Oekraïne heet het om een of 
andere reden Oliviersalade.  
Voor de rest vind je in de  
Oekraïense keuken ook veel 
deegwaren, en veel  
varkensvlees.” 

WAT ETEN WE?

Ons eerste  
etentje was online:  
Ryta in Oekraïne,  
ik hier in Termien.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

3 aardappelen
3 augurken
2 wortelen
3 hardgekookte eieren
300 g harde worst (Poolse 

worst, cervela, Zwan, …)
mayonaise
zwarte peper & zout

(voor 4 personen)

500 g penne
500 g varkensgehakt
750 cl passata
1 ei
2 eetlepels paneermeel
2 eetlepels parmezaanse 

kaas
teentje look
peterselie en basilicum
peper en zout

RECEPT

Olivier-salade

Ons eerste  
etentje was online:  
Ryta in Oekraïne,  
ik hier in Termien.

Bereiding:

Kook de aardappelen en de wortelen gaar, en 
snij in kleine blokjes. Snij ook de worst in kleine 
blokjes, net als de augurken. Plet de eieren. 
Meng alles met mayonaise, en kruid met peper 
en zout.

Doe het gehakt in een kom. Meng met het ei, 
het paneermeel, de kaas, de geplette look en 
de fijngehakte peterselie en basilicum. Kruid 
met peper en zout. Rol er 6 grotere balletjes 
van. Bak ze aan in de pan totdat ze een krokant 
kostje hebben. Breng de passata zachtjes aan 
de kook, en laat de balletjes minstens een half 
uurtje mee sudderen. Kook de pasta al dente in 
water met wat zout, en dien samen op. 

Penne met gehaktballen en tomatensaus
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Şukran woont met haar man Yunus al bijna haar hele leven in Genk. Ze hebben 
2 dochters, Dilek en Gulay, 2 zonen, Ibo (Ibrahim) en Osman, en een kleindochter, 
Alisa Mira. “In 1963 kwam mijn vader vanuit Kayseri naar hier, als mijnwerker 
in Zolder. In 1972 volgden de kinderen. Bij een ongeval in de mijn werd zijn knie 
zwaar geraakt. Hij vond werk in de zetelstikkerij van Ford.”

Şukran trouwde in 1977 in Kayseri met Yunus Gazioglu. “In het dorp waar we 
woonden, was ik haar buurman. Hier werkte ik ook bij Ford, op dezelfde afdeling  
als mijn schoonvader. Ons eerste huis lag in Zwartberg. Toen we kinderen 
kregen, verhuisden we naar een appartement in de Muggenbergstraat in  
Sledderlo. Nu wonen we al 30 jaar in de Boenerstraat”, vertelt Yunus.

Şukran bleef huisvrouw, maar geen huismus. “Ik doe veel vrijwilligerswerk. In 
het buurthuis hadden we een kookclub, elke twee weken op vrijdagvoormiddag. 
Iedereen die binnenwandelt, mag mee eten: mensen van het buurthuis, straat
hoekwerk, Nieuw Dak, jongeren, … Op woensdag zitten we in de keuken met de 
kinderen.”

“Ik ben zo blij dat we na 2 jaar binnen zitten weer gewoon buiten mogen. Een 
koffie en een koekje met de buren, of koken voor anderen. Ik kan niet zonder 
mensen om me heen.”

Sukran Pusat (68) 

WIE

Boenerstraat, Sledderlo, Genk

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de vernieuwing van de wijk 
Sledderlo.

“Begin jaren 90 zijn we naar deze woning verhuisd. Daarvoor woonden 
we in een appartement in de Muggenbergstraat. De buren daar hadden 
kinderen van dezelfde leeftijd. Toen zij naar de Boenerstraat trokken, zijn 
we hen gevolgd naar dit huis met 3 slaapkamers. We hebben een fijn 
contact met de buren, met de hele wijk eigenlijk: ik ben al jaren actief  
als vrijwilligster bij allerlei organisaties.”

WAAR
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“Börek. Dat is een typisch gerecht uit 
de Turkse en Arabische keuken van 
gevuld bladerdeeg. Met de vulling 
kan je eindeloos variëren: vlees, 
witte kaas, groenten, … Er komt 
wat voorbereiding bij kijken, en het 
moet een tijdje in de oven, maar het 
is een heel dankbare schotel om 
met familie en vrienden te delen en 
samen te eten.” 

“Ik maak regelmatig börek voor 
feesten, meestal voor andere 
mensen. Voor activiteiten in het 
buurthuis, families, ooit zelfs al 
eens voor meer dan 100 mensen 
van de Genkse academies. Deze 
zomer heb ik er al gebakken voor 
onder andere een grote familie
barbecue en voor het Offerfeest.”

WAT ETEN WE?

Als je vrijwilliger 
bent, leer je bijna  

de hele wijk  
kennen.
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Ingrediënten:

(voor 8 personen)

bladerdeeg
1 kg rundsgehakt
4 uien
1 bussel bladpeterselie
kruiden: pilipili, zwarte peper, 

zout, tijm, komijn
2 eieren
2 kopjes melk
grote kom natuuryoghurt
1 kop zonnebloemolie
1 zakje bakpoeder
sesamzaad
ronde bakvorm van  

ongeveer 40 cm doorsnee  
+ bakpapier

RECEPT

Börek

Als je vrijwilliger 
bent, leer je bijna  

de hele wijk  
kennen.

Bereiding:

Schil de uien en rasp ze fijn. Stoof die in voldoende  
olie, in een grote pan, tot ze bruinig  kleuren. 
Voeg dan het rundsgehakt toe. Druk het plat, 
bak aan, en blijf geleidelijk goed door elkaar 
mengen, zodat het vlees gelijkmatig gaart. Kruid 
met telkens 1 theelepel pilipili, zwarte peper en 
komijn, en 2 theelepels zout en tijm. Snij de  
bladpeterselie fijn, en meng die ook onder het 
vlees. Laat een half uurtje garen op laag vuur.

Voor het bladerdeeg (saç yufka) heb je een 
beslag nodig. Meng daarvoor 4 eieren, 2 kopjes 
melk, yoghurt, 1 kopje olie, 1 zakje bakpoeder  
en een snuifje zout.

Leg bakpapier in de vorm, en bestrijk met veel 
olie. Scheur het bladerdeeg los, en leg de vorm 
dicht met een eerste laag. Bestrijk ook die met 
olie, en daarna met een flinke laag beslag  
(1 pollepel). Doe dat nog twee keer, zodat je drie 
lagen hebt. Na de derde laag strijk je de helft 
van het gehakt uit. Giet er beslag op.

Bouw op dat gehakt opnieuw 3 lagen geolied 
bladerdeeg met beslag. Voeg de rest van het 
gehakt toe, en sluit af met nog eens drie lagen 
deeg, olie en beslag. De bovenste laag strijk je in 
met eigeel. Duw de hoekjes en de zijkanten goed 
in, zodat het bladerdeeg rondom goed sluit. 
Bestrooi ten slotte met sesamzaadjes.

Prik met een mesje veel gaatjes, zodat de lucht 
kan ontsnappen. Bak in een voorverwarmde 
oven (boven en onder) op 200 graden. Check na 
een half uurtje regelmatig het resultaat.
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“Louis en ik zijn al 17 jaar een koppel. We woonden lang samen in de Acacia
straat, ook in deze wijk, in een oude duplex uit 1953. Nu wonen we sinds een 
jaar in deze moderne nieuwbouw, met alles erop en eraan. Dat is dag en nacht 
verschil.”

“We wonen hier graag. Er is wel wat contact met de buren, al is dat niet altijd 
even intens. Een goeiendag, een babbeltje, we laten elkaar met rust. We hebben 
wel eens geprobeerd de buren samen te brengen voor een barbecue, maar dat  
is voorlopig niet gelukt. Er is altijd wel iemand weg. Hier wonen twee jonge  
gezinnen, eentje uit Afghanistan, de rest zijn 50plussers.”  

Louis zoekt de koelte van de ruime achtertuin op om een grote auto van 
Legoblokjes in elkaar te knutselen. “Daar kan ik mij goed mee amuseren, ja. 
Rond mijn 40ste heb ik Lego herontdekt.” Een passie? “Mijn grote liefde is muziek, 
en dan vooral oude, klassieke blues, van gitaristen als Rory Gallagher. Ik ging 
lang geleden naar Jazz Bilzen en naar het Poorthuis in Peer voor concerten. Nu 
gaan we samen naar festivals.”  

“Ik heb zelf ook muziek gespeeld, conga en djembe”, zegt Mieke. “Tegenwoordig 
houden we het rustiger. Wandelen met de buurvrouw, eens eten met de buren, 
koken met groenten die de buurman brengt. Gewoon samen genieten, wat  
rondhangen. Wij zijn eigenlijk twee oude hippies.”

Mieke Vermeire (67) en Louis Ulenaers (68)

WIE

Berkenstraat, Ter Heide, As

Nieuw Dak bouwt en verhuurt niet alleen in Genk, maar ook in buur
gemeenten As, Oudsbergen en Zutendaal. Ter Heide in As telt 42 huizen, 
20 appartementen en 112 duplexen. De wijk wordt geleidelijk aan  
grondig vernieuwd. Oude duplexen worden afgebroken, in de 
Berkenstraat en Lindestraat staan nu energiezuinige, compacte en 
goed geïsoleerde woningen.

In één daarvan wonen, sinds een jaar, Mieke en Louis. “Voor mij is de 
cirkel rond”, zegt Mieke. “Ik ben in deze straat geboren. Mijn pa kreeg 
later als mijnwerker een huis in Waterschei. Na zijn pensioen verhuis
den we naar de gele appartementen in Termien (Genk). Ik heb later in 
Houthalen gewoond, nu kom ik hier weer thuis.”

WAAR
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“Stoofvlees met friet. Ik hou van alle 
keukens, Italiaans, Grieks, Frans, 
maar nu wou ik echte Belgische kost 
serveren. Ik kook graag.” “En goed”, 
vult Louis aan. Mieke leerde veel van 
haar ma. “Als zij kookte, stond ik er 
met mijn neus op. Die traditionele 
recepten gebruik ik nog altijd, al geef 
ik er mijn eigen draai aan. Ik maak 
bijvoorbeeld konijn met tomaten
ketchup en zure ajuintjes.”

Bij buurvrouw en wandelvriendin 
Jetje valt de Vlaamse stoverij in elk 
geval in de smaak. “Heel lekker. 
En ik krijg nog een portie mee voor 
mijn broer. Die zal content zijn.”

Echt waar: hond Gypsy weigert 
van zijn bakje te eten als hij 
alleen is. Naast hem moet …  
een pluchen hondje staan.  
Gezelligheid is besmettelijk.

WAT ETEN WE?

Samen genieten,  
samen rondhangen:  

wij zijn twee  
oude hippies.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

1 kg varkensstoofvlees
4 dikke uien
margarine
2 flesjes bruin abdijbier
handvol rozijnen
2 eetlepels siroop
2 eetlepels bruine suiker
azijn
bloem
kruiden: peper, zout,  

rozemarijn, tijm
1 kg dikke aardappelen

RECEPT

Stoofvlees met frieten

Samen genieten,  
samen rondhangen:  

wij zijn twee  
oude hippies.

Bereiding:

“Smelt margarine in een grote pan, en laat het 
stoofvlees aanbruinen. Haal het vlees eruit, en 
stoof de ajuinen in dezelfde pan. Doe het vlees 
er daarna weer bij. Overgiet met 2 flesjes bruin 
abdijbier. Dat geeft een soort ‘wildsmaak’ aan 
het vlees. Voeg een kleine beetje water toe, en 
laat een uur garen op een zacht vuurtje.  

Voeg de rozijnen, siroop, bruine suiker en azijn 
toe, voor een zoetzuur effect. Ik dik daarna de 
saus op het gevoel in met een beetje bloem. 
Kruid verder af. 

De aardappelen snij ik in dikke, grote frieten. 
Altijd vers, eerst voorbakken en dan goudbruin.”
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“Tien jaar geleden ben ik met mijn gezin – mijn vrouw Halima, zoon Osman en 
dochter Tamana – Afghanistan ontvlucht. De situatie was door de oorlog en  
de verscheurdheid van het land onmogelijk geworden. Ik heb geld betaald aan  
onbetrouwbare mensen, veel problemen gehad onderweg, maar we haalden  
het en belandden in Brussel.”

“Gek genoeg kende ik dit land al. Toen ik een jaar of 8 was, kwamen twee neven 
die hier woonden met hun Belgische vrouwen op bezoek. Ik was betoverd: één  
van hen was zo lief dat ik België nooit vergeten ben.”

“In Afghanistan baatte ik een winkel uit met autoonderdelen. Toen steeds meer 
scholen sloten, kocht ik met mijn eigen geld schoolboeken om jongeren toch  
iets te kunnen leren. Kennis is voor mij niet alleen een kwestie van het hoofd. 
We moeten ook de taal van het hart begrijpen. Ik gaf gratis les, om te vermijden 
dat jonge mensen zouden opgroeien tot moordenaars. Dat wilde het regime niet, 
en de dreigementen werden te ernstig. We moesten vertrekken.”

“Natuurlijk mis ik mijn land en mijn familie, maar we zijn hier veilig. De kinderen 
kunnen studeren, er is geen oorlog, er is minder bedrog. Ik wil gewoon in vrede 
samenleven met alle mensen. Als we later deze wereld verlaten, moet er iets 
moois zijn waardoor we herinnerd worden.”

Abdul Popal (59)

WIE

Boshoekstraat, Sledderlo , Genk

De wijk (Nieuw)Sledderlo onderging het afgelopen decennium een 
metamorfose. Er kwamen nieuwe invals en uitgangswegen bij, zodat 
de wijk letterlijk en figuurlijk een meer open karakter kreeg. Oude 
woonblokken verdwenen en maakten plaats voor modernere huur  
en koopwoningen.

“We woonden eerst in een oud appartement in Sledderlo, daarna in 
Kolderbos, en nu in één van de recentere woningen. Het blijft moeilijk 
om rond te komen. Door mijn leeftijd en beperkte kennis van het  
Nederlands vind ik geen job. Sinds de coronaperiode is het ook  
moeilijker om vrienden te maken en mensen te leren kennen.  
Maar ik klaag niet. Ik weet vanwaar ik kom.”

WAAR
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“Een uitgebreid buffet van Afghaanse  
specialiteiten. De hoofdschotel is 
kip biryani. Verder serveren we 
kofta (vleesballetjes), gebakken 
aubergine, een groentesaus met 
wortel, peterselie, peper en azijn, 
grote frieten, en een fris slaatje met 
tomaat, ui, munt, komkommer en 
limoen. Daar hoort een drankje 
van yoghurt en komkommer bij. 
Het dessert is pudding met karde
mompeulen en pistachenootjes.”

“Onze traditionele keuken lijkt erg  
op die van India. Je vindt dan 
ook veel ingrediënten in Indiase 
of Pakistaanse winkels. Wij gaan 
daarvoor meestal naar Antwer
pen. De goed gevulde tafel staat 
symbool voor onze gastvrijheid. 
Mijn huis is ook jouw huis.”

WAT ETEN WE?

Kennis zit niet  
alleen in ons hoofd.  

We moeten ook  
de taal van het hart  

begrijpen.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

600 gr kippenbillen

marinade 
150 gr yoghurt
2 theelepels chili
½ theelepel kurkuma 
4 teentjes knoflook
1 duim verse gember
half bosje verse munt

rijst & kruiden
500 gr basmatirijst
3 eetlepels olie
4 kruidnagels, 5 kardemom

peulen, 610 peperbolletjes
3 blaadjes laurier
3 kleine uien
1015 kerstomaten of  

4 tomaten
half bosje verse munt,  

half bosje verse peterselie 
of koriander

RECEPT

Kip biryani

Kennis zit niet  
alleen in ons hoofd.  

We moeten ook  
de taal van het hart  

begrijpen.

Bereiding:

Rasp de gember en de teentjes knoflook fijn. Hak 
de muntblaadjes fijn. Meng alle ingrediënten 
van de marinade met de kip en een snuif zout. 
Laat minstens 15 minuten marineren. Snipper 
intussen de uien. 

Verwarm olie in een diepe pan met deksel. Voeg 
kruidnagels, laurierblaadjes, kardemom en 
peperkorrels toe. Bak een paar minuten. Voeg 
de gesnipperde uien toe en bak ze lichtjes bruin 
op middelhoog vuur. Snij de tomaten en bak ze 
een paar minuten mee.

Nu mag de kip erbij, met de marinade. Terwijl 
je bakt, roer je alles om op een hoog vuur, tot 
de kip bruint. Laat daarna nog 8 minuten garen 
op laag vuur. 

Voeg de rijst toe, eventueel met kardemom of 
kruiden naar eigen smaak. Laat alles nog een 
paar minuten sudderen. Schep door en eindig 
met munt en peterselie.
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“Ik ben opgegroeid in de Priesterhaagstraat in Kolderbos, samen met mijn mama 
en drie zussen. Sinds 17 jaar woon ik hier met mijn drie zonen: Isa (28), Eray (22)  
en Tolga (19). We zijn hier helemaal op ons gemak.”

In de achtertuin van Selma bruist het van het leven. Hartsvriendinnen Güler en 
Çiğdem – met haar hondjes Boy en Milo –  genieten van de namiddagzon. Tolga 
komt even goeiendag zeggen. “Güler en Çiğdem zijn als tantes voor mij.”
Zo voelt het ook aan: ze noemen elkaar ‘abla’, Turks voor zus. “We kennen elkaar 
al zowat ons hele leven”, zegt Güler. “Ik heb nog op Selma en haar zussen gepast 
toen ze klein waren.” “Ik zat samen op school met de zussen van Selma – Sevda, 
Semra en Selda”, vertelt Çigdem. “We lopen heel veel bij elkaar binnen.”

“Dan toch vooral bij mij”, lacht Selma. “Ze weten dat de frigo en de voorraadkast 
hier altijd vol  zitten. Niet alles is zelfgemaakt. Ik werk overdag bij de sociale vzw 
Alternatief, voor het restaurant en de catering. ’s Avonds heb ik soms weinig zin 
om te koken. Mijn zonen lusten alle drie andere dingen graag, dus dat is altijd een 
uitdaging.”

“Corona heeft er lange tijd ingehakt”, zegt Selma. “Gewoon bij elkaar binnen
springen, dat hebben we weer helemaal moeten opbouwen. Gelukkig kan dat 
allemaal weer.”

Selma Karabag (48)

WIE

Jan-Mathijs Winterslaan, Vlakveld, Genk

Eén van de meest herkenbare woonwijken vlakbij Genkcentrum is 
Vlakveld. De wijk is gebouwd na de tweede wereldoorlog, naar het 
model van de tuinwijken in de mijncités. Rondom het centrale plein 
liggen lanen met ruime rijhuizen, per twee of per vier.

“Ik wil hier nooit meer weg. Dit is een groene wijk, met winkels,  
scholen en alles dichtbij. Of er veel contact is met de buren? Dat heb  
je zelf in de hand. Onze directe buren zijn geweldig. Ik zeg hen vaak dat 
ze nooit mogen verhuizen. Voor de rest ken ik lang niet alle mensen, 
maar (lacht) op een of andere manier kent iedereen mij wel …”

WAAR
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“Eerst bulgur en kaasbroodjes, daarna  
wortelcake. Twee totaal andere 
dingen, maar het zegt wel iets over 
wie ik ben. Ik maak nog graag 
Turkse recepten, maar ik voel me 
zeker zoveel Belgische. We eten even 
graag simpele, Vlaamse keuken, 
aardappelen, groenten en vlees.  
Dat zorgt voor een fijne mix.”   

“Ik kies graag voor relatief simpele 
recepten, die snel klaar zijn. Ik ben 
al de hele dag bezig met eten – ik 
help koken, ik dien op, ik rij rond. 
Mijn slaatje met bulgur is fris, 
dat smaakt altijd, gewoon aan 
tafel of buiten op een zomerse 
dag. Wortelcake is een van mijn 
klassiekers. Met een glaasje thee 
of een tasje koffie is dat altijd 
een succes.”

WAT ETEN WE?

Vriendinnen  
mogen altijd  
langslopen.  

Ze zijn als zussen  
voor mij.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

broodjes:
1 kg bloem
600 ml melk
300 ml zonnebloemolie
2 el suiker + 1 el zout
2 pakjes gist
2 eieren (eiwit)
kaas (beyaz peynir), 1 el per 

broodje
sesam of maanzaad

slaatje
bulgur
tomatenpuree
citroen
pijpajuin & peterselie

wortelcake
4 eieren
1 glas suiker
1 glas melk
1 glas zonnebloem of maïs

olie
2,5 glazen bloem
3 fijn geraspte wortelen
1 zakje bakpoeder
half glas okkernoten in kleine 

stukjes
1 koffielepel kaneel

RECEPT

Bulgurslaatje met kaasbroodjes

Vriendinnen  
mogen altijd  
langslopen.  

Ze zijn als zussen  
voor mij.

Bereiding:

broodjes
Meng bloem, melk, olie, suiker, zout, gist en 
2 eiwitten. Bewaar het eigeel. Maak van het 
deeg bolletjes. Doe er kaas in, en maak een 
vorm (sandwich, half maantje, …) naar keuze. 
Druk de randen plat. Leg omgekeerd op een 
bakplaat. Laat 20 minuten rusten. Bestrijk  
met eigeel en zaadjes. Bak 15 minuten in  
een voorverwarmde oven op 200°.

slaatje
Kook de bulgur of laat wellen volgens de 
instructies op het pak. Meng de olijfolie en  
tomatenpuree eronder. Kruid naar eigen smaak, 
en voeg een vleugje citroensap toe. Snij de 
sjalottenpijpjes en de peterselie fijn, en voeg toe.

cake
Meng alle ingrediënten tot een deeg. Voeg de 
geraspte wortel, de stukjes noot en kaneel toe. 
Laat 45 minuten bakken op 150 graden.
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“Mijn ouders zijn afkomstig van de regio rond Ankara in Turkije. Ik ben hier  
opgegroeid, en voel me ook een echte Genkse. Als alleenstaande mama heb ik  
een druk leven. Ik ben deeltijds schoonmaakster en voltijds huismoeder. Mijn 
kinderen zijn mijn grootste geluk. Dankzij hen adem ik.”

“Mijn dochter studeert zorgkunde. Ze gaat nu naar haar laatste jaar. Ik hoop dat 
ze een goeie job vindt, en niet zoals mij moet poetsen in fabrieken en kantoren. 
Mijn zoon zit nog in de lagere school. Hij heeft een talenknobbel: behalve  
Nederlands en Turks kan hij ook wat Engels, Frans, Duits, en zelfs wat Russisch  
en Oekraïens. Dat leert hij van vrienden, of via films en series. Als we samen tv 
kijken, moet ik vragen of hij de Nederlandse ondertitels aanzet …”

Selma en Sandra waren al buren in hun vorige appartementsblok. “Ik ben nogal 
sociaal, vanop mijn terras zwaai ik naar iedereen. Hier is veel contact tussen de 
buren. We komen mekaar tegen, groeten elkaar, drinken samen koffie of thee.”

Dat blijkt ook als vriendin Fatma onverwacht langsloopt. “We kennen elkaar nog 
maar een paar maanden, maar dat zie je niet. We gaan zo intens met elkaar om 
dat mensen soms niet weten of we ruzie hebben of net heel uitgelaten zijn.  
Mooi toch?”

Selma Deliktas (43)

WIE

De Dries, Kolderbos, Genk

Kolderbos is één van de grootste wijken. Sinds 2006 is Nieuw Dak 
gestart met het duurzaam renoveren van 71 appartements gebouwen, 
met het oog op meer comfort en minder energieverbruik. De werken 
zitten in de laatste fase. Ook de omgeving wordt aangepakt.

Heel wat oude blokken hebben inmiddels al plaats geruimd voor 
nieuwe kleurrijke complexen. “Ik woonde eerst in de Hooiweg 105, die 
nu leegstaat en helemaal gesloopt wordt. Zowat een jaar geleden trok 
ik met mijn dochter Makbule (20) en mijn zoon Azad (12) in deze totaal 
vernieuwde drieslaapkamerflat. Het verschil in comfort kan niet groter 
zijn. Het is hier ook een pak rustiger.”

WAAR
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“Kısır, sigara börek met feta, kaas of 
gehakt, en een aardappelslaatje.  
Er staat heel wat op tafel, maar wie 
bij mij komt eten, krijgt altijd meer 
dan genoeg. Ik heb veel geleerd  
van mijn mama, maar ik probeer 
ook zelf nieuwe dingen.  
Daarbij combineer ik veel keukens. 
Dit zijn Turkse gerechten, maar 
mijn dochter eet heel graag  
Belgische kost – aardappelen, 
groenten en vlees of vis.”

Bovenbuur Sandra (52) gaat 
graag in op de uitnodiging om 
mee te proeven. “Dat doen we 
wel vaker, bij elkaar langslopen 
om iets te eten of drinken. Selma 
kookt lekker. Soms kom ik thuis, 
en staat er een bord lekkers in 
zilverpapier klaar voor mijn 
deur. Dan weet ik dat ze weer 
aan mij gedacht heeft.”

WAT ETEN WE?

Ik heb  
een druk leven,  

maar mijn kinderen  
geven mij adem.
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Ingrediënten:

(voor 4 personen)

400 gram ince bulgur  
(düğürcük, gebroken 
granen)

500 cl water
2 soeplepels tomatenpuree
1 grote ui
halve krop ijsbergsla
2 grote tomaten
4 stengels lenteui
zout
cayennepeper

RECEPT

Kısır

Ik heb  
een druk leven,  

maar mijn kinderen  
geven mij adem.

Bereiding:

Doe de bulgurkorrels in een kom, en overgiet 
met kokend water. Zet er een deksel op,  
en laat even wellen. 

Snipper intussen de ajuin, en fruit die in een 
pan aan in hete olie. Voeg daar de tomaten
puree aan toe. Doe dat mengsel bij de bulgur, 
en roer goed om. 

Tip van Fatma: kneed alles met je handen,  
zo wordt de smaak nog beter. 

Snij dan de groenten: de sla in reepjes, de  
tomaten in blokjes, de lenteui in kleine  
rondjes. Meng in een kom, en kruid af met  
zout en cayennepeper. Serveer lauw of koud.
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“Vroeger woonde ik in Kolderbos, in een van de appartementsblokken in de  
Hooiweg. In 2002 ben ik als een van de eerste bewoners naar hier verhuisd.  
Veel mensen kennen mij ‘van ziens’. Ik ben stadswacht geweest, en ik deed veel 
vrijwilligerswerk, onder meer voor Nieuw Dak. Als mensen problemen hebben  
in hun woning, dan ga ik eens kijken, en signaleer ik dat. Daarnaast probeer ik  
zelf ook deel te nemen aan activiteiten in de dienstencentra.”

Wie ze daar wel eens tegenkomt, is André Schils (67), ook buurman in de  
Steeneikstraat. “Ik draai elke donderdag mee in Ter Hooie, de seniorenresidentie  
in de Dieplaan. Vóór de coronaperiode zat het daar altijd stampvol, nu zijn er  
veel minder mensen die iets komen drinken of komen kaarten. Sociaal contact  
is nochtans levensbelangrijk.”

Gelukkig zijn Mieke en André goeie buren, en spreken ze af voor een kop koffie en 
een stuk speculaas in zijn woning. “De recepten die je krijgt van oudere mensen 
blijven de beste”, vindt Mieke. “Ze hebben mij eens uitgedaagd om betere  
speculaas te maken dan die van een heel bekend merk. Daar ben ik dankzij het 
recept van Julienne volgens velen in geslaagd.” André is het daar helemaal mee 
eens. “Ik was vroeger kok. Producten van de lopende band kunnen nooit beter zijn 
dan ambachtelijke koeken uit de eigen oven.” Ook Rita, mee uitgenodigd op de 
koffie, knikt. “En als je die samen opeet, worden ze nog lekkerder. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde – en hoe meer smaak.”

Mieke Lebrun (62)

WIE

Steeneikstraat, Genk-centrum

Vlakbij het centrum ligt ’t Hofken, een complex met 46 appartementen  
met één of twee slaapkamers, afgegrensd door de groene en steile 
Steeneikstraat.

“Ik woon hier al van het prille begin, sinds 2002. Dit is een relatief klein 
complex. Ik woon hier graag, dichtbij het centrum, en toch heel rustig, 
zelfs als er een raam openstaat. Er is alleen niet zo veel onderling 
contact met de buren. Dat is jammer, al zit de coronaperiode daar voor 
veel tussen.”

WAAR
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“Speculaaskoeken. Het recept is niet 
van mij, maar van een vroegere  
buurvrouw. We woonden in de 
Hooiweg in Kolderbos. Mijn dochter 
ging als kleuter op de deur kloppen 
van de buren, Jef en Julienne. Ze 
kon nog maar net praten, maar één 
woord kende ze goed: koek. Julienne 
was afkomstig van Hasselt, toch 
de stad van de speculaas. Omdat 
we haar koeken zo lekker vonden, 
vroeg ik haar het recept. Intussen 
is ze 86, maar ik volg haar  
bereidingswijze nog altijd.”

Mieke bakt normaal gezien 
alleen in december. “Principieel. 
Speculaas hoort bij Sinterklaas. 
Mensen weten dat: rond die tijd 
krijg ik sms’jes van buren en 
vrienden die willen proeven. 
Geen probleem. Het recept is 
ook niet geheim. Wat goed is, 
moet je delen.”

WAT ETEN WE?

Ik heb geen  
geheim recept.  

Wat goed is,  
moet je delen
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Ingrediënten:

1 kg bloem
750 g donkere bruine suiker
500 g boter (Solo)
1 koffielepel maagzout
1 soeplepel kaneel
5 eieren

RECEPT

Speculaas van Julienne

Ik heb geen  
geheim recept.  

Wat goed is,  
moet je delen

Bereiding:

Smelt de boter, en voeg daar de suiker aan toe. 
Neem van het vuur, en mix gedurende 5 minuten. 
Voeg dan één voor één de eieren toe. Mix ook 
dat geheel goed. 

Trucje van de chef: zeef de bloem eerst. Roer 
de bloem, de kaneel en het maagzout met een 
houten lepel onder het mengsel. Laat het deeg 
één nacht rusten.

De volgende dag rol je het deeg uit, op een 
dikte van ongeveer 1 centimeter. Steek de 
vormen uit. Voor ronde koeken neem je best een 
glas.

Bak ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde 
oven op 175 graden. Gouden tip van Julienne: 
bewaar de koeken achteraf in een blikken doos. 
“Een goede speculaas mag krokant zijn.” 
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De kinderfoto’s aan de muur laten er geen twijfel over bestaan: hier wonen trotse 
grootouders. “We hebben 4 kleinkinderen. De coronaperiode was loodzwaar.  
Een van onze dochters woont in Nederland, en haar gezin hebben we veel te 
lang niet kunnen zien. Dat halen we nu in. Onze andere kleinkinderen wonen 
wel in de buurt. Zij komen bijna elke woensdag pannenkoeken eten.” 

“Ik ben afkomstig van Geertruidenberg in NoordBrabant, net boven Breda”, 
vertelt Bas. “Mijn vader was binnenschipper, en mijn broer en ik voeren vaak 
mee. Ik passeerde toen vaak in de buurt, langs de kolenhavens van Genk, 
Eisden, Beringen en Zolder. Dat leven heeft me zelfstandig gemaakt, ook al 
omdat mijn mama ziek was en ik voor ons gezin moest zorgen.” “Bas kan alles”, 
zegt Josee. “Wassen, strijken, koken.”

Josee is afkomstig uit As. “Na ons huwelijk zijn we in Driehoeven gaan wonen. 
Begin 2021 zijn we verhuisd naar Portavida (Genk). Hier wonen nogal wat 
alleenstaanden. Als koppel nodigen we wel eens iemand uit voor een kop koffie. 
Met één buurvrouw ga ik naar de breiclub, en in de zomer doen we terrasjes.”

“Een keer of 2, 3 per week gaan we eten in ontmoetingshuis de Sfeer, samen met 
een buurvrouw. Eten brengt mensen altijd samen. Ook in de gangen hier groeten 
we iedereen. De mix met mensen met een beperking werkt wel. Daar hoeven 
niet altijd grote gesprekken bij te horen, het gaat om de warmte.”

Bas Schalken (68) en Josee Lebrun (67)

WIE

Weg naar As (Welzijnscampus - Portavida), Genk-centrum

De recente nieuwbouwwoningen op de Welzijnscampus langs de Weg 
naar As zijn een samenwerking van Nieuw Dak, Landwaarts, OCMW, 
Stad Genk en dienstencentrum ’t Klavertje. Het gaat om 27 assistentie
woningen voor 65plussers en 15 appartementen voor personen met 
een fysieke beperking of een nietaangeboren hersenletsel.

“Wegens ernstige gezondheidsproblemen vroegen we een senioren
woning aan. Sinds anderhalf jaar wonen we hier”, vertelt Bas.  
“Tevreden? Als je niet content bent met nieuwbouw, met wat dan wel? 
Ook op sociaal vlak zijn we erop vooruitgegaan: hier is meer contact 
met de buren.” “We hebben 36 jaar in een huis in Driehoeven gewoond, 
maar dat heb ik geen moment gemist”, zegt Josee.

WAAR
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“Cupcakes! We hebben twee dochters, 
drie kleindochters en een kleinzoon. 
Samen cakejes bakken is een heerlijke 
activiteit, als oma samen met je  
kleinkinderen. Zij mogen het deeg  
dan zelf mixen, en achteraf de pot 
uitlikken. Heerlijk toch?”

Op genieten van cupcakes staat 
trouwens geen leeftijd.  
De buurvrouwen Liesbeth, Lizette en 
Pasqualina – “zeg maar Lina” –  
zijn er dan ook graag bij, voor een  
gezapig koffiekransje. “Dat doen  
we wel vaker. Ik bak graag. Geen 
taarten of vlaaien, wel allerlei 
soorten cakes. Gezellig!”

WAT ETEN WE?

We hebben hier  
meer sociaal  

contact dan toen  
we in een huis  

woonden.
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Ingrediënten:

(voor 12 stuks)

150 g roomboter (kamer
temperatuur)

150 g kristalsuiker
150 g zelfrijzend bakmeel
3 eieren
snuifje zout
12 papieren bakvormpjes
muffinvorm voor 12 cakes

RECEPT

Cupcakes

We hebben hier  
meer sociaal  

contact dan toen  
we in een huis  

woonden.

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 170 graden. 

Meng de roomboter en suiker tot een mooi 
geheel. Voeg daarna (1 voor 1) de eieren toe, 
en meng opnieuw goed. Doe er tot slot het 
zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje bij, met 
eventueel een snuifje zout, en mix tot een glad 
en luchtig deeg.

Verdeel het beslag over de bakvormpjes in 
de muffinvorm. Zet die in het midden van de 
oven. De cupcakes zouden in 25 minuten gaar 
moeten zijn. Hou ze goed in de gaten, en prik 
met een stokje als je denkt dat ze klaar zijn. Als 
die prikker droog blijft, zijn ze goed gebakken. 

Laat afkoelen op een rooster.  

Bestrooi even tueel met hagelslag of een andere 
topping.
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“We hebben lang op een wachtlijst gestaan, maar sinds 2006 wonen mijn man 
Tony en ik hier in het Vijverhof. Hoog en aan de voorkant, met een prachtig 
uitzicht. Dit is een goede plek om te wonen.”

De living van Rozette zit voor de gelegenheid helemaal vol, en dat is geen toeval. 
“Hier is geen gemeenschappelijke ruimte, dus spreken we regelmatig af bij iemand 
thuis. Allemaal vrouwen: de meesten van ons kennen elkaar via onze mannen. 
Die staan vaak te praten en te gekken. Sommigen van ons zijn inmiddels weduwe, 
en dan is het fijn om toch contact te houden met elkaar.”

Aan tafel zitten liefst drie Maria’s, met ronkende Italiaanse namen: Biondi,  
Di Anna en Vedovelli. Ook Denise, Lilian, Claudia en Lisette zijn erbij.  
“Gezellig bijkletsen, en intussen genieten van iets lekkers.”

Bij seniorenflats hoort onvermijdelijk ook afscheid nemen. “Sinds ik hier woon, 
zijn al meer dan 60 mensen overleden”, vertelt Maria. “Op onze leeftijd weet je 
dat dat kan gebeuren.”

“Daarom ben ik blij dat we in het centrum wonen”, zegt Lizette. “De drukte geeft 
ons het gevoel dat we er nog bij horen. Kermis voor de deur, ons eigen park, 
concerten. Dit is geen bejaardenhuis, het bruist hier van het leven.”

Rozette Bollen (75)

WIE

Dieplaan, Genk-centrum

In het stadscentrum, langs de Dieplaan en tegenover de evenemen
tenweide van de stad Genk, staat residentie Vijverhof. Dat is een grote 
woonblok van 8 verdiepingen met 100 appartementen. In de senioren
flats met 1 of 2 slaapkamers wonen alleenstaanden of koppels.

“Het is hier fijn”, vindt Rozette Bollen, die er sinds 2006 met haar man 
Tony Fenga  woont. “In het Vijverhof leven veel nationaliteiten samen, 
er is veel vriendschap. Dat we allemaal van dezelfde generatie zijn,  
is geen nadeel. We vertellen verhalen van vroeger, en halen  
herinneringen op.”

WAAR
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“We drinken limoncello. Daar werken 
we stilletjes naartoe”, lacht Rozette. 
“Eerst drinken we bubbels, daarna 
eten we een stuk vlaai met een tas 
koffie, en pas dan sluiten we af met 
mijn zelfgemaakte digestief.”

De man van Rozette, Tony, is Italiaan. 
Toch haalde ze het recept niet bij 
hem, maar bij een oudcollega in 
de huishoudhulp. 

“De pure alcohol halen we wel  
in Italië. Die vind je daar  
makkelijker, en ook goedkoper. 
Kleine aantallen hoor, alleen  
voor eigen gebruik. (lacht)  
Dit is hier geen illegale stokerij.”

WAT ETEN WE?

Het bruist  
hier van het leven:  

kermis, concerten, en  
ons eigen park.
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Ingrediënten:

10 citroenen
1 liter alcohol
2 liter water
750 g suiker
zeef

RECEPT

Limoncello

Het bruist  
hier van het leven:  

kermis, concerten, en  
ons eigen park.

Bereiding:

Was de citroenen goed en droog ze af. Schil zo 
dun mogelijk, en probeer geen witte velletjes 
mee te nemen. Doe de schillen in een bokaal of 
een weckpot en giet er de alcohol bij. Sluit de 
pot, en laat 2 tot 3 weken intrekken. 

Na die periode kook je 2 liter water, samen met 
de suiker. Laat die siroop afkoelen. Voeg het 
suikerwater tot slot toe aan het mengsel van 
citroenschillen en alcohol. Zeef alles, en giet in 
zuivere flessen. Laat nog een tijdje op smaak 
komen, en serveer daarna (ijs)koud.

Een tip van Rozette: “Je kan ook afwisselen en 
af en toe appelsienen of clementines gebruiken 
voor een andere smaak.”
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