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Annemarie Jorritsma
Je thuis voelen in de keuken 

Ik ben dol op koken, dus op het verzoek om een
voorwoord/recept voor dit geweldige kookboek
hoefde ik niet lang na te denken: natuurlijk! 
En ik feliciteer hierbij iedere inwoner van de
Stedenwijk met dit unieke boek.Wat een leuk initiatief
om een wijk-kookboek te maken. En niet alleen leuk, belangrijk
ook. Door samen hieraan te werken leer je elkaar kennen, elkaars achtergronden, elkaars
keuken, elkaars cultuur. Als bestuurders hebben we daar een chique naam voor:
sociale samenhang. Het is belangrijk dat je elkaar in de buurt een beetje kent.
Even een praatje, elkaar gedag zeggen, een vriendelijke blik. Dat geeft je het gevoel 'thuis' te
zijn in je eigen buurt en je eigen stad. Dit boek levert daar een belangrijke bijdrage aan.
Iedereen die aan dit boek heeft meegewerkt: enorm bedankt. Goed voorbeeld doet goed
volgen. Dat andere wijken jullie voorbeeld mogen volgen.

Ik lever een recept voor heerlijke mosterdsoep. Eenvoudig te maken en werkelijk zalig.

Veel kookplezier iedereen.
Hartelijke groet,

Annemarie Jorritsma
burgemeester Almere 

Voorwoord

     



Inleiding

De wereld in Stedenwijk

Wie wonen er in Stedenwijk? Wat koken ze? Wat eten ze en hoe eten ze in Stedenwijk?
Dit waren de vragen bij het begin van het project ‘de Smaak van Stedenwijk’.

De antwoorden op veel van deze vragen vindt u in dit boek. Deze keer gebeurt dat niet in de vorm van
een prachtig officieel rapport, maar in de vorm van een kookboek. Aan de hand van recepten en
interviews krijgt u een beeld van de wijk. Een beeld van mensen die in de wijk wonen en mensen die in
de wijk werken.

In de zomer van 2002 kwam een aantal inwoners en werkers in de wijk een aantal keren bij elkaar rond
de vraag:‘Hoe kun je de sociale samenhang in een wijk bevorderen’.Veel ideeën vlogen over tafel.
De meeste ideeën gingen uit van de vooronderstelling dat er iets in de wijk werd gemist.
De activiteiten moesten vervolgens dit tekort aanvullen.

Opeens werd ons duidelijk, dat we het over een totaal andere boeg moesten gooien. Niet aanvullen wat
er niet is, maar voortbouwen op wat er wel is. In bijna ieder huis in de wijk worden gerechten bereid.
Deze gerechten worden gegeten.‘We maken een kookboek en met dat boek stellen we de mensen in de
wijk aan elkaar voor aan de hand van recepten en interviews’.

Zo is het idee van dit kookboek geboren en snel werd een werkgroep gevormd.

We zijn nu ruim 2 jaar verder.
Het was een lange weg, die meer doorzettingsvermogen vereiste dan eerst werd gedacht, want de
recepten kwamen niet vanzelf binnenstromen. Het boek is klaar en telt ongeveer 150 recepten en bij de
meeste recepten vindt u een interview met de inzender. Een boek als een kleurrijke tocht door de wijk
aan de hand van recepten.

We houden u echter niet langer op.
Veel kookplezier met de recepten, veel leesplezier met de interviews.
Misschien komt u de inzenders tegen in de wijk!

De werkgroep.

P.S. De hoeveelheden bij alle recepten gaan uit van 4 personen aan tafel.
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Mosterdsoep 

2 kipbouillontabletten

halfvolle melk

water

Groninger mosterd 

(merk: Marne, te koop bij AH)

bloem

roomboter

koksroom 

(kleine verpakking bij AH)

maïzena

ontbijtspek

evt. allesbinder 

1 liter water

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Annemarie Jorritsma

Breng 1 liter water aan de kook met de bouillontabletten.
Doe in een steelpan 4 eetlepels mosterd, verwarm dit met een klein
klontje roomboter. (Dit om de mosterd te ontzuren!)
Korte tijd laten doorwarmen (pas op; scherpe damp van de mosterd).
Voeg ongeveer 25 gram boter en 40 gram bloem toe aan de mosterd 
en het geheel roeren.
Als de bouillon kookt en de roux is klaar (glazige klont),
de roux door de bouillon roeren (los kloppen met een garde).
Meng de koksroom met een eetlepel maïzena (de hoeveelheid maïzena
zelf even inschatten, dit is afhankelijk van de dikte van de soep, als de
soep al een beetje “lobbig” is hoeft er eigenlijk geen maïzena meer
toegevoegd te worden).
De dikte van de soep is in eerste instantie afhankelijk van de roux.
Wees voorzichtig want de soep dikker maken is gemakkelijk 
maar verdunnen met water doet de smaak geen goed.
(Kan wel weer aangepast met wat mosterd toevoegen).
Roer de koksroom (met de maïzena) door de soep.
Kook de soep 2 minuten.
Eventueel de soep met een beetje allesbinder verdikken.
Tenslotte (en eigenlijk kun je het beste hiermee beginnen):
de plakjes ontbijtspek in smalle reepjes snijden (1 cm breed) 
en (langzaam) in de koekenpan knapperig bakken.

De soep is klaar, serveer deze met wat knapperige spekjes erdoor en een
stukje stokbrood. (Als je de soep enige tijd van tevoren klaar maakt en
laat afkoelen: denk erom dat de melk in de soep (bouillon) zuur kan
worden (gebruik dus verse melk) en bewaar de soep koel en dus niet te
lang.Tenslotte wordt de soep na opwarmen vaak dunner of dikker dan
bij de bereiding).

11voorgerecht

30 minuten

    

Erratum:
Gebruik als voor het maken
van de bouillon de helft water
en de helft halfvolle melk.



Mevr. v/d Berg
‘De revival van een ouderwetse 
tomatensoep’

‘Ik heb dit recept ooit van mijn schoonzus
gekregen’, begint mevr. v/d Berg.‘De soep heeft
aan de ene kant een zachtzure smaak, terwijl de
spek het toch nog een beetje pittig houdt.
Deze soep is een ouderwetse tomatensoep en is een
echt voorgerecht. Ik heb deze soep in het verleden heel
vaak gemaakt. Het zou jammer zijn als het recept van zo’n ouderwetse tomatensoep zou 
verdwijnen. Daarom heb ik dit recept gekozen.’

De familie woonde eerst in Stedenwijk-Noord, maar woont inmiddels 13 jaar in Stedenwijk-
Midden.‘Wij waren de eerste bewoners in deze wijk. Alle nieuwe bewoners kregen toentertijd
een kookboek om te leren hoe men op elektriciteit moest koken.’

Mevrouw v/d Berg is opgegroeid in Rhenen en kwam via onder meer Den Haag in Almere
terecht.‘Via kennissen en via het werk van mijn man kwamen we uiteindelijk hier terecht.
Ik moest in het begin heel erg wennen, maar het pionieren in een nieuwe stad had ook iets
spannends. Er was veel onderling contact en het saamhorigheidsgevoel was groot. Dat is nu
wel wat verdwenen. Misschien wordt de stad wat te groot.’

Ze zet wel wat vraagtekens bij het nieuwe stadshart: ‘Er komen veel nieuwe winkels bij, maar
alles is er toch al?’

Mevrouw v/d Berg is als vrijwilliger betrokken bij de jeugdsoos van buurtcentrum de Inloop.
Eén keer maand komen daar op zaterdag zo’n 80 kinderen bij elkaar. Ze zou graag zien dat er
in de wijk wat meer wordt gedaan tegen zwerfvuil. De mensen kunnen daar zelf ook iets aan
doen:‘Kijk eens hoe grof vuil soms wordt neergezet zonder een afspraak te maken met de
gemeente. Dat hoeft toch niet!’

Desondanks bevalt het mevr. v/d Berg nog steeds goed in de wijk: ‘Het is nog steeds een prima
plek om te wonen!’

12

  



Tomatensoep 

1 liter bouillon

2 grote uien

2 appels

teentje knoflook  

500 gram tomaten 

(of meer, is erg lekker)

100 gram rookspek

scheutje room of koffiemelk

2 tomatenbouillontabletten 

peper

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. v/d Berg

Snijd de uien en knoflook fijn.
Snijd de appels en tomaten fijn.
Bak het spek uit (vet tot op een kleine hoeveelheid wegdoen).
Bak nu met het spek de ui en knoflook mee.
Voeg daarna de appels en tomaten toe.
Laat het geheel 30 minuten zachtjes doorkoken.
Zeef het daarna of doe het geheel in de blender.
Doe daarna de bouillontabletten erbij.
Voeg een scheutje room of koffiemelk en peper toe.

13voorgerecht

50 minuten

    



Dorien van Hekken

‘Ik denk dat ik dit recept van mijn zuster heb
gekregen, maar ik weet het eerlijk gezegd niet
zeker’, vertelt mevrouw van Hekken naar
aanleiding van de vraag naar de herkomst 
van het recept.
‘Het is een echt voorafje en is een smakelijk alternatief voor
de traditionele garnalencocktail.Verder leek een makkelijk en smakelijk recept mij wel leuk.’

‘Ik ben in Diemen opgegroeid  en we wonen nu ruim 22 jaar op deze plek in Almere.’
Ik vraag waarom er dan toch een “Te Koop” bord voor het huis staat.
‘We wilden graag naar een groter huis. Nu hebben we de gelegenheid om die wens te 
verwezenlijken.We zullen de buurt wel missen, want dit is een knusse, gezellige en heel 
sociale buurt.’

‘In de loop der jaren hebben we in Almere veel mensen leren kennen. Ik denk dat dit een
gevolg is van het vrijwilligerswerk dat we allebei hebben gedaan. Mijn man is als trainer nog
steeds actief betrokken bij het voetbal in Almere.’

‘Hoe vindt u Almere?’
‘Ik zou voor geen prijs weg willen. Almere ligt heerlijk centraal. Er is rust en ruimte, er is bos,
strand en water.We hebben een boot en zeker vanaf het water is Almere zo mooi.
In de beginjaren waren er richting Zeewolde prachtige gele koolzaadvelden.’

‘Hoe was het pionieren in die beginperiode?’
‘Er waren natuurlijk niet veel winkels en ze waren gehuisvest in houten barakken. Maar ach,
dat deerde niet en ik vond het heerlijk om in die beginjaren door het zand te baggeren.’

14

  



Kipsalademet ananas

400 gram kipfilet

1 kipbouillontablet 

1 klein blikje ananas

125 ml slagroom

2-3 eetlepels mayonaise

peper

zout

sla

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Dorien van Hekken

Dag van tevoren:
Kook de kipfilet 20 minuten in 5 dl water en het bouillontablet.
Snijd de kip in stukjes en laat het afkoelen.
Bewaar het in de koelkast.

Volgende dag:
Giet het sap van de ananas af.
Laat de ananas goed uitlekken.
Snijd de ananas in stukjes.
Houd 8 stukjes ananas apart.
Klop de slagroom bijna stijf.
Spatel de mayonaise erdoor.
Voeg zout en peper, kipfilet en ananas toe.
Meng alles heel voorzichtig door elkaar.
Leg een gewassen blaadje sla in kleine coupes.
Schep daar bovenop het mengsel.
Leg de stukjes ananas er bovenop.

Tip: voor een iets pittiger saus, meng wat sherry, worcestersaus en
ketchup door de slagroom en mayonaise.

15voorgerecht

60  minuten

      



De regels van de tegels 

en de puppybox

De werkgroep Natuur & Milieu is bezig met het hondenpoep project. Met het hondenpoep
project proberen zij het hondenpoep in Almere te verminderen. Zij zijn nu bezig met twee
plannen:
• De regels van de tegels: Dat zijn sjablonen met verschillende plaatjes van 

honden. Daar op staat wat een hond wel/niet op die plek mag doen.
Voorbeeld: Een hond met een schepje ernaast = een hond mag hier poepen maar 
het moet wel opgeruimd worden.

• De puppybox: Een box bestemd voor mensen die een nieuwe hond 
aanschaffen, en vooral voor mensen die een puppy nemen. In de box zitten 
verschillende dingen, o.a.een honden uitlaatkaart, brokjes, kakzak, folders.

Dieuwertje:'Ik doe veel dingen met het milieu.Ik ben ook lid van natuur organisaties. Door
mijn vader wist ik waar ze mee bezig zouden gaan, hij is namelijk een van de begeleiders van
de Roefelraad. Ik vind het een leuk onderwerp om mee bezig te zijn.Daarom heb ik voor deze
werkgroep gekozen. Over een paar weken gaan we rondlopen in Stedenwijk-Zuid (een wijk in
Almere) om te kijken naar hondenpoep veldjes.We hebben een afspraak gehad met de
wijkbeheerder van Stedenwijk.We hebben het toen met hem gehad over de actie in
Stedenwijk. Met een andere mevrouw hebben we het gehad over de sjablonen.We hebben de
tekeningen van de sjablonen al gezien.'

Uit een tekst van de “Werkgroep Natuur & Milieu” (gevonden op Internet)

16 Breukelengracht

         



Yoghurt soep

7 1/2  dl water

2  dl yoghurt

60 gram rijst

2 eetlepels maïzena

1 tablet kippenbouillon

50 gram boter

gedroogde mint

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Lale Akgor

Doe de yoghurt, rijst, tablet kippenbouillon in een pan met water.
Breng dit aan de kook.
Goed roeren in het begin.
Daarna af en toe roeren.
Koken tot de rijst zacht wordt.
Maak de maïzena aan met wat water.
Bind de soep met de maïzena.
Laat boter smelten in een pan en roer de mint erdoor.
Soep opscheppen op een bord.
Doe een lepel van de boter met mint er bovenop.

Lekker makkelijk en de kinderen zijn er dol op.

17voorgerecht
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J. van Pelt

De kreet “Van Apekool tot Zuurkool” was voor
mevrouw van Pelt de aanleiding om ook een
recept in te leveren.‘Dan doe ik iets met 
de letter P.’ Vandaar het recept voor pindasoep.

Het recept komt uit de Surinaamse keuken.
Niet gek als je bedenkt dat mevrouw van Pelt is getrouwd met een Surinaamse man.
Mevrouw van Pelt: ‘Bij ons thuis zijn de Hollandse gerechten een beetje Surinaams 
en de Surinaamse gerechten een beetje Hollands.
We koken beide graag, maar dan wel om de beurt. Mijn man heeft veel geduld voor koken.
We bespreken samen wat we de volgende dag zullen eten en vervolgens doe ik dan de 
boodschappen.’

Het centrum is dichtbij en voor Surinaamse groenten en kruiden gaat mevrouw van Pelt naar
de markt op woensdag en zaterdag. Dat is ideaal.

Mevrouw van Pelt: ‘Wat ik jammer vind in het stadscentrum in Almere zijn de vele winkels die
behoren tot een grote keten.Voor leuk winkelen ga ik dan toch naar Amsterdam. Met een 65+
kaart voor de trein is dat helemaal niet zo duur.

Voor mijn ontspanning doe ik aan Tai Chi. Ook volg ik een cursus kunstgeschiedenis en doe ik
aan slenderen. Ja, ik ben aardig actief.

Op deze manier kom je met andere mensen in contact en dat is leuk. Ik doe bijvoorbeeld ook
wel eens een Tai Chi dag van 10.00 tot 16.00. Dan ontmoet je mensen, je bent samen aan het
werk met de oefeningen en tussendoor is er tijd om even te praten.
Dat zijn leuke dagen.’

18

  



Pindasoep

250 gram kippenpoulet

1 grote ui

250 gram worteltjes

4 kruidnagels

2 laurierblaadjes

takjes selderij

1 liter water

2 kippenbouillontabletten

500 gram pindakaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

J. van Pelt

Maak de ui schoon en snijd hem in niet te kleine stukken.
Schrap en was de worteltjes en snijd ze in plakjes.
Was de kippenpoulet.
Doe de poulet in een pan met het water en de ui worteltjes, de kruiden
en de bouillontabletten.
Laat het vlees ongeveer 20 minuten zachtjes koken.
Meng de pindakaas met een flinke scheut bouillon 
en roer het tot een gladde saus.
Roer deze saus langzaam door de bouillon.
Ongeveer 15 minuten zachtjes laten koken (regelmatig roeren).
Haal de kruidnagel en de laurierblaadjes uit de soep.
Als laatste de fijngeknipte selderij toevoegen.

Tip: lekker met stokbrood.

19voorgerecht
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Krystel Verroen 

Het recept van mevr.Verroen komt
oorspronkelijk uit Griekenland. Zij heeft daar
zelf jaren gewoond en kennisgemaakt met de
traditionele Griekse keuken.
Krystel: ‘Het kennismaken met de Griekse keuken gaat
niet door het uitwisselen van recepten op papier, maar je
komt bij de mensen uit het dorp zelf in de keuken kijken. Goed meekijken zodat je het daarna
zelf kunt maken.’

In de Griekse keuken maakt men veel gebruik van verse ingrediënten die op dat moment
voorhanden zijn.
Krystel: ‘Het recept van de gevulde tomaten is een echt zomergerecht vanwege de tomaten.
Ikzelf vind het een prettig recept omdat je het zowel met vlees als vegetarisch kunt
klaarmaken. Het is ook heerlijk er brood bij te eten. Dit is een goede gewoonte in Griekenland.
Dit brood kun je bijvoorbeeld halen bij de winkel op de hoek Coevordensingel/Meppelsingel.’

Haar zoon Doros is ook aanwezig als we het interview houden en als we vragen naar een 
lievelingsgerecht dan weet hij wel wat hij kiest.Yiovarlakia: een soort soep van rijstgehaktbal-
letjes gekookt met een saus van ei en citroen.

Krystel: ‘Hier in Nederland eten we nog regelmatig gerechten uit Griekenland.
We wonen hier prettig in deze multiculturele wijk.Vooral leuk zijn de zomerfeesten, met eten
en een thema, georganiseerd door de Flevoschool.’

20

  



GevuldeTomaten 

8 middelgrote tomaten

2 theelepels suiker

1 fijngesneden ui 

of meerdere lente-uitjes

300 gram rundergehakt

1 kop ongekookte witte rijst

peper

zout

1/2 bosje peterselie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Krystel Verroen

Verwarm de oven voor op 200º C.
Snijd het kapje van de tomaat eraf 
(aan de ronde kant).
Lepel het vruchtvlees eruit met een theelepeltje.
Bewaar het vruchtvlees voor in de saus.
Zet de tomaten in een vuurvaste ovenschaal.
Strooi er een klein beetje suiker in.
Snijd de peterselie fijn. Snijd de ui fijn.
Verhit boter of olijfolie in een koekenpan.
Bak de ui zacht.
Voeg het gehakt toe en roer een paar minuten.
Voeg de rijst, peper, zout, peterselie en het vruchtvlees toe.
Roer het goed om.
Laat het na het omroeren ongeveer 10 minuten sudderen.
Haal de koekenpan van het vuur.
Vul de tomaten met het mengsel.
Zet de afgesneden kapjes er weer op.
Schenk over de tomaten een klein beetje olijfolie en een laagje water
zodat de tomaten voor 1/3 in het water staan.
Bak dit ongeveer 45 tot 60 minuten in de oven.

Tip: men kan ook paprika’s voor dit gerecht gebruiken.
Tevens kun je wat aardappelschijfjes kleinsnijden 
en tussen de tomaten laten meebakken (1 of 2 aardappels).
Lekker met stokbrood en kaasdip.

21voorgerecht
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Wildgroei

Aan de bezoeker doet de stad zich onberispelijk voor. Maar de Almeerders klagen over de 
vervuiling en de verloedering van hun schone stad.‘op sommige plekken vernielen 
boomwortels de bestrating’ Parbleu! En erger nog:‘buurten worden ervaren als onveilig en
onoverzichtelijk door overhangend groen’. Nee, dat is geen resterend zeewier, dat daar tiert, dat
zijn bomen die zich in vijfentwintig jaar uit de klei gewrongen hebben, blijkbaar zonder 
plantpermissie of groeivergunnig, en die nu al de klinkers uit de straat weten te wrikken en de
schuttingen overwoekeren.Wildgroei op nieuwe gronden. Is dat niet wonderbaar! 
Toch hangt over datzelfde Almere een ‘ennui de banlieue’, een vage verveling, een hang naar
iets anders, dat ergens anders is: soms een heimwee naar de grote stad aan de overkant van
het water, een verlangend ongeduld, een gevoel van gemis naar iets wat anders dat groots en
meeslepend kan zijn, onverwacht en wild.

Uit een lezing van Abram de Swaan, universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam 

bij het 25-jarig bestaan van Almere (in stadsarchief op website gemeente Almere).

22 Boxtelplein

     



Hollandse Hamsalade 

300 gram ham

4 augurken zoetzuur

1/2 potje kleine zilveruitjes

1 klein blikje doperwtjes 

of tuinerwtjes

1 klein blikje worteltjes

1 ui

10 gram bieslook (vers gehakt)

1 pot gekruide mayonaise 

peper en zout 

evt. 1 of 2 knoflookteentjes

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ria Banen

Snijd de ham in kleine blokjes.
Laat de worteltjes goed uitlekken in een zeef.
Snijd de worteltjes in kleine stukjes.
Snijd de augurken in kleine stukjes.
Snijd de ui fijn.
Laat de doperwtjes uitlekken in een zeef.
Roer de ham en mayonaise door elkaar.
Doe de erwtjes en de zilveruitjes erbij.
Doe de augurken, worteltjes en ui erbij.
Voeg eventueel de vers geperste knoflook toe.
Alles luchtig mengen.
Op smaak brengen met peper en zout.

Tip: dit gerecht is lekker met stokbrood, toast of geroosterd brood.
Lekker bij het grillen of de barbecue.

23voorgerecht
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Anouschka Sarkisian-

Ahekian (werkgroep)

Anouschka is pianolerares en komt
oorspronkelijk uit Armenië. Ze woont nu 
bijna 2 jaar in Almere en daarvoor heeft zij 8 jaar
in Zeeland gewoond.

‘De 2 recepten die ik ingeleverd heb zijn echte Armeense
recepten. Het zijn recepten die niet moeilijk zijn om te maken.Vooral de saladetaart,
deze is niet alleen lekker maar ook erg leuk om te presenteren. De taart ziet
er namelijk heel leuk uit. De mensen vragen mij ook altijd hoe ik het maak.
Zij gaan dan altijd met het recept in de hand naar huis.’

‘Ik kook graag allerlei gerechten uit verschillende landen. Ik hou van fantasie in de keuken net
zoals in de muziek.Vroeger toen mijn zoons nog klein waren bakte ik iedere dag wel wat 
lekkers, koekjes of gebak.’

Vandaag heeft Anouschka, speciaal voor dit interview,“rozenkoeken” gebakken. Ze zijn erg 
lekker.‘Ik wil graag gastvrij zijn.Van huis uit ben ik gewend altijd grote pannen te koken voor
(onverwachte) gasten. Nu ik hier in Nederland woon doe ik dat niet meer.’

Anouschka en haar man zijn naar Almere gekomen om dichter bij hun zoons in de buurt te
wonen. Beide kinderen studeren in Amsterdam. De kinderen komen nu regelmatig langs en
dat is heel fijn. Nadeel van de verhuizing naar Almere is het ver weg zitten van een fijne 
vriendenkring in Zeeland.‘In Zeeland woonden we in een dorp en dat is niet te vergelijken met
een stad als Almere. Het is in Almere lastiger om contact te maken met de mensen in de
buurt.
Ik mis mijn vrienden in Zeeland.Wel probeer ik contact te krijgen met de mensen in de buurt.
Er woont op de hoek een buurvrouw waar ik een heel leuk praatcontact mee heb.’
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Yoghurtsoep‘Ararat’

1/2 kopje tarwe (tarly)

1 liter yoghurt

1/2 liter water

klontje boter

mint of peterselie 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Anouschka Sarkisian-Ahekian 

Kook de tarwe volgens de aanwijzing op de verpakking.
In een aparte pan 1 liter yoghurt en 1/2 liter water mengen.
Dit op middelhoog vuur al roerende aan de kook brengen.
Zet het vuur meteen laag als het kookt.
Voeg bij de kokende yoghurt de gare tarwe.
Laat dit nog een paar minuten samen koken 
en voeg een klontje boter toe.
Voeg daarna gedroogde mint of peterselie toe.
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Tuingrenzen

De mensen zijn naar Almere gekomen omdat ze er betere woningen konden krijgen en een
rustiger, veiliger, gerieflijker woonomgeving hoopten te vinden. Ze kwamen alleen of 
gezinsgewijs. En voor het overgrote merendeel vonden ze in Almere waar ze voor gekomen
waren. Ze hebben er hun huizen gemeubileerd, hun tuintjes geschoffeld en beplant, of toch
maar geasfalteerd. En daar ontwaart de bezoeker een vreemde aarzeling.Wat ze hebben 
aangelegd zijn niet de niets ontziende gazons die vertrouwd zijn uit Amerika, waar heg nog
hek de voortuin scheidt van de straat of van het belendend perceel. Maar ze hebben ook niet
de wallen, muren en hagen opgetrokken waarmee in Zuid-Europa de een zijn hof afschermt
tegen dat van de ander. Het lijkt wel of de Almeerders het ongepast vinden om zich zo af te
scheiden van hun buren, alsof ze zodoende het goede nabuurschap zouden weigeren, maar
toch perkt iedereen zijn terreintje af, discreet gemarkeerd door een rijtje begonia’s of een
buxushaagje.

Uit een lezing van Abram de Swaan, universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam 

bij het 25-jarig bestaan van Almere  (in stadsarchief op website gemeente Almere).
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Japanse Soep 

zakje kikkererwten

200 gram champignons

1 eetlepel miso

3 laurierblaadjes

zwarte peper

2 bouillontabletten

1 teentje knoflook

zeewier

peterselie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joan C. Snellen van Vollenhoven

Zet een flinke soepkom met kikkererwten 24 uur in de week met een
teentje knoflook en naar smaak wat zwarte peper, blaadjes laurier en
bouillonblokje.Wat zeewier bespoedigt het weekproces van de 
kikkererwten.

Zeef de kikkererwten, let op: bewaar het inweekvocht! 
Maak met de bouillontabletten voor 4 personen bouillon (1 liter).
Kook daarin de kikkererwten (evt. met wat zeewier) in 45 minuten gaar.
Voeg inweekvocht en een eetlepel miso toe aan de kikkererwten.
Verwarmen, let op: niet koken!

Snijd de champignons in stukjes.
Bak de champignons lichtbruin.
Verdeel de champignons en de kikkererwten met bouillon 
over 4 kommen.
Garneren met wat peterselie en warm serveren.

Tip: bij de soep smaakt een stuk Turks brood erg lekker.
In de oven licht bestreken met wat olijfolie, zeezout, tijm en basilicum.
Circa 10 minuten op 180° C.
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Karin v/d Meulen

‘Dit recept kreeg ik van een vriendin, waar ik
het voor het eerst at’, antwoordt mevrouw van
der Meulen op mijn vraag naar de herkomst van
dit eenvoudige maar geraffineerde voorgerecht.
‘En weet je wat zo handig is? Je kunt er mooi een 
restje pesto in verwerken, als je een pastasaus hebt
gemaakt. Pesto is namelijk na opening niet meer dan 3 dagen houdbaar.’
‘Ik ben geen liefhebber van koken, maar dit lekkere en gemakkelijke recept maak ik graag
klaar. Het is een vegetarisch hapje waar iedereen van smult.’

Ruim 20 jaar woont de familie in Almere, in dit huis nu 8 jaar. Het is een prettige wijk om in te
wonen, dichtbij het centrum. Momenteel zijn beide huizen naast de familie onbewoond, het
ene is net verkocht, het andere wordt eerst door de woningbouw opgeknapt en misschien ook
wel verkocht.

De buurtsuper is Albert Heijn, lekker dichtbij, maar je bent ook zo bij andere winkels: lopend of
met de auto, alles is goed te bereiken.

‘Wat vindt u van het kookboekproject?’
‘Ik vind het een leuk project! Ik had echt niet gedacht dat er zoveel recepten binnen zouden
komen. Dat het kookboek van Stedenwijk er echt komt vind ik heel leuk!’
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Mini-pizzaatjes 

4 plakken bladerdeeg

1 potje groene pesto

4 plakken kaas

8 plakjes tomaat

zakje geraspte kaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Karin v/d Meulen

Verwarm de oven voor op 180° C.
Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien op bakpapier.
Leg het bladerdeeg op een bakplaat.
Besmeer de plakjes bladerdeeg met pesto.
Leg het plakje kaas er op.
Leg daarbovenop twee plakjes tomaat.
Strooi er wat geraspte kaas over.
Zet het gerecht 15 minuten in de oven.
Warm opdienen.
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Waterwal

Het zijn de afzonderlijke woonwensen die leiden tot individuele tevredenheid, maar dan,
eenmaal gesommeerd een collectieve meligheid teweeg brengen, een kleinsteedse verveling.
Om die te doorbreken wordt dan van hogerhand gestreefd naar pluriformiteit en
multiculturalisme, maar dat streven stuit op bedekte weerstand omdat mensen vrezen dat
daardoor hun sociale ruimte van morele onaantastbaarheid bedreigd wordt. Dat is het verdriet
van de voorsteden. Ook Almere heeft daarvan te lijden. Maar de stad zal veel grootser en
meeslepender worden als het zich keert naar het woeste, weidse water van het IJsselmeer.
Dat is een buitenkans die uniek is voor Almere.
Nu al een kwarteeuw ligt Almere droog op de bodem van de zee en vaart daar wel bij.
Dat moet gevierd worden en verzinnebeeld. Ik zied een groot jubileumgfeschenk voor me:
maak een gebouw dat omringd is door een ruime, ronde glazen wal, drie meter hoog,
waarbinnen op het ware peil, het water van het IJsselmeer te zien is. De mensen in het
gebouw kijken naar buiten en de mensen op straat kijken naar binnen door een wal van
water, het water dat nog steeds de stad omringt en dat voor één keer feestelijk wordt
binnengehaald en opgesloten in een rondeel van glas.
Ik wens u veel voorspoed en vreugde.

Uit een lezing van Abram de Swaan, universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam 

bij het 25-jarig bestaan van Almere (in stadsarchief op de website van de gemeente Almere).
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Zalmsalade 

400 gram zalm (1 groot blik)

10 zoetzure augurken (groot)

1 grote eetlepel 

Amsterdamse uien (groot)

nootmuskaat

3 eieren

4 eetlepels mayonaise

4 aardappelen

zout

1 ui

1 krop sla

4 sneetjes wit brood (casino)

roomboter

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Bijker

Kook de aardappelen en stamp ze fijn.
Kook de eieren en stamp ze fijn.
Maak de zalm schoon.
Snipper de augurk.
Snipper de Amsterdamse uien.
Snijd de ui heel klein.
Maak de sla schoon.
Meng de zalm, augurk, Amsterdamse ui, de eieren, de mayonaise en de
aardappelen door elkaar.
Leg een blaadje sla op een bord en vul deze met de salade.
Serveer er warm geroosterd brood en roomboter bij.
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Frank Obdam
Voorganger Rafael Gemeente
Almere

Frank Obdam is inmiddels 2 jaar voorganger
van de Rafael Gemeente Almere. De kerkelijke
gemeente komt bij elkaar in de Zuiderpoort aan
het ’s Hertogenboschplein. Hij woont in Almere
Buiten, maar werkt onder andere in de Stedenwijk.

‘Ik heb de indruk dat er in Stedenwijk best veel gebeurt op het sociale vlak. Er zijn
rommelmarkten en je ziet buurtwinkels die goed draaien. De Stedenwijk is een levendige wijk.
Misschien komt dit door de ligging van Stedenwijk, dichtbij de stad. Er gebeurt van alles.
Mensen zien elkaar en ontmoeten elkaar. Op straat spreken veel mensen elkaar aan. Dat vind ik
gewoon heel mooi.’

‘Ik heb de indruk dat als men hier wil wonen vanwege de rust, men niet hier moet zijn. Ik kan
mij natuurlijk vergissen. Er is natuurlijk heel veel water in de Stedenwijk. Dat is belangrijk voor
deze wijk, voor recreatie en voor ontspanning.Voor de Rafael Gemeente is het Weerwater ook
belangrijk: ‘We hebben een keer mensen gedoopt in het Weerwater!’

Het recept van Frank is een Chinese tomatensoep. Het is een recept voor speciale gelegen-
heden. Het recept is op internet gevonden.
‘Als er bij ons iemand jarig is, komt de hele familie. Bij zo’n gelegenheid wordt een grote pan
soep gekookt. Ik sta dan de hele dag in de keuken. Ik maak alles zelf, inclusief de verjaardags-
taarten. Ik heb dit recept in februari 2004 voor het eerst gemaakt en het was meteen een
succes! De hele pan was in één keer leeg, tot op de bodem! Dit was zo’n succes, toen wist ik:
dit is een goed recept. Dat klopt ook wel, want iedereen vroeg naar het recept.’
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Chinese Tomatensoep

1 liter water 

1 liter tomatensap 

2 kippenpoten of 2 kipfilets

of 300 gr. gehakt in balletjes 

3 kippenbouillontabletten 

1 ui grof gesneden 

2 tenen knoflook 

6 el suiker 

4 el ketjap (manis) 

2 el azijn 

1 lepeltje sambal 

1 lepeltje djahe (gemberpoeder) 

1 lepeltje sereh (citroengras) 

2 el maïzena 

Handje vol mihoen 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Frank Obdam

Als je van de originele Chinese tomatensoep houdt,
is dit recept is echt de moeite waard.

Breng 1 liter water met het vlees, bouillontabletten, ui, en knoflook 
aan de kook en laat dit dan 1/2 uur pruttelen 
(tot vlees gaar is) 

Haal alle ingrediënten uit de bouillon.
Voeg 1 liter tomatensap toe en breng aan de kook.
Zet het vlees gesneden apart in een schaaltje.
Maak in een ander schaaltje een mengsel van
suiker, ketjap, azijn, sambal, djahe en sereh.
Voeg dit aan de tomatenbouillon toe.
Doe de maïzena in een schaaltje 
en roer dit met koud water aan.
Voeg dit aan de soep toe (binden).
Laat dit 10 minuten zachtjes koken.
Doe de mihoen en het vlees erbij.
Laat alles nog 5 minuten doorwarmen.
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De boeken geven vanuit verschillende hoeken een beeld hoe de stad geworden is tot wat ze
nu is. De geschiedenis van Almere is uitgedacht mensenwerk. De hand van de "meesters" is
nog herkenbaar op de kaart van Almere en op straat.
De komende geschiedenis van Almere zal minder gepland en getekend zijn. Zoals in oudere
steden is het nu aan de tijd om haar sporen na te laten in de stad. Het is aan de inwoners van
Almere om de volgende geschiedenis van de stad te schrijven.Want een stad is en blijft
mensenwerk.

Uit de speech van burgemeester Ouwerkerk tijdens de feestelijke bijeenkomst t.g.v. 25 jaar Almere  

(in stadsarchief op de website van de gemeente Almere)
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Djangan Bening 
(Surinaams/Javaanse groentensoep)

200 gram kousenband

200 gram kool

200 gram taugé 

200 gram klaroen 

(Surinaamse groente)

groene papaja (in blokjes)

200 gram biti-wiri 

zout

bruine suiker

1 ui

Bereidingswijze:Ingrediënten:

A.G. Ong A Lok

Maak alle groenten schoon en snijd ze in reepjes of blokjes.
Doe in een pan 1 liter water met daarin 
1 eetlepel zout, 2 eetlepels bruine suiker en 1 grote gesneden ui.
Breng dit aan de kook.
Als het water borrelt de groenten erin doen en door laten koken 
tot de groente gaar is (ongeveer 10 minuten).
Klaar is de soep.

35voorgerecht

30 minuten

    



hoofdgerechten

 



Dhr en mevr. v/d Schaaff
‘Als ik mijn leven over zou mogen doen,
zou ik bij de marine gaan’

‘We hebben voor ouderwets Hollandse gerechten
gekozen’, begint mevrouw van der Schaaff.
‘Het zou jammer zijn als dit soort recepten zouden
verdwijnen.’

De heer en mevrouw van der Schaaff hebben vaak voor 
grotere groepen gekookt. Mevrouw van der Schaaff deed dit al in het verleden toen ze in een
bedrijfsrestaurant werkte.Tot voor kort kookte ze ook regelmatig in Kolkzicht of in een Nivon-
huis.

‘Het recept voor de raasdonders is heel geschikt om voor grotere groepen te maken. Je kunt
het spek door het gerecht doen, maar net zo goed apart houden.Vegetariërs kunnen zo ook
van dit gerecht genieten!’
Ook wentelteefjes worden in huize van der Schaaff vaak gegeten, dat is een uitstekende
manier om oud brood op te maken:‘We aten het vroeger vaak op zaterdag of als toetje.’

De heer van der Schaaff is opgegroeid in Lisse, terwijl mevrouw van der Schaaff een geboren
en getogen Amsterdamse is.

‘Hoe lang woont u in de Stedenwijk?’
‘Wij wonen hier al 23 jaar. Toen we hier kwamen zag je alleen het gebouw van Oranjewoud.
Dat was trouwens een uitstekend herkenningsteken, want je wist precies waar je naartoe
moest rijden. Er is veel veranderd in die 23 jaar.We wonen hier niet slecht, maar we vonden
het in die vroege jaren leuker. Dat heeft niets met de mensen of met het pioniersgevoel te
maken.
Toen we hier kwamen kreeg je een heerlijk gevoel van ruimte en vrijheid. Denk maar eens aan
de gele koolzaadvelden. In de loop der jaren is er echter steeds meer bebouwing gekomen.
Wij hadden gedacht dat Almere veel ruimer zou worden opgezet.’

Mevrouw van der Schaaff besluit het interview met: ‘Als ik mijn leven over zou mogen doen,
zou ik bij de marine gaan.’

Heeft dat met de weidsheid van de zee te maken?
‘Ja, vooral dat.’
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Raasdondersof  kapucijners zonder spek

1 blik kapucijners

250 gram varkensvlees

1 grote ui

2 teentjes knoflook

4 vleestomaten

3 eetlepels olijfolie

1 eetlepel Provençaalse kruiden

1 dl rode wijn

2 eetlepels mosterd

125 ml crème fraiche

Bereidingswijze:Ingrediënten:

R. v/d Schaaff 

Snijd de ui en knoflook fijn.
Snijd de tomaten in stukjes.
Snijd vlees in reepjes (of koop dit kant en klaar).
Laat de kapucijners goed uitlekken in een zeef.
Verwarm de olie in een hapjespan of wok.
Bak een ui in de pan.
Voeg na 3 min. knoflook, tomaten en vlees toe.
Bak alles goed door.
Strooi de kruiden er over heen en 2 min. meebakken.
Voeg op hoog vuur de wijn toe en de uitgelekte kapucijners.
Laat het gerecht even doorpruttelen.
Voeg mosterd en crème fraiche toe, roeren en goed heet laten worden.

Tip: lekker met warm stokbrood, kruidenboter of gebakken aardappelen.
Kan eventueel ook met knakworstjes, augurk en uitjes en piccalilly.
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Mevr. M.C. Van

Teeffelen-v/d Zel 

Mevrouw van Teeffelen van der Zel woont
samen met haar man sinds één jaar in
Stedenwijk. Oorspronkelijk komen ze uit
Amsterdam, maar zijn naar Almere verhuisd om
dichterbij familie te wonen. Met plezier wonen zij in
Stedenwijk.Volgens mevrouw van Teeffelen heeft de wijk
“iets dorps”. Men is vriendelijk en zegt elkaar gedag.

Koken en recepten verzamelen lopen als een rode draad door het leven van Mevrouw van
Teeffelen.
‘Mijn recepten zijn op allerlei plekken te vinden; alfabetisch in houten doosjes, in diverse
boeken in de la, en ook digitaal op de computer. Het recept voor de zaagselpudding gaat al 50
jaar mee. Ik heb dit recept, samen met mijn enthousiasme voor koken, ontdekt toen ik als 20-
jarige op de huishoudschool zat. En de zaagselpudding is niet zo maar een toetje, maar heeft
iets feestelijks, en komt vaak op tafel als de kinderen en kleinkinderen op visite zijn.’

Als de familie komt eten wordt een eenvoudige maaltijd toch weer een heel diner.
‘Ze is weer bezig geweest!’ roept de familie dan.
Haar zelfgemaakte soep is favoriet bij de kleinkinderen:‘we willen “omasoep”, geen bliksoep!’

Tot slot: de kookfilosofie van mevrouw van Teeffelen bestaat uit 2 onderdelen.
Ten eerste, doe creatief! Als je een ingrediënt niet lust probeer dan maar wat anders.
En ten tweede, gewoon maar proberen! Ontdek nieuwe gerechten.
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Sub Gum

300 gram mager varkensvlees

4 eetlepels zonnebloemolie

50 gram verse selderij

100 gram witte kool

200 gram prei

1 bouillontablet 

2 eetlepels maïzena 

4 eetlepels bruine suiker

2 theelepels gemberpoeder

2 eetlepels azijn

2 theelepels zout

2 tomaten

250 pasta

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. M.C. van Teeffelen-v/d Zel

Snijd de selderij, prei en kool in dunne reepjes.
Snijd het vlees in dobbelsteentjes.
Maak 1/2 liter bouillon.
Snijd de tomaat in blokjes.
Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Bak het gesneden vlees bruin in de olie.
Voeg de gesneden selderij, prei en kool toe.
Voeg de bouillon toe.
Laat het geheel 15 minuten koken.
Maak een papje van de maïzena, suiker,
gemberpoeder, azijn, zout en wat water.
Bind hiermee de saus.
Roer de blokjes tomaat er op het laatst door.
Schep de gekookte pasta in een diepe schaal en giet de saus erover.
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Atte Bootsma
Voorzitter Doopsgezinde 
Gemeente Almere

Atte heeft in zijn drukke agenda en gaatje
kunnen vinden voor het interview in het kader
van ‘De Smaak van Stedenwijk’.We zitten voor
het gesprek aan tafel in de ruime leefkeuken van
het gezin Bootsma-Bruinsma.

Atte is voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Almere. Hij is daardoor vaak te vinden in
Inloophuis ‘De Ruimte’ in de Stedenwijk. De Doopsgezinde Gemeente maakt voor verschillende
activiteiten gebruik van het Inloophuis. Eén keer per maand wordt ook de Doopsgezinde 
viering op zondagochtend gehouden in het Inloophuis.

Atte is in het verleden actief betrokken geweest bij de activiteiten van het Inloophuis. Hij zat in
de Steungroep en was gastheer. Ook zorgde hij voor publiciteit en vrijwilligerscontracten. Nu is
Atte lid van het bestuur van Stichting Inloophuis ‘De Ruimte’.
Atte heeft goede herinneringen aan de activiteiten in het Inloophuis en daarmee ook aan zijn
‘bezoekjes’ aan de Stedenwijk. Samen met Jaap de Graaff heeft hij heel wat uurtjes in het
Inloophuis doorgebracht want vooral in het begin moest daar heel wat gebeuren… 

Het kookboekproject is Atte niet onbekend, hij heeft er al veel over gehoord en gelezen. Hij
vindt het een leuk idee om de interculturele contacten aan te wakkeren en warm te houden.
Het is een project waarbij wordt uitgegaan van kansen, je gaat uit van wat je elkaar te bieden
hebt. Je gaat uit van de kracht van mensen, niet van hun zwakte.

Het recept dat Atte heeft gekozen voor het kookboek komt uit een schrift van zijn vrouw
Gerda Bruinsma. Het schrift stamt nog uit haar studententijd. De lasagne die Atte gekozen
heeft wordt in huize Bootsma-Bruinsma ongeveer één keer per jaar gemaakt. Er worden zoveel
andere gerechten gemaakt en uitgeprobeerd dat deze heerlijke lasagne maar eens per jaar op
het menu staat. Het is een gerecht waarvoor je de tijd moet nemen, het lekkerst is het om de
lasagne een dag van tevoren te maken.

Atte vindt het heel belangrijk om tijd te maken voor koken en eten, maar met drie kinderen en
allebei een baan (én een hoop vrijwilligerswerk) lukt dat niet altijd.Toch proberen Atte en
Gerda goed en gevarieerd te eten en omdat één van hun dochters vegetarisch is wordt er ook
veel vegetarisch gekookt. Zo is er voldoende afwisseling en uitdaging om ook steeds weer wat
nieuws uit te proberen in de keuken.
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Lasagne al forno 

1 pak voorgekookte lasagne

4 à 5 uien

1 pond rundergehakt

1/2 fles (zoete) witte wijn

250 gr. champignons

1/4 liter slagroom

1/2 bosje peterselie

500 gram tomaten

zout, peper, tijm, oregano,

basilicum

2 teentjes verse knoflook

klein blikje tomatenpuree

bloem

boter

geraspte kaas (ca. 150 gram)

eventueel: allesbinder

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Atte Bootsma

Verwarm de oven voor op 225ºC.
Snipper de uien. Snijd de tomaten fijn.
Bak het gehakt rul zonder boter of olie.
Voeg hieraan de tomaten en 3/4 van de uien toe.
Twee teentjes knoflook uitpersen en met de tomatenpuree,
zout, peper, tijm en oregano toevoegen.
De wijn erbij en zonder deksel laten pruttelen (indikken).
Eventueel binden met wat allesbinder.
Intussen de champignons schoonmaken en in plakjes snijden.
1/2 Bosje peterselie fijnhakken.
Het restant van de uien in een andere pan 
met wat boter glazig bakken.
Champignons toevoegen en even meebakken.
Slagroom (ongeklopt) bij de champignons en de uien voegen.
Peterselie en een snufje basilicum toevoegen.
Maak het geheel met wat bloem tot een saus.
Haal de pan van het vuur.
Een platte ovenschaal invetten met boter.
De bodem afdekken met lasagne.
Laag tomatensaus er over, hierover geraspte kaas 
– laag lasagne – laag tomatensaus – geraspte kaas 
– lasagne – eventueel 3e laag tomatensaus/kaas/lasagne – 
afdekken met champignonsaus en geraspte kaas.
In de oven de lasagne in ca. 40 minuten gaar en bruin laten worden.
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Zuster Silvestra

Vincent         

Eenentwintig jaar geleden is zuster Silvestra
naar Almere gekomen. Samen met nog drie
zusters en drie broeders kwamen ze op het
Leeuwardenplein wonen, in twee woningen
naast elkaar.’

Zuster Silvestra: ‘In het begin was het vooral pionieren.We kwamen vanuit Tilburg
naar Almere vanuit de parochie. Ik nam de taak op mij het huishouden te draaien voor de
twee woningen. De andere broeders en zusters gingen de wijk in, contacten leggen met de
mensen. Eén zuster deed op kantoor parochiewerk, en de andere zuster had de zorg voor 
zieken en hulpbehoevenden.’

‘Mijn hele leven heb ik eigenlijk al gekookt. Het is begonnen in een instelling waar kinderen
met astmatische bronchitis werden opgenomen. Later kwamen daar ook nog moeilijk opvoed-
bare kinderen bij. Zo had ik, ondertussen hoofd van de keuken, de zorg voor 120 kinderen.
Ik maakte dan voor 14 dagen een menu in overleg met de leiding. Mijn opleiding voedingsleer
en de dieetcursus kwamen mij goed van pas want er waren altijd kinderen bij die een bepaald
dieet moesten volgen. Het samenstellen en bereiden van de gerechten voor zo’n grote groep
ging mij steeds makkelijker af. Je krijgt er vanzelf ervaring in.’

‘Nu kook ik nog voor ons tweeën, maar ja ik ben ook al 79 dus doe ik het rustiger aan. Het
recept wat ik heb ingeleverd komt uit een heel oud kookboek.’ Zuster Silvestra pakt het boek
erbij. Samen bladeren we erdoorheen en ja, op bladzijde 161 is de rode kool te vinden.
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Rode Kool

water

1 rode kool

2 goudrenetten

scheutje azijn

suiker naar smaak

2 laurierblaadjes

1 pijpje kaneel

3 kruidnagelen

aardappelmeel

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Zuster Silvestra Vincent

Verdeel de rode kool in vieren.
Snijd de rode kool daarna in reepjes.
Breng de rode kool met het water aan de kook.
Voeg de laurierblaadjes, pijpje kaneel, kruidnagelen,
suiker en azijn eraan toe.
Laat dit 30 minuten stoven.
Schil de goudrenetten en snijd ze in partjes.
Leg na 15 minuten de partjes goudrenetten bovenop de rode kool 
en laat het garen.
Bind de rode kool met aardappelmeel als het gaar is.

Tip: lekker met kruimige aardappelen en sudderlapjes.
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Rijstsalademet tomaat en avocado

1 groentebouillontablet 

600 ml water

2 eetlepels tomatenketchup

6 eetlepels olie

400 gram droogkokende rijst

10 zwarte olijven

1 ui

750 gram tomaten

2 avocado’s

2 eetlepels citroensap

5 takjes peterselie

10 sprietjes bieslook

2 teentjes knoflook

2 eetlepels (dragon) azijn

peper en zout

1/2 eetlepel mosterd

1 eetlepel dragon

Bereidingswijze:Ingredienten:

Henk de Kruijf

Breng 600 ml water aan de kook met de bouillontablet en de ketchup.
Voeg de rijst toe.
Laat de rijst in 25 minuten gaar koken.
Laat het afkoelen. Pel de ui.
Snijd de ene helft in ringen en snipper de andere helft.
Was de tomaten en snijd ze in stukjes.
Schil de avocado’s en snijd ze in blokjes.
Besprenkel de avocado’s met citroensap.
Pers de teentjes knoflook uit.
Knip in een kopje de peterselie en bieslook fijn.
Voeg daar de azijn, mosterd, uitgeperste knoflook,
dragon, zout, peper en olie toe.
Roer het tot een sausje.
Schep in een ruime schaal de rijst, gesnipperde ui, tomaat,
avocadostukjes en sausjes door elkaar.
Laat het op een koele plaats minstens een uur intrekken.

Voor het serveren nog een keer omscheppen.
Op een platte schaal overdoen.
Garneren met uienringen en olijven.

hoofdgerecht
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Tortelinimet spinazie

2 zakjes tortelini tricolore

250 gr diepvriesspinazie 

(deelblokjes)

olijfolie

1 ui 

2 teentjes knoflook

groene pesto

Italiaanse kruiden

1 fles sugocasa 

(Italiaanse tomatensaus 

van Grand Italia)

Parmezaanse kaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mara Piet

Verwarm de oven voor op 200° C.
Laat de spinazie ontdooien,
laat vocht weglekken in een zeef.
Kook de tortelini beetgaar (al dente) 
volgens de gebruiksaanwijzing.
Snijd de ui.
Knijp de knoflook uit.
Bak de ui en de knoflook in olijfolie.
Doe de spinazie erbij.
Breng op smaak met pesto en Italiaanse kruiden.
Meng het spinaziemengsel voorzichtig door de tortelini.
Doe dit mengsel in een ovenschaal.
Schenk de tomatensaus eroverheen.
Bestrooi met parmezaanse kaas.
Circa 10 minuten in de oven.

Tip: er kan eventueel ook nog gehakt aan toegevoegd worden.
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C. van Dijk

‘Ik kwam eerst bij mijn broer en zus op bezoek
die hier al vele jaren wonen. Later verhuisden
mijn ouders naar het bejaardenhuis in Almere.
En nu woon ik zelf alweer ruim 1 jaar hier in
Stedenwijk. En als het meezit komt mijn zoon in
Literatuurwijk te wonen.’

‘Zelf woon ik hier lekker op mijn gemak. Iedereen zegt vriendelijk gedag en als je hulp nodig
hebt, staat men voor je klaar!’

Mevrouw van Dijk heeft jaren een café in Amsterdam gehad.
‘In het café hadden we iedere maand een thema-avond waarin een bepaald land centraal
stond. En ik maakte daar dan passende gerechten bij. Dit waren gezellige, drukke avonden in
ons café.’

‘Ik hou van koken, het is echt een hobby. Ik maak erg lekkere paella, maar dit feestelijke recept
met maar liefst twee soorten zalm is toch wel favoriet bij familie en vrienden die een vorkje
mee prikken!’
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Tagliatellemet zalm

8 nestjes tagliatelle

1 groot blik zalm

1 pakje gerookte zalm (100

gram)

1 bos lente uitjes

1 pakje Honig roomsaus 

voor tagliatelle 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

C. van Dijk

Kook de tagliatelle al dente volgens de aanwijzing op de verpakking.
Maak de zalm goed schoon en verkruimel het.
Snijd de gerookte zalm in dunne reepjes.
Snijd de lente-ui in dunne ringen.
Fruit de uitjes licht aan.
Maak de roomsaus volgens de aanwijzing op de verpakking 
en voeg die bij de uitjes.
Na 5 minuten de uitgelekte zalm erbij doen.
Even laten doorwarmen en de saus is klaar.
Doe de tagliatelle op het bord, leg er wat gerookte zalm bij 
en dan de saus toevoegen.

Tip: lekker met salade en een wit of rosé wijntje.
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Ursula Millerson
Voorganger “Friends in Christ Fellowship”

Ursula en Arthur Millerson zijn voorgangers van de
“Friends in Christ Fellowship”.
Deze kerkelijke gemeente komt samen in het Centrum van
Almere, maar de kerk heeft een kantoortje aan de Olstgracht
in de Stedenwijk. Ze wonen 16 jaar in Almere, en hebben 8 jaar
geleden de kerk gesticht.

Ursula: ‘Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik kook eigenlijk vanaf mijn 9e jaar. Bij ons thuis
moesten alle kinderen leren koken.We moesten van oma bij het fornuis staan. Ik heb zonder
recepten leren koken. Ik kook soms vanuit een recept, zoals bijvoorbeeld wanneer ik een cake
moet bakken. Ik heb typisch Surinaamse recepten leren koken. Rijst wordt meestal als basis
gebruikt.Verder zijn bananen en (zoete) aardappelen belangrijke en vaak gebruikte
ingrediënten.’

‘In Suriname gebruiken we heel andere kruiden en volgens mij zijn dit de lekkerste kruiden ter
wereld. De kruiden zijn in feite afkomstig van de verschillende culturen in Suriname, zoals de
Javaanse, Hindoestaanse, Indiase, Creoolse, Chinese, en Indiaanse cultuur. Ik kook graag en thuis
ben ik degene die altijd (met plezier) kookt.’

‘Dit recept is van mijzelf. Aan de ene kant is het een alledaags recept, maar het kan net zo
goed bij speciale gelegenheden worden opgediend. Rijst en groenten, zoals snijbonen of
gemengde groenten passen er goed bij.’
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Gebakken Kipfilet

750 gram kipfilet

1 ui

2 tomaten

olie

zout

zwarte peper

2 teentjes knoflook

aromat naar smaak

evt. 1 groene paprika

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Arthur en Ursula Millerson

Snijd de kipfilet in kleine stukjes.
Snijd de ui, knoflook, tomaten en eventueel paprika in kleine stukken.
Bak daarna de kip met hete olie.
Voeg wat zout, knoflook, aromat, en zwarte peper toe naar smaak.
Laat het doorbakken, ongeveer 10 á 15 minuten.
Voeg daarna gesneden ui, tomaat, en eventueel paprika toe.
Bak nog even 5 minuten door.
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Ferry Aalst 

‘Dit is een geheel vegetarisch gerecht’, aldus
Ferry Aalst. ‘Ik heb dit recept gedeeltelijk
overgenomen uit de krant, maar de vijgen zijn
een eigen bedacht ingrediënt. Die vijgen geven een
speciaal smaakje aan dit gerecht.Toch is het
alledaagse winterrecept en wanneer het met aardappel-
puree en gebakken tahoe wordt gegeten, heb je een volledige maaltijd.’

Ferry kookt altijd op zondag, maar de rest van de week is zijn eega de baas in de keuken.
‘Wij hebben wel als regel dat wie kookt, vrijgesteld is van het opruimen en afwassen.’

’We wonen nu ongeveer 15 jaar in de Stedenwijk en het bevalt ons hier uitstekend.
Verder pendel ik iedere dag per trein naar Amsterdam en dat is goed te doen.
We wonen hier in een rustige en plezierige buurt, die niet te ver van het centrum ligt.
De winkels zijn dus vlakbij, al is het wel jammer dat de natuurvoedingswinkel in het centrum
is verdwenen. Gelukkig staat er nu op de markt een kraam met allerlei eko-producten’, besluit
Ferry dit interview.
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Zoet-zure Witte Koolmet vijgen

1 witte kool of spitskool 

van 1 kilo

olijfolie

zout 

1 ui

witte wijnazijn

peterselie

2 of 3 vijgen

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ferry Aalst

Ontdoe de kool van het harde binnenstuk 
en snijd de kool in smalle reepjes.
Verhit 2 eetlepels olijfolie in een wok of lage pan.
Roerbak de kool kort, voeg zout toe naar smaak.
Haal de pan van het vuur en doe de kool in een schaal,
deksel erop en 5 min. warm laten staan.
Snijd de ui in reepjes (geen ringen) 
en met eventueel nog een klein beetje olie 
heel zachtjes laten kleuren in de wok.
Snijd de vijgen in reepjes en laat deze bij de uien meesmoren.
Voeg de kool weer toe.
Voeg 2 eetlepels wijnazijn toe.
Alles door elkaar roeren en weer warm laten worden.
De kool moet knapperig blijven.
Als alles warm is deksel erop en van het vuur halen.
Even een paar minuten laten staan.
Voor het opdienen peterselie erover strooien 
en eventueel peper toevoegen.
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Fam. Bijker 
‘Goede buren zijn gewoon 
heel belangrijk’

‘Dit zijn allemaal familierecepten. Er zitten
eigen recepten bij, maar ook recepten van de
ouders van Willem en van mijn vader’, verklaart
Liza.‘Je kunt het ook wel een familiefoto noemen.’

Willem en Liza zijn beiden opgegroeid in Amsterdam, maar
de ouders van Liza komen oorspronkelijk uit Suriname. Dat verklaart ook het feit dat zij een
aantal Surinaamse gerechten hebben ingestuurd.

Het gesprek met Liza en Willem wordt grotendeels schriftelijk gevoerd.Willem is doof, terwijl
Liza slechthorend is. Dit is echter geen belemmering voor een geanimeerd gesprek.

‘Jullie zijn slechthorend. Is het dan moeilijk om in Almere te wonen?’
‘Nee, voor ons helemaal niet. Ook bij de loketten van bijvoorbeeld de gemeente zijn er altijd
wel mensen die ons goed kunnen helpen. Zo zijn er eigenlijk nooit problemen.’

‘We vinden koken gezellig en koken daarom vaak samen. Ik vind dat Willem van ons tweeën
het lekkerst kookt. Zelfs Surinaamse gerechten smaken lekkerder als Willem ze heeft bereid.’

‘Jullie hebben een aantal Surinaamse gerechten ingestuurd. Kopen jullie de ingrediënten in
een speciale winkel?’
‘Ja, we gaan geregeld naar Toko Garuda, maar we zijn ook klant bij de Toko op de markt.’

‘Hoe bevalt het in Almere?’
‘We vinden Almere een goede plek om te wonen. Het centrum wordt ook steeds gezelliger.’

‘Wat is daar dan gezellig?’
‘Uit eten gaan, kleding kopen etc.’

‘En wat vinden jullie van de Stedenwijk?’
‘De buurt bevalt ons goed. Ik denk dat dit vooral komt door de goede buren die we hebben.
Goede buren zijn gewoon heel belangrijk.’
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Hachee 

boter

1 kilo uien

750 gram poulet (hacheevlees)

2 laurierblaadjes

3 of 4 kruidnagelen

2 eetlepels azijn

2 schepjes suiker

1 1/2 kilo aardappelen

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Bijker

Maak de uien schoon en snijd ze.
Doe boter in de pan en bak de uien licht bruin.
Voeg zout en peper toe aan de poulet.
Leg het vlees boven op de uien.
Voeg laurierbladeren en kruidnagelen toe.
Doe het deksel op de pan en laat het vlees zachtjes koken.
Na 15 minuten het mengsel roeren.
Het deksel schuin op de pan.
Zet de hittebron nog lager en voeg azijn en suiker toe.
Licht roeren.
Voeg zonodig water bij na ongeveer 10 minuten.
Na 20 minuten nogmaals water toevoegen.
Laten sudderen tot het vlees gaar is 
en de saus de gewenste dikte heeft bereikt (deksel schuin zetten).
Kook de aardappelen 
(meer dan normaal omdat er geen groenten bij zijn).
Als je nog hachee over hebt dan is de volgende dag rode kool 
de beste combinatie.
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Stedenwijk

Prioriteiten top-3

Stedenwijk
Prioriteiten top-3:
1. Meer wijkagenten
2. Aandacht leefbaarheid
3.Veiliger wijk

Subagenda: opvang “probleemjongeren” en meer direct contact.

Bron: Samenvatting en conclusies, onderdeel van Sociale atlas van dienst Stedelijk Beheer  

gemeente Almere, 2002
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Bami

500 gram hamlappen

1 pak mihoenbami

1 pak bamigroenten

1 ui

1-2 teentjes knoflook

zonnebloemolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Bijker

Was de bamigroenten.
Snijd de hamlappen in stukjes.
Snijd de ui.
Pers de knoflook uit.
Verhit wat olie in een hapjespan.
Bak het vlees hierin lichtbruin.
Bak de ui en knoflook even mee.
Zet je hittebron lager.
Voeg de bamigroenten toe.
Voeg nu de mihoen toe.
Laat alles ongeveer 30 minuten sudderen.
Let op dat het niet aanbrandt, voeg anders wat water toe.
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Paprika Vlees

500 gram doorregen

varkenslappen

zout en peper

50 gram boter of margarine

350 gram grof gesneden uien

3 groene paprika’s

6 eetlepels tomatenpuree

2 theelepels maïzena

1 eetlepel paprikapoeder

1 1/2 theelepel cayennepeper 

1 dl rode landwijn met 

een 1/2 dl water

1 dl slagroom 

met 5 eetlepels water

sojasaus of ketjap manis 

Bereidingswijze:Ingredienten:

Fam. Hubers

Snijd het vlees in kleine stukken.
Naar smaak peper en zout toevoegen.
Maak de paprika’s schoon.
Snijd de paprika’s in stukjes (niet te fijn).
Laat de boter in een pan bruin worden 
en bak het vlees vlug mooi van kleur.
Voeg de uien en de in stukjes gesneden paprika toe.
Roer de tomatenpuree er door.
Maak een papje van maïzena, paprikapoeder,
cayennepeper en een deel van de wijn.
Verdun dit met de rest van de wijn 
en roer het door de inhoud van de pan.
Laat het vlees 10 tot 15 minuten stoven op laag vuur.
Proef of het vlees gaar is.
Schep de room er door.
Voeg naar smaak toe: peper, zout, paprikapoeder,
cayennepeper en sojasaus.

Tip: lekker met rijst of aardappelpuree.
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Hartige Kaastaart

6 plakjes bladerdeeg (diepvries)

1 bakje kerstomaatjes 

(cherrytomaatjes)

5 lente-uitjes

halve eetlepel boter

100 gram salami (gesneden)

halve eetlepel bloem

5 takjes peterselie

3 theelepels tijm

4 eieren

250 ml slagroom

zout en peper

nootmuskaat

250 gram geraspte oude kaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Rietje Belou

Bladerdeeg ontdooien.
Oven voorverwarmen op 225° C.
Was de tomaatjes en haal de kroontjes eruit.
Snijd de lente-uitjes in ringen.
Vet een taartvorm van 28 cm doorsnee in.
Werkvlak bestuiven met bloem.
Rol de plakjes deeg uit tot een dunne lap van circa 30 cm.
Bekleed de vorm met bladerdeeg.
Randen stevig aandrukken en overtollig deeg wegsnijden.
Leg plakjes salami op de bodem, uienringetjes erover verdelen.
Knip de peterselie boven de uienringetjes.
Strooi de tijm erover.
Klop in een schaal de eieren los met de slagroom,
zout, peper, en nootmuskaat.
Roer de kaas erdoor.
Verdeel het eimengsel over de taart.
Leg de tomaatjes erop.
Schuif de taart één richel onder het midden in de oven.
Taart circa 40 min op 225° C in de oven.
Eventueel afdekken met aluminiumfolie als de taart te bruin wordt.
Serveer met gemengde sla.
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Ds. Rudy Frank Polanen

Predikant Evangelische Broedergemeente

‘Ik ben Rudy Frank Polanen en ik werk als predikant
voor de Evangelische Broedergemeente Amsterdam en
Flevoland. Daarom ben ik ook predikant voor de
Stedenwijk.We hebben geen aparte predikant voor Almere.
Ik ben trouwens in 1943 geboren in Paramaribo.
Ik kom al vanaf 1990 in de Stedenwijk en de Evangelische
Broedergemeente komt bij elkaar in kerkcentrum de Lichtboog. Ik heb contact met
verschillende families van Surinaamse afkomst die lid zijn van onze gemeente en in de wijk
wonen. De mensen in Stedenwijk zijn energieke mensen, meest jonge gezinnen met
opgroeiende kinderen. Langzaam maar zeker heeft iedereen zijn plek in de wijk gevonden.’

‘Bruine bonen zijn in Nederland winterkost. In Suriname eet men het hele jaar bruine bonen
met rijst.Waarschijnlijk een kosjer gerecht door sefardische Joden meegenomen uit Brazilië.’

‘Het recept komt in deze vorm uit Suriname. Dit gerecht kan op alle dagen gegeten worden.
Op feestdagen geeft men er een stuk geroosterde of gestoofde kip bij. Omdat ik het een van
de gemakkelijkste recepten vind, heb ik het voor het boek uitgekozen.’

‘Koken is mijn hobby en ik kook bijna dagelijks. Ik vind het een ontspannende bezigheid.’
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Rijst metbruine bonen

150 gram bruine bonen

150 gram zoutvlees 

200 gram runderribben 

1 kleine ui

1 kleine tomaat

1 verse groene peper 

1 theelepel zwarte peper

3 maggiblokjes of 

1 1/2  bouillontablet

zout naar smaak

4 pimentkorrels

3 laurierblaadjes

1/2 theelepel nootmuskaat

2 - 4 theelepels suiker

2 takjes selderij

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ds. Rudy Frank Polanen

De bruine bonen wassen en de avond vooraf weken met ruim water.

De bonen opzetten met de ribben zonder zout.
Op laten koken, afschuimen 
en dan op een zacht vuurtje zacht laten koken 
totdat de bonen open barsten.

Intussen het zoutvlees uitkoken om te ontzouten,
maar niet zolang dat het zoutloos wordt.
Snijd de ui en de tomaat in kleine stukjes.
Het zoutvlees in stukjes snijden 
en in 50 gram boter drie minuten bakken,
daarna de ui toevoegen en glazig bakken.
Vervolgens de tomaat gesneden meebakken 
totdat het geheel een massa is geworden en apart zetten.
Het gebakken zoutvlees en de verse peper,
maggiblokjes, pimentkorrels, laurier, nootmuskaat,
suiker en zwarte peper toevoegen aan de bonen en
laten koken totdat het vocht gebonden is.
Als laatste de gesneden selderij toevoegen en erdoor roeren.

U kunt de bruine bonen eten met zachtgekookte
witte rijst en komkommersla of augurken.
Het liefst pandanrijst. Genoeg voor vier personen.
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Nazha el Asbat

Nahza is Marokkaanse en komt uit België.
Zij heeft een dochter van zestien en zorgt voor
het dochtertje van haar broer. Vanaf mei 2003
woont Nazha in Stedenwijk.

Nazha:‘Ik heb het hier in de Stedenwijk heel goed naar mijn
zin. Ze zeggen dat het een achterstandswijk is, maar ik zie dat niet zo.
Ik heb prettige contacten in de buurt. Er komen veel buren bij mij over de vloer. Ja, laatst nog
toen heb ik een aantal buren te eten gevraagd. Ik heb toen couscous met pompoen, wortelen,
courgettes, koolraap en rundvlees gemaakt. Ik maak dan alles vers en ben  dan wel vier uur
bezig met koken.’

‘Het recept dat ik voor het kookboek heb ingeleverd is niet moeilijk te maken, en zelf eet ik het
wel één keer per week. Het recept heb ik van een Javaanse vriendin. Zij heeft mij ook nog veel
meer leren koken, vooral de Indische keuken. Ik vind sowieso gerechten uit andere culturen
leuk om te proberen. Als ik in Griekenland op vakantie ben dan hebben ze daar vaak van die
heerlijke gerechten. Dat wil ik dan thuis uitproberen, vaak neem ik dan ook kruiden uit
Griekenland mee voor de juiste smaak.’

62

  



Javaanse Bami

4 stuks kipkarbonades 

(gemarineerd)

2 teentjes knoflook

2 uien

2 eetlepels chilisaus 

voor chicken (kip)  

1 theelepel Chinese barbecue-

saus

1 pak spaghetti

1 uitje

olie

1/2 blok boemboe kruiden 

(voor bami)

zoete ketjap 

2 tomaten

1/2 komkommer

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Nazha el Asbat 

Snijd de ui en de knoflook fijn.
Verhit de olie in een pan.
Bak de kipstukken rondom bruin.
Voeg de ui, knoflook, de chilisaus en barbecuesaus toe.
Schenk er water bij totdat de kipstukken onder water staan.
Voeg nu nog wat ketjap toe.
Laat dit ongeveer 45 minuten sudderen.
Wanneer de kip 30 minuten opstaat begin je aan de bami.
Breng ruim water aan de kook.
Kook de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Snijd 1 ui in fijne stukjes.
Spaghetti afgieten en uit laten lekken.
Doe in de pan waarin je de spaghetti hebt gekookt wat olie.
Bak hierin de ui en de bamikruiden.
Roer nu de spaghetti erdoor.
Breng de bami op kleur en smaak met ketjap.
Schep de kip en de bami op een bord 
en leg aan de rand wat schijfjes tomaat en komkommer.
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Ellie Teunissen
Stadsdeelmanager 
Almere Stad West

Mevr. drs. Ellie Teunissen is stadsdeelmanager
voor het stadsdeel Almere Stad West. Dit
kantoor staat op de Bartokweg in Muziekwijk.
Het werkgebied van het stadsdeelkantoor omvat
zes wijken, te weten: Kruidenwijk, Literatuurwijk,
Muziekwijk, Noorderplassen, Staatsliedenwijk en Stedenwijk.

Het stadsdeelkantoor werkt samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan schone en
veilige wijken waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

‘We willen een schoon Almere,’ schrijft mevr.Teunissen in de Nieuwsbrief Almere Stad West
van maart 2004.‘Maar daarnaast wensen we ook scholen voor onze kinderen, speelruimtes,
recreatieterreinen, leuke winkelcentra, een theater, een discotheek en jongerenhuisvesting.
Onze ambities voor het jonge Almere zijn hoog.’

Mevr.Teunissen heeft een tijd in Egypte gewoond en gewerkt. Daar kwam ze de Egyptische
filet voor de eerste keer tegen. Ze probeerde zelf het gerecht te bereiden, maar dat ging niet
makkelijk, want: ‘Hoe bestel ik het vlees in een vreemde taal? Hoe lees ik een recept in het
Arabisch? Van al die tekens kan ik geen “hutspot” maken!’
Gelukkig was haar chauffeur gek op dit gerecht en bood aan om de filet met haar te maken.
‘Al doende kreeg ik dus het recept onder de knie, maar vooral dankzij Sahed, mijn chauffeur.’
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Egyptische Filet

1 grote ui

500 gram kogelbiefstuk 

(in reepjes)

1 grote courgette

500 gram verse tomaten

olijfolie

zout

peper

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ellie Teunissen

Verhit in een pan de olijfolie.
Snijd de ui fijn en bruin fruiten.
Voeg de biefstukreepjes toe en bak deze bruin.
Niet alles tegelijk maar in porties!
Pureer de verse tomaten.
Giet dit over de biefstuk en ui in de pan 
en laat dit 15 minuten zachtjes koken.
Snijd de courgette in stukjes.
De courgette toevoegen en nog 5 minuten laten pruttelen.
Op smaak brengen met zout en peper.

Tip: lekker met rijst en verse salade.

Het is zacht en ook kinderen vinden het lekker.

65hoofdgerecht

30 minuten

    



Gehakttaart

400 gram rundergehakt

flink wat verse selderij

flink wat verse peterselie

paneermeel

1 kleine ui

1 ei

1/4 theelepel nootmuskaat

4 eetlepels ketjap manis

2 eetlepels tomatenketchup

2 eetlepels worcestersaus

tabascosaus naar smaak

1 blik super croissantdeeg

2-3 eetlepels geraspte kaas

Bereidingswijze:Ingredienten:

Nico en Anita Nijholt

Voorverwarm de oven op 225° C.
Pel de ui en rasp het boven een kom.
Breek een ei boven de kom.
Knip de selderij en peterselie fijn.
Voeg het gehakt, paneermeel, fijngeknipte selderij 
en peterselie, nootmuskaat, ketjap, ketchup, worcestersaus 
en enkele druppels tabascosaus toe.
Meng dit geheel goed door.
Pak een springvorm van 20 of 22 cm doorsnee.
Vet de vorm goed in of  bekleed de vorm met bakpapier.
Bekleed de springvorm met het deeg 
en bewaar 2 driehoekjes voor de garnering.
Strooi de kaas op de bodem.
Schep het gehaktmengsel erop en verdeel het gelijkmatig.
Snijd reepjes van de driehoekjes deeg en leg het eroverheen.
Bak de taart in het midden van de oven in 30 minuten gaar.

Tip: serveer het gerecht met een frisse salade.
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Courgette-aardappelTaart 

2 uien

2 courgettes

2 wortels

2 grote aardappels

4 tenen knoflook

geraspte kaas

3 eieren

melk

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

G. Imak

Verwarm de oven voor op 170º C.
Uien schillen en snijden.
Courgette, wortels en aardappelen schillen en raspen.
De knoflook en peterselie fijn snijden.
Uien bakken in een pan met roomboter.
Groente, knoflook en peterselie in de pan doen en 5 minuten bakken.
Daarna het geheel in een ovenschaal doen.
In een grote schaal 3 eieren, melk en zout loskloppen 
en dit mengsel over de groente gieten.
Geraspte kaas er over strooien.
Zet de schotel ongeveer 25 minuten in de oven.
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Corrie Wassink
(werkgroep)

‘Dit is een typisch gerecht voor
zaterdagavond’, aldus Corrie Wassink.
Ze vervolgt: ‘Je bent de hele dag bezig geweest.
Je wilt lekker eten, maar niet te lang in de keuken
staan. In dat geval is deze spinazietaart het juiste
recept. Ik heb ooit een dergelijk recept in een kookboek
gevonden, maar in de loop der jaren mijn eigen variaties aangebracht. Zo gebruik ik fetakaas
in plaats van geraspte Goudse kaas. Het maakt de taart minder machtig, terwijl de smaak
pittig blijft.’

’Moeten we nog op bepaalde dingen letten?’
’Let er wel op dat er in de oven voldoende onderwarmte is, want dan wordt de bodem ook
goed gaar. Een bijgerecht is niet echt nodig, want alles zit wel in de taart.’

‘Verder kook ik graag Chinese of Italiaanse gerechten. Het liefst maak ik alles zelf, zonder
pakjes, kant en klare sausjes en zo. Dat soort dingen smaakt toch altijd weer hetzelfde.’

‘We (dat zijn Corrie met haar man Henk en de vier kinderen) wonen sinds 1983 in Almere en
altijd op deze plek. Het bevalt ons nog steeds erg goed. In 1983 hadden we nog echt het
gevoel dat we pioniers waren. De uitdaging om in een nieuwe stad te gaan wonen trok ons in
zekere zin wel aan. Aan de andere kant ben ik opgegroeid in de Noordoostpolder. Ik was dus
wel wat gewend.

‘We vinden Stedenwijk nog steeds een leuke en interessante wijk. In de loop der jaren is er
natuurlijk het een en ander veranderd. In de begintijd was de buurt heel hecht.We zijn
allemaal tegelijk in deze houten huizen aan de Breukelengracht komen wonen. Dat schept
altijd een band. Misschien is dit in de loop der jaren wel veranderd, maar ik beschouw dit
buurtje nog steeds als hecht. Het is niet zo, dat we bij elkaar de deur platlopen, maar we
spreken elkaar geregeld.

Wat je wel ziet dat mensen vaak allebei werken, al is het maar om de hoge hypotheeklasten
op te brengen.Vooral in de wintermaanden kom je elkaar dan minder vaak tegen.

Ik ben zelf bij het kookboekproject betrokken, omdat ik dit kookboek een leuk initiatief vind.
Zo’n boek geeft je als het ware een soort venster op de wijk.’
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Snelle Spinazietaart

7 plakjes bladerdeeg (ontdooid) 

600 gram diepvriesspinazie 

(ontdooid)

200 gram feta

4 eieren

melk

peper

zout

200 gram geraspte oude kaas 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Corrie Wassink

Ontdooi de spinazie.
Verwarm de oven voor op 200º C.
Leg de plakjes bladerdeeg uit op het aanrecht.
Vet een bakblik in (rond, ongeveer 2 cm hoog en 30 cm doorsnee).
Snijd de feta in kleine stukjes.
Klop de eieren los en roer er wat melk door.
Voeg peper en zout toe aan het eimengsel.
Bekleed het bakblik met de plakjes bladerdeeg.
Verdeel de spinazie erover, daarna de feta en het eimengsel.
Bestrooi met geraspte kaas.
In het midden van de oven 15 minuten afgedekt bakken.
Daarna nog 15 minuten onafgedekt om de bovenkant te laten kleuren.
Voor het serveren even laten afkoelen,
In punten snijden en…smullen maar!
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Mevr. van Dam

Mevr. van Dam woont nu ongeveer 3 jaar in
de Stedenwijk. Daarvoor woonde zij in
Drachten.

Omdat mevrouw van Dam ons project zo’n leuk
initiatief vond heeft ze ook een recept 
ingestuurd. De laatste keer dat ze het zelf heeft gegeten is alweer een tijd geleden.
Mevr. van Dam:
‘Zelf heb ik het recept eens op een pak rijst zien staan en vervolgens uitgeprobeerd.
Het bleek zowel makkelijk als smakelijk.’

Vroeger bakte mevrouw van Dam veel cake en taarten.
Op dit moment is zij helaas minder mobiel en is lang in de keuken staan niet meer mogelijk.
‘Ik vind het prettig om nog op mijzelf te wonen. Met behulp van mijn rollator en scootmobiel
kom ik nog een heel eind. Zo heb ik vorig jaar een boswandeling gemaakt met de IVN, speciaal
voor mensen met een scootmobiel. Dat is leuk want dan kom je lekker buiten en ontmoet je
andere mensen.’
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Salsa Antonio

400 gram Lassie Toverrijst

1 gebraden kip (kant en klaar)

1 (literblik) cocktailfruit 

1 eetlepel boter

1 eetlepel bloem

1 1/2 eetlepel kerriepoeder

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. van Dam

Zorg ervoor dat de kip warm blijft of wordt.
Kook de Lassie Toverrijst zoals op het pak is aangegeven.
Smelt een klontje boter in een steelpan 
en voeg al roerend de bloem toe.
Voeg al roerend (voorzichtig!) het sap van het cocktailfruit toe.
Meng de kerrie er door.
Even door laten koken en dan de vruchten toevoegen.
Nog 1 à 2 minuten op laag vuur laten staan.
Het resultaat is een verrukkelijke, dikke, zoete kerrie-vruchtensaus (salsa)
die goed harmonieert met de kip.
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Ronald Buitenhuis
Jeugdagent 

Ronald Buitenhuis werkt nu ongeveer drie jaar
als jeugdagent in de Stedenwijk  Naast de
Stedenwijk horen de Muziekwijk, de
Kruidenwijk, de Literatuurwijk en de
Staatsliedenwijk ook tot zijn werkterrein.

‘Ik houd me voornamelijk bezig met jeugd en jeugdproblematiek in de wijk. Als jeugdagent is
het belangrijk dat je weet wat er op straat leeft. Daarom proberen we ook heel veel op straat
te zijn. Een keer per twee weken werk ik een weekend. Dan probeer ik ook echt op straat te
zijn. Doordeweeks ben ik wat minder frequent op straat te vinden.’

‘In mijn functie is het echt niet alleen de bedoeling dat ik “boeven vang”. Ik zie het ook als
mijn taak om contacten in de buurt te leggen, zodat ik weet wat er in de wijk leeft en welke
problemen er zijn. Dit geldt dan met name op het gebied van jeugd.’

Ronald vindt Stedenwijk een prettige wijk om in te werken, want: ‘In Stedenwijk is altijd wat
te doen.’
‘De Stedenwijk is een soort klein Amsterdam. Als je op een zomeravond door de wijk fietst, zijn
er veel mensen op straat en veel van hen spreken je aan. Daarnaast is de Stedenwijk een wijk
waar relatief veel mensen betrokken zijn bij het reilen en zeilen in de wijk. De Stedenwijk is
wat inwoners betreft heel gemêleerd.Voor mijn werk vind ik dat, eerlijk gezegd, heel prettig.’

Ronald houdt van lekker eten en hij weet dat: ‘Als je lekker wil eten, moet je ook lekker koken.’
Zowel zijn vrouw als hijzelf koken graag. Zij verzamelen recepten uit kranten en op internet.
Deze recepten moeten echter aan de volgende voorwaarden voldoen: niet te moeilijk, gezond
en lekker!

De winterwortelschotel is een alledaags recept dat aan alledrie voorwaarden voldoet.
Tip: een niet al te droge rode wijn smaakt er goed bij.
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Winterkost

2 winterwortels

100 gram magere spekreepjes

1 rookworst

500 gram panklare prei

2 pakken diepvries aardappel-

blokjes

4 eetlepels Italiaanse kruiden

6 eetlepels ketchup

zout en peper

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ronald Buitenhuis

Maak de wortels schoon en snijd deze in kleine blokjes.
Bak de spekreepjes in een droge hapjespan 
of in een wok totdat ze zacht krokant zijn.
Snijd ondertussen de rookworst in dunne plakjes.
Schep de aardappelblokjes, de prei, de wortel 
en de rookworst door de spekjes.
Roerbak het mengsel circa 3 minuten.
Voeg de Italiaanse kruiden, de ketchup en drie eetlepels water toe.
Laat dit gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Breng het gerecht op smaak met zout en peper.
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Bereidingswijze:Ingredienten:

Peter Mons (werkgroep)50 minuten

Vis 

6 schollen

zout

peper

boter 

azijn
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Maak de schollen schoon.
Snijd de kop en de vinnen eraf.
Snijd ze daarna in vieren.
De stukjes moeten een hoogte hebben van een lucifersdoosje,
voor de niet-rokers ongeveer 4 cm.
Zet de stukken schol rechtop in een pannetje met 2 1/2 cm water.
Dan op het vuur met zout en peper.
Als het kookt nog een kwartier doorkoken tot de vis gaar is.
Voeg boter toe en azijn.
Zoveel azijn, tot je het duidelijk in de kooklucht ruikt.
Laat dit vijf minuten met gesloten deksel koken.
Haal daarna het deksel eraf en laat het nog 10 minuten sudderen.
Eet het met aardappelen en het kookvocht als jus.

  



Pikante Gehaktschotel

2 uien

1 groene paprika

50 gram margarine

300 gram rundergehakt

4 tomaten

3 teentjes knoflook

zout en peper

3 eetlepels chilisaus

12 lepels cornflakes

200 gram zelfrijzend bakmeel

2 eieren

2 dl melk

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Edith Rondeel (werkgroep)

Vet een vuurvaste schaal in met wat margarine.
Maak de ui schoon en snijd klein.
Maak de knoflook schoon en snijd heel klein.
Maak de paprika schoon en snijd hem klein.
Was de tomaten en snijd ze in stukjes.
Laat 25 gram margarine warm worden in een braadpan.
Bak hierin zachtjes de ui en de paprika.
Bak dan de knoflook even mee.
Voeg het gehakt toe en roer het rul.
Doe nu het volgende erbij: de tomaat, chilisaus, zout en peper.
Roer alles goed door elkaar.
Haal de pan van de warmtebron 
en doe het mengsel over in de vuurvaste schaal.
Verwarm de oven voor op 180º C.
Doe de cornflakes in een beslagkom en maak ze met de bolle kant van
een lepel klein (je kunt het ook met de hand fijn knijpen).
Doe het zelfrijzend bakmeel bij de cornflakes.
Klop de eieren met de melk los.
Smelt de margarine en roer de margarine door het ei met melk.
Klop dit mengsel door de cornflakes met zelfrijzend bakmeel.
Giet dit mengsel uit over het gehaktmengsel
Zet de schotel gedurende 30 minuten in de oven tot hij gaar en bruin is.
Serveer dit met een groene salade.
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Hetzelfde

De Stedenwijk en vooral de Staatsliedenwijk worden geplaagd door een veelheid aan
problemen. De Stedenwijkers waarderen hun fysieke en sociale woonomgeving echter nog
min of meer hetzelfde als elders in Almere, hoewel de relaties tussen verschillende culturen er
minder prettig verlopen. De Staatsliedenwijk verschilt van de Stedenwijk vooral door zijn
woningvoorraad: voornamelijk gestapelde sociale huurwoningen, waarbij vergeleken de
Stedenwijk een gemengde voorraad heeft.

Bron: Samenvatting en conclusies, onderdeel van Sociale atlas van dienst Stedelijk Beheer  

gemeente Almere, 2002

“Silverline”
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400 gram rijst

een paar dikke plakken ham 

(400 gram)

1 pakje nasi kruidenmix

4 eetlepels olie

2 uien fijngesnipperd

1 teentje knoflook, uitgeperst

1 eetlepel gehakte selderij

1 eetlepel gehakte bieslook

100 gram champignons

100 gram sperziebonen

2 preien

2 theelepels sambal oelek

2 eetlepels ketjap

zout en peper

4 eieren

kroepoek

BereidingswijzeIngredienten:

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Snijd de ham in kleine dobbelsteentjes.
Haal de sperziebonen af, was ze en snijd ze een keer door.
Kook de bonen 10 minuten.
Wrijf of borstel de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Snijd de prei.
Fruit de gesnipperde uien en de geperste knoflook 
tot de uien glazig zijn.
Doe de fijngesneden groenten en de ham erbij 
en laat dit alles enkele minuten doorbakken.
Roer de selderij, bieslook, sambal en ketjap erdoor.
Voeg dan de rijst toe, schep het geheel door,
en breng het op smaak met peper en zout.
Bak de eieren in een koekenpan zodat  
de onderkant bruin en knapperig wordt.
(Het eigeel moet een tikkeltje zacht blijven).
Serveer de rijst met de eieren en kroepoek.
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Afstand tot voorzieningen in meters

buurt-      gezondheids- basis- peuter-      speel-
centrum centrum school speelzaal gelegenheid

Almere Haven 460 540 360 530 60
Almere Stad 500 500 280 390 100
Stedenwijk 330 330 210 280 40
Almere Buiten 1.020 570 320 390 130
Gemeente totaal 670 560 330 430 110

aantal 
voorzieningen 20 25 73 37 2.978

Bron: Gemeente Almere.

Deze tabel is samengesteld op basis van afstanden van het middelpunt van elk 6-positie 

postcodegebied naar de dichtstbijzijnde voorziening

Manifestatieveld

    



Zuurkool op zijn Surinaams

500 gram zuurkool

2 gesneden uien

2 teentjes knoflook

4 tomaten (in blokjes)

zoute ketjap

1 kilo aardappelen in blokjes

maggiblokje of poeder

zwarte peper

olie

rauwe ham, katenspek of

rookworst (in plakken of blokjes)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

John Lens

Zet de zuurkool ongeveer 5 minuten in koud water.
Giet de zuurkool daarna af.
Maak de uien, knoflook schoon en snijd ze klein.
Was de tomaten en snijd ze klein.
Was en schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Verhit in een grote pan de olie.
Bak hierin eerst de uien en de knoflook.
Bak evt. het vlees even mee.
Voeg nu de tomaten, peper, ketjap en bouillontablet toe 
en roer alles goed door.
Voeg nu de zuurkool, de aardappelen en 4 dl water toe.
Laat het geheel  circa 30 minuten koken.
Let op dat het geheel niet aanbrandt.
Overtollig water laten inkoken.
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Fam. Conrad

Mevrouw Conrad:‘We wonen al vanaf begin
jaren ’80 in de Stedenwijk. Ja, in de echte 
pionierstijd. Het was eerst helemaal niet 
makkelijk om een woning te krijgen hoor! 
Maar het is uiteindelijk wel gelukt.’

‘Vroeger hebben we veel plezier gehad met de buurt. De buurt is wel achteruit gegaan en nu
hebben we niet meer zoveel contact met de mensen. De mensen moeten aardiger zijn voor
elkaar. Mensen hebben geen geduld meer tegenwoordig.’

Mevrouw Conrad kookt thuis altijd en heeft zelf jaren in het vak gezeten, namelijk de horeca.
‘Ik werkte bij Werkspoor in Amsterdam. Daar verzorgde ik bijvoorbeeld de lunches en bracht
koffie rond. Maar ik deed ook de buffetten voor de directie. En natuurlijk als er hoge gasten
kwamen zoals Prins Bernhard dan was ik ook van de partij. Ik maakte daar bij het Werkspoor
ook hele grote pannen vol met erwtensoep. Ja, dat waren leuke tijden, we hebben er veel
gelachen.’

‘Voor mijn Turkse buurvrouw heb ik laatst kippensoep gemaakt. Ze vonden het heerlijk.
Nu heeft de buurvrouw aan mij gevraagd hoe ze een tulband moet bakken.’

Op hoogtijdagen is er veel zorg voor de maaltijd maar ook voor de versiering in huis.
Het creatieve proces ligt dan bij mevrouw Conrad en haar man mag het uitvoeren.
Het is leuk om het gezellig te maken.

Er komen nog heel veel verhalen boven tafel, teveel om hier allemaal te vermelden.
Mevrouw Conrad:‘Het is jammer dat ik niet kan schrijven anders zou ik mijn levensverhaal op
papier zetten.Want ik ben een echte verhalenverteller!’
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Biefstukmet champignons en roomsaus

4 biefstukjes van ongeveer 

100 à 125 gram

zout

peper

150 gram boter

3 eetlepels sherry 

of droge witte wijn

1 1/2 dl slagroom

1 sjalotje

250 gram champignons 

(in plakjes gesneden)

1/2 lepel fijngehakte peterselie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Conrad

Maak de biefstukjes zo droog mogelijk met keukenpapier.
Wrijf de biefstukjes heel licht in met zout en peper.
Bak de biefstukjes bruin en neem ze uit de pan.
Houd ze warm.
Voeg dan sherry of wijn aan de achtergebleven bakboter toe 
en laat dat zachtjes pruttelen.
Roer er de slagroom en een scheutje water door.
Laat het geheel 5 minuten sudderen.
Voeg naar smaak peper en zout toe.
Fruit intussen de champignons en sjalot in een andere pan in wat boter.
Verdeel de champignons over de biefstukken 
en schenk de warme saus er over.
Bestrooi het geheel met peterselie.

Tip: serveer met gemengde sla, doperwtjes en gebakken of gekookte
aardappels.
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M. Cobanci

Als we spontaan aanbellen bij de familie
Cobanci voor een interview worden we gastvrij 
binnengelaten. De familie Cobanci woont al 15
jaar in de Stedenwijk. De heer Cobanci:
‘Het is hier goed wonen, het winkelcentrum is op
loopafstand en ook de trein en de bus zijn dichtbij.’

De familie heeft een goed contact met de buren. Mevr. Cobanci:
‘Maar helaas voor mij zijn er veel Turkse mensen in andere wijken van Almere gaan wonen.
Dat contact mis ik wel.’

Mevr. Cobanci houdt van koken en lekker eten. Het recept dat ze heeft ingestuurd is een Turkse
kebab.‘Maar er zijn een heleboel soorten kebab hoor’ zegt mevr. Cobanci.
‘’s Zomers maak ik veel gerechten met groenten zoals prei en broccoli klaar. Maar dan wel op
Turkse wijze bereid, met veel kruiden zoals rode en zwarte peper, komijn, knoflook, basilicum
en nog veel meer.’

Om haar liefhebberij voor koken nog meer kracht bij te zetten haalt de heer Cobanci een 
notitieblok tevoorschijn uit de kast. Het staat helemaal vol met recepten die mevr. Cobanci
heeft verzameld in de laatste 10 jaar.

Je kunt er het hele jaar mee rond koken.
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Turkse knoflook Kebab

1 kilo schapenvlees

10 à 25 sjalotjes 

(afhankelijk van de grootte)

1 hele, verse bol knoflook

2 eetlepels volle margarine

half kopje* azijn

1 dessertlepel ‘yenibahar’

(indien verkrijgbaar bij 

een Turkse winkel)

1 dessertlepel zwarte peper

1 dessertlepel rode paprika-

poeder

1 dessertlepel zout

5 kopjes* warm water

* Turks theeglas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

M. Cobanci

Snijd het schapenvlees in kleine blokjes.
Verhit de margarine in een pan.
Bak het vlees tot het vleesvocht is ingekookt.
Pel de uitjes en de knoflookteentjes.
Voeg zowel de uitjes als de knoflookteentjes gesneden bij het vlees.
Voeg de azijn toe en laat het geheel 5 minuten op laag vuur sudderen.
Voeg het zout, de overige kruiden en 5 kopjes water toe.
Laat het geheel op laag vuur sudderen tot het vlees en de uien gaar zijn
(20 à 30 minuten).
De warmtebron uitschakelen 
en met het deksel erop 15 minuten laten rusten.

Afiyet olsun!

Tip: serveren met rijst en salade.
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Ds. Ton Vos 
Predikant van de Nederlands
Gereformeerde en de Christelijk
Gereformeerde kerk

Ds.Ton Vos is predikant van de
Zuiderpoortkerk, een samenwerkingsgemeente
van de Nederlands Gerformeerde Kerk en de
Christelijke Gereformeerde Kerk. Het kerkgebouw
staat aan het ’s Hertogenboschplein. De leden van
deze kerk wonen verspreid over heel Almere.
‘Ons kerkgebouw begint te klein te worden voor onze groeiende gemeente. Daarom zijn er
o.a. ideeën voor een tweede kerk in het oosten van Almere.’

Stedenwijk heeft volgens ds.Vos een eigen stijl en een eigen karakter.‘Ik vind de wijk qua
architectuur, opzet en infrastructuur een uitstekende wijk. Het gaat er om dat mensen in de
wijk het gevoel hebben dat ze hier leven en dat is meer dan het gevoel dat alleen maar je huis
er staat.’

‘Almere is een nieuwe stad. Een stad die nog niet echt is geworteld. Een dergelijke stad heeft
(daardoor) minder sociale samenhang dan noodzakelijk is. Almere is ook een stad met
ambities. In deze stad wil ik met het Evangelie van de Heer present zijn.’

Ds.Ton Vos is getrouwd met Stella en samen hebben ze 5 kinderen.Voordat hij naar Almere
kwam heeft hij gewerkt in Rotterdam-Overschie, Heemstede/Lisse en Kampen. Ook is hij als
geestelijk verzorger een jaar bij de landmacht werkzaam geweest.

‘O ja, mijn recept komt uit Hongarije. Ik vind dit een prachtig land en ik heb het land vaak
bezocht. Daarom tot besluit: jo egwatjot oftewel, eet smakelijk.’
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Goulashsoep 

400 gram hamlappen (of kip) 

2 uien, 2 teentjes knoflook 

1 rode en 2 groene paprika's 

1 winterwortel 

ruim 500 gram aardappelen 

40 gram boter 

1 eetlepel paprikapoeder 

1 blik tomatenpuree (140 gr.) 

1 bouillontablet 

verse tuinkruiden:

laurierblaadje, peterselie,

bieslook 

vermicelli 

zout en peper 

1 eetlepel maïzena 

1 dl melk 

1/4 liter zure room 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ds. Ton Vos

Snijd het vlees in kleine stukken.
Maak de groenten schoon.
Snijd uien, knoflook, paprika, wortel en aardappels.
Bak in de boter het vlees mooi bruin.
Uien, knoflook en paprikapoeder toevoegen,
2 minuten zachtjes laten doorkoken.
De rest van de groenten toevoegen en 3 minuten meebakken.
Op smaak brengen met peper en zout.
Tomatenpuree en 1 1/2 liter heet water,
bouillontablet en de tuinkruiden mengen door het groentevleesmengsel
en aan de kook brengen.
1 uur zacht laten koken, de laatste 10 minuten vermicelli toevoegen.
Maïzena papje maken met de melk en dan door de soep roeren 
tot die licht gebonden is.
Lekker met zure room en bruinbrood 
en als het kan een lekkere Hongaarse wijn:
Egri Bikaver (stevige rode wijn) of Tokajer (heerlijke witte wijn).
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Lenie van

Weerdhuizen

‘Ongeveer 10 jaar geleden heb ik dit recept
van mijn zwager gekregen. Mijn zwager is
helaas overleden. Het was altijd een favoriet
recept van de kinderen. Eerlijk gezegd vind ik het
ook heerlijk.’

Waar ben je geboren?
‘Ik ben geboren in Gouda, waar ik tot mijn 10e jaar heb gewoond.Vervolgens heb ik een tijdje
in Amsterdam gewoond. Nu woon ik inmiddels 20 jaar in Almere.’

Waarom heb je een recept ingestuurd?
‘Ik bezoek af en toe Inloophuis “De Ruimte” en daar hoorde ik van dit initiatief. Dit favoriete
recept wilde ik wel bijdragen.’

Hoe bevalt het in Almere?
‘Eigenlijk bevalt het mij heel goed. Ik heb fijne kennissen en vrienden en mijn pleegmoeder
woont vlakbij.Verder vind ik de groenvoorzieningen, zoals parken en bossen heel prettig.
Verder is er in de stad vaak iets te beleven. Nee, mij krijgen ze hier niet weg!’

Wat kan beter in deze stad?
‘Weet je, ik erger me mateloos aan de vernielde bushokjes. Het ziet er niet uit en ik vind het
toch zo zonde van het geld.Wat dat betreft moeten we beter op onze spullen passen.
Tenslotte is wat meer saamhorigheid in de buurt heel welkom. De wereld om ons heen is
behoorlijk egoïstisch geworden.’
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Pilaff

1 kg hamlappen

1 groot blik doperwten

satésaus (pakje of blik 

genoeg voor 500 ml)

rijst

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Lenie van Weerdhuizen

Laat de hamlappen in boter in ongeveer 30 minuten gaar sudderen.
Snijd de gare hamlappen in blokjes van ongeveer 1x1 cm.
Kook de rijst in ruim water gaar (15 min).
Laat uitlekken.
Meng het vlees met de rijst en doperwten in een diepe schaal.
Giet daar de satésaus overheen.

Eet smakelijk met een makkelijk recept!
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Joke Mesker

Joke Mesker woont al 20 jaar in Stedenwijk en
is bijna bewoonster van het eerste uur.
Maar liefst 3 recepten heeft Joke voor het 
kookboek aangeleverd. Leuk om te vermelden 
is de herkomst van de Hollandse erwtensoep.
Een echt klassiek recept uit een kookboek van 1910 
van de Amsterdamse Huishoudschool.

Joke:‘Ik ben een echte verzamelaar van recepten, uit de krant (Almere Vandaag,Volkskrant),
bladen uit de supermarkt, reclame folders en van familieleden. Overschrijven of uitknippen en
bewaren.’

Dat Joke zo van koken houdt is eigenlijk helemaal niet raar.
‘Ik heb al 20 jaar een eigen moestuin. En wat is er nou lekkerder dan koken met verse
groenten uit eigen tuin. Bovendien staan er in mijn moestuin ook fruitbomen, van de vruchten
daarvan maak ik heerlijke jam.’

Uit de kast komt een enorme, speciale pan waar Joke zelf appelsap in maakt.
En van de drab die overblijft maakt zij dan weer appelmoes of appelcompote.

Joke:‘Het is erg heel leuk om op je moestuin te werken, zo maak je ook contact met andere
moestuinliefhebbers. Per jaar steekt ook iedere moestuineigenaar negen uur in het onderhoud
van het gehele terrein. Zo leer je ook weer mensen kennen.
Dat is leuk!’

Als Joke een teveel aan groenten heeft uit haar eigen tuin dan mag ze graag uitdelen in de
buurt. Zij heeft vooral contacten met de mensen van het eerste uur. Met een aantal mensen in
de buurt hebben ze ook het Assenplein opgeknapt.

Joke:‘Ik heb daar zelf veel werk en energie ingestopt. Ik heb een hekel aan vernielzucht en
troep op straat.’
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Echte Hollandse Erwtensoep

1 varkenshamschijf

1 rookworst

eventueel een stukje 

zuurkoolspek

500 gram groene erwten

500 gram spliterwten

4 liter water

4 preien

1 bosje selderij groen

1 kleine knolselderij

2 aardappelen

zout

peper

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joke Mesker

Laat de groene erwten 1 nacht weken.
Snijd de prei klein.
Schil de aardappels en snijd ze in kleine blokjes.
Schil en snijd de knolselderij fijn.
Kook de groene erwten zacht gaar met wat zout.
Laat de hamschijf 60 minuten mee koken 
en het zuurkoolspek 30 minuten.
Haal de hamschijf en het zuurkoolspek er uit.
Voeg de prei, selderij, knolselderij, de aardappelblokjes 
en de spliterwten toe.
Laat het geheel nog 60 minuten zachtjes koken (af en toe roeren).
Het geheel moet een smeuïge massa worden.
Op smaak brengen met zout en peper.
Snijd het vlees van de hamschijf in kleine stukjes 
en voeg het toe aan de soep.
Snijd het zuurkoolspek in reepjes.
Voeg het vlees aan de soep toe.
Prik de worst even aan en doe hem in de soep als het niet meer kookt
(circa 15 minuten).

Tip: lekker met bruinbrood en spek.
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Twee winterlinden (Tilia cordata),

geplant in 1983 

De twee linden bij de Deltaschool en Waterlandschool in Almere Stad waren, volgens
overlevering, vijftig jaar oud toen ze in 1983 werden geplant. Daarmee zijn ze waarschijnlijk 
de oudste bomen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

De twee linden zijn afkomstig uit Kampen waar ze moesten wijken voor de bouw van een
politiebureau. Onderwijzer Yonti van Oorschot herinnert zich nog goed de omvang van de
operatie.“Er kwamen twee enorme opleggers waarop de bomen lagen. De wortelkluit was
keurig verpakt tegen uitdroging. Het halve schoolplein moest worden opengelegd om de
plantgaten te maken. Een boomchirurg begeleidde de operatie. Hij heeft daarna nog vijf jaar
de beide linden nauwlettend in de gaten gehouden.”

De bomen zijn in het kader van de 1%-regeling geplaatst. De regeling hield in dat één procent
van de bouwsom mocht worden besteed aan een kunstwerk. Met enig lobbyen lukte het de
beide scholen om het plaatsen van de bomen erkend te krijgen als kunstwerk.Van Oorschot:
“Een levend kunstwerk is toch het mooiste.”
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Schaapherderstaart

1 kg aardappelen

500 gram gehakt

2 grote uien

2 tenen knoflook

2 eetlepels boter

tijm

worcestersaus

cayennepeper

zout

25 ml bouillon (1 kopje)

2 theelepels maïzena

melk 

boter

100 gram geraspte belegen kaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joke Mesker

Verwarm de oven voor op 170° C.
Zet de aardappelen in water op en kook ze gaar.
Snijd de uien en de knoflook.
Bak de uien en knoflook tot de uien glazig zijn.
Voeg het gehakt toe en rul dat.
Meng de maïzena door de bouillon en giet dit in de pan.
Maak het geheel op smaak met tijm, worcestersaus,
cayennepeper en zout.
Stamp driekwart van de gekookte aardappelen 
en maak met boter en melk een gladde puree.
Doe het gehaktmengsel in een ovenschaal, verdeel de puree daarover.
Snijd de rest van de aardappelen in plakjes en leg deze over de puree.
Bestrooi het geheel met een laagje geraspte kaas.
Zet de taart in de oven tot de kaas gaat bobbelen. Circa 25-30 minuten.
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Bassam Konda en Hazha Kol
Eigenaars van Supermarkt Royal

Bassam Konda en Hazha Kol zijn sinds September 2003 
eigenaars van Supermarkt Royal op de hoek van de
Hengelostraat en het Raaltepad.
Bassam en Hazha komen allebei uit Irak en zijn getrouwd.
Ze hebben veel contacten in de wijk al wonen ze hier niet zo lang –
onder andere hun klanten, familieleden, en landgenoten.

Over het leuke van Stedenwijk zegt Bassam:‘Ik woon vlakbij het water, en ’s zomers vind ik het
heel mooi om daar te gaan wandelen. Het centrum vind ik gezellig, dus ben ik blij dat ik er
dichtbij woon. Het leukste van Stedenwijk vind ik al de vele aardige mensen.’

‘De bewoners van Stedenwijk kennen elkaar goed. Ze hebben een band met elkaar 
opgebouwd. Mensen zien elkaar vaak op straat of op de markt en daardoor is het makkelijk
om relaties op te bouwen.’

Het zwerfvuil in de wijk vindt Bassam een minder leuk aspect van de wijk. Ook voelt hij zich af
en toe onveilig in Stedenwijk. Hij zou het goed vinden om vaker politie op straat te zien.

Het Irakese gerecht Briany vinden Bassam en Hazha echt lekker, en daarom eten ze het 
ongeveer één keer in de week. Bassam en Hazha hebben allebei koken van hun moeders
geleerd.
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Briany

4 glazen basmati rijst

olie

4 glazen water

zout

boharat (Irakese kruiden: maar

zwarte peper kan ook)

6 aardappelen

1/2 glas rozijnen

1/4 glas amandelen

2 gekookte eieren

500 gram gehaktballetjes

6 teentjes knoflook

zwarte peper

1 blik capucijners

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Bassam Konda en Hazha Kol 

Was de rijst in een zeef en laat het goed uitlekken.
Bak de rijst in olie en boharat.
Doe er 4 glazen water bij en een beetje zout.
Laat de rijst 15-20 minuten koken.
Schil de aardappels en snijd ze in blokjes of plakjes.
Bak de aardappels niet te snel in wat olie gaar en bruin 
met wat zout en boharat.
Bak de rozijnen gedurende 3 minuten in een beetje olie.
Breng 1 1/2 tot 2 dl water aan de kook.
Laat hierin de amandelen 5 minuten koken.
Giet de amandelen af en laat ze afkoelen.
Pel de amandelen.
Bak hierna de amandelen in olie tot ze rood gaan zien.
Pel de eieren.
Bak de hele eieren gedurende 2 minuten in een beetje olie.
Snijd ze daarna in plakjes.
Pel de knoflook en snijd ze daarna in dunne plakjes.
Maak van het gehakt balletjes (knikkerformaat).
Bak de balletjes niet te snel gaar en bruin in wat olie 
met de knoflook, zout en zwarte peper.
Warm de capucijners op.
Verdeel de rijst over borden.
Verdeel daarna alle andere dingen die je hebt gemaakt over de rijst.
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Fam. Woud

Erik en Carolien Woud wonen met hun drie
kinderen nu twee en een half jaar in
Stedenwijk. Ze hebben een goed “groetcontact”
in de buurt. Ze wonen op loopafstand van het
centrum en dat is heerlijk om boodschappen te doen.
Ook is het station dichtbij; nadeel is het geluid van de trein
(daar wen je snel aan), maar het voordeel is dat je wel zo op de trein kunt stappen.

En als we het over koken hebben zegt Carolien:
‘Mijn man Erik kookt meestal door de week. Zelf houd ik niet zo van dat aardappel, vlees en
groente gedoe. Heerlijk om te eten maar niet om te koken. Het daagt niet meer zo uit hè.
Ik maak liever wat aparter dingen. Het gerecht dat ik voor het kookboek heb aangeleverd
maak ik trouwens wel vaak zelf klaar. Je kunt het bijvoorbeeld ’s morgens maken en dan hoef
je het ’s avonds alleen nog maar in de oven te schuiven. Ik denk dat we de “macaroni
worteltjes” al zo’n 13 jaar hebben en ook regelmatig eten. De naam van het gerecht is
ontstaan door de kinderen. Er gaat namelijk macaroni mix doorheen maar er zit helemaal geen
macaroni in. Grappig hè?’

Carolien:‘We kijken ook graag naar kookprogramma’s op TV, zoals Jamie Oliver, Nigella Lawson
en Life and Cooking.Vooral het onderdeel met de producten uit de kast bij Life and Cooking is
leuk. Knap hoe het iedere keer toch weer lukt om daar een maaltijd van te maken. Dat zou ik
ook wel eens willen doen.’
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Macaroni Worteltjes

1 bos of zak worteltjes (500

gram)

400 gram gehakt

1 ui

1 teentje knoflook

1 eetlepel shoarma kruiden

1 eetlepel ketjap manis

1 pakje macaronimix 

aardappelpuree 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Woud

Verwarm de oven voor op 200º C.
Maak puree volgens de aanwijzingen op het pakje of maak verse puree:
Schil, pit en was de aardappelen.
Snijd ze in kleine stukken.
Kook de aardappelen in 20 min. goed gaar.
Giet de aardappelen af.
Stamp ze fijn.
Breng op de juiste dikte en smaak met wat melk, boter,
peper, nootmuskaat en evt. zout.
Schrap de worteltjes en 10 minuten voorkoken.
Snijd de ui klein en pers de knoflook.
Bak de ui en de knoflook.
Doe het gehakt erbij en rullen.
Doe shoarmakruiden en ketjap erbij.
Maak de macaronimix zoals op het pakje staat 
en meng het door het gehakt.
Vet een ovenschaal in.
Doe de worteltjes in de ovenschaal.
Doe het gehaktmengsel er overheen.
Dek het geheel af met aardappelpuree.
Zet de schaal circa 30 minuten in de oven.
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Iddo de Rooij

‘Ik kook graag en kan dan ook uren met veel
plezier in de keuken staan.
In feite heb ik dit recept zelf verzonnen.
Dat zal nu ongeveer 15 jaar geleden zijn.
Dit gerecht is heel geliefd in de familie.
Ik kan wel stellen dat mijn zuster aan dit gerecht verslaafd
is.’

‘Ik ben geboren in Haarlem en kwam op mijn 14e jaar naar Almere.We wonen nu ongeveer 25
jaar in Almere. In die periode hebben we tussendoor even in Haaksbergen gewoond.We zitten
nu ongeveer 3 jaar op deze plek in Stedenwijk.’

‘Deze plek in Stedenwijk is best gezellig.We voelden ons vrij snel thuis in de wijk. Ik ga hier
daarom niet meer weg.’

‘Wat maakt deze plek gezellig?’
‘Het plein, want daar is altijd wel wat te beleven. Dat geldt natuurlijk zowel in positieve als in
negatieve zin. De gemeente heeft een aantal jaren geleden het plein opgeknapt. Zo is de 
verlichting verbeterd en is er een voetbalveld aangelegd. Het plein is een verzamelplek voor
alles en nog wat. Als het donker is geworden, is het een hangplek voor jongeren. Dat geeft wel
eens overlast, maar desondanks bevalt het op deze plek uitstekend.’

96

  



Aardappelzooi

4 vleestomaten

2 kg aardappelen

250 gram champignons

200 gram ham in plakjes

375 ml slagroom (ongeslagen)

3 eieren

750 gram belegen Goudse kaas

paprika poeder

zout

eventueel gedroogde salie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Iddo de Rooij

Oven voorverwarmen op 180° C.
Schil de aardappelen en kook ze in circa 15 min. beetgaar 
en laat ze afkoelen.
Snijd de aardappelen in plakjes.
Ontvel de tomaten door ze even onder te dompelen in kokend water 
en snijd er plakjes van.
Schaaf de kaas in plakjes.
Wrijf de champignons schoon.
Snijd de champignons in plakjes.
Snijd de ham klein.
Neem een diepe ovenschaal.
Leg alle ingrediënten laag voor laag in de ovenschaal.
Maak zoveel mogelijk laagjes.
Eindig met plakjes kaas en daarop 4 plakjes tomaat.
Breek de eieren stuk voor stuk en klop ze goed los 
met wat zout, paprikapoeder en evt. wat gedroogde salie 
(oppassen, want dit overheerst snel!)
Klop nu de slagroom door de eieren.
Giet het mengsel over de schotel.
Zet de schotel 45-60 min. op 180° C in de oven.

Tip: serveer met bier (Leffe dubbel) of een goed glas rode bourgogne.
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750 gram riblappen

2 uien

4 teentjes knoflook

scheut tomatenketchup

1 grote winterwortel

1 grote rettich  

1 kilo aardappels

zout

olijfolie

Bereidingswijze:Ingredienten:

Snijd de riblappen in repen van ongeveer 2 cm.
Snijd de ui grof.
Pers de knoflook uit.
Snijd de wortel en rettich in plakjes.
Schil de aardappelen en snijd ze in schijfjes.
Bak het vlees bruin in olijfolie en haal het daarna uit de pan.
Fruit de ui en het knoflook in de pan.
Voeg het vlees toe als dat klaar is.
Voeg een scheut tomatenketchup en wat water toe.
Laat het 1 uur stoven.
Kijk af en toe of er nog genoeg water is.
Voeg na 1 uur de wortel en rettich toe.
Laat het 30 minuten stoven.
Voeg daarna de aardappelschijfjes eraan toe.
Doe er eventueel wat water en zout bij.
Laat het weer 30 minuten stoven.

Tip: het is lekker om er stokbrood bij te eten.

hoofdgerecht

Fam. Dijkstra2 uur

Estofado 
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Pom

1 pak geraspte pomtayer

1 kg kipfilet

zwarte peper

nootmuskaat

4 tomaten

2 uien

150 gram boter

2 volle eetlepels bruine suiker

zout

2 bouillontabletten

2 glazen water

2 eetlepels tomatenketchup

olie

flesje mix voor pom van Faja Lobi

uitgelekte doperwten (klein)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. v/d Maas

Verwarm de oven voor op 200°C -240°C graden.
Was de kip en snijd hem in stukjes.
Smeer de kip in met nootmuskaat, zout en zwarte peper.
Laat de doperwten uitlekken in een zeef.
Snipper de ui en snijd de tomaat in stukjes.
Bak de kip in wat olie bruin.
Doe de uitgelekte doperwtjes erbij.
Doe de mix voor de pom uit het flesje erbij.
Doe de boter in een pan en fruit de gesnipperde ui.
Laat het even bakken.
Voeg dan het kipmengsel en tomaat toe.
Schep het af en toe om.
Voeg daarna 1 1/2 verkruimelde bouillontablet, 2 glazen water, suiker 
en peper toe.
Laat het even opkoken.
Meng de tomatenketchup, wat jus van de kip en 
1/2  verkruimeld bouillontablet in de tayer.
Doe een deel van de tayer in een vuurvaste schaal.
Doe daarover de kip en wat jus.
Bedek het vlees met de rest van de tayer.
Giet de rest van de jus er overheen.
Leg een paar klontjes boter op de pom.
Bak in 1 1/2 uur in de oven.
Als de pom gaar is krijgt het een donkerbruine korst 
en is goudgeel van binnen.

99hoofdgerecht

2 uur 15 minuten

    



Ds. Tonnis Buurma
Predikant van de Protestantse Kerk
Almere

Ds.Tonnis Buurma is predikant van de wijkge-
meente Almere Stad West. Deze wijkgemeente
maakt deel uit van de Protestantse Kerk Almere.
De wijkgemeente heeft haar kerkcentrum 
“De Lichtboog” in het centrum van de stad en doet
dienst als vier- leer- en ontmoetingsruimte. Ds. Buurma
woont bijna 11 jaar in de Muziekwijk. Niet alleen de Muziekwijk ook de Literatuurwijk, de
Waterwijk, de Kruidenwijk, Staatsliedenwijk/Centrum, Noorderplassen, Noorderplassen-West
maar ook de Stedenwijk behoren tot zijn werkgebied.

‘Ik vind de Stedenwijk een prettige wijk om in rond te lopen. Eigenlijk is de Stedenwijk een
dorp op zich. Het is wel een volle wijk, want de huizen staan vrij dicht op elkaar. Mijn ervaring
in de Stedenwijk is dat mensen elkaar best willen ontmoeten en elkaar willen leren kennen.
Ik vraag mij dan wel af of er in de wijk genoeg ontmoetingspunten zijn. Je weet wel, gezellige
ruimtes, bankjes of parkjes. Gewoon plekken om even te zitten en met elkaar te babbelen.
Er zijn wel een paar cafés, een inloophuis en buurtcentra, maar is dit voldoende om de sociale
cohesie van de wijk op te bouwen? Het is een uitdaging voor de Stedenwijk om voor de 
toekomst initiatieven te durven nemen om de sociale cohesie van de wijk verder op te 
bouwen en ook bruggen te slaan tussen allochtone- en autochtone mensen. Daarbij is hulp
van de overheid en de Schoor onontbeerlijk, maar de kerk zou daarin ook initiatieven kunnen
nemen (bv. zij nodigt alle mensen van een straat uit om met elkaar kennis te maken).

‘Mijn recept is een snel recept: voor thuis als je het druk hebt. Aan de andere kant is het recept
ook een geschikt kampeerrecept. Ik kook graag en oosterse gerechten vind ik bijzonder lekker.’

100

  



Spaghetti el tonno

olijfolie

2 uien

1 teentje knoflook

1 paprika

8 olijven

3 blikjes gesnipperde tonijn

in water

1 blikje ansjovis

1 pakje Italiaanse tomatensaus

basilicum

tijm

oregano

(geen zout toevoegen)

1 pak volkoren spaghetti

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ds. Tonnis Buurma

Snijd de uien, de knoflook en de paprika in kleine stukjes.
Bak eerst de ui en de knoflook tot ze glazig worden.
Niet laten verbranden, steeds blijven roeren.
Daarna de paprika even meebakken.
Klein beetje water toevoegen.
Daarna de uitgelekte tonijnsnippers 
en stukjes gesneden ansjovis toevoegen.
Alles goed doorroeren.
Vervolgens de Italiaanse tomatensaus er door roeren.
Eventueel nog een klein beetje water 
om er een bindende saus van te maken.
Voeg de kruiden toe.
Daarna 10 minuten op zacht vuur laten pruttelen.
Tenslotte de olijven er bij doen.
Tijdens het maken van de saus de spaghetti
beetgaar koken volgens de gebruiksaanwijzing.
Het geheel opdienen eventueel met parmezaanse kaas.

101hoofdgerecht

30 minuten

    



Odette Visser-Breijinck

Al 20 jaar woont Odette Breijinck in
Stedenwijk. En nog steeds met veel
plezier. Sinds de huizen in de verkoop zijn
gegaan wordt er meer aandacht besteed aan de
huizen en de tuinen.

Odette: ‘Ik heb een goed contact met de mensen in de buurt. Dat vind ik belangrijk.
Met een paar buren doen we ieder jaar een barbecue in de tuin. Reuze gezellig.
Contact met mensen vind ik sowieso leuk. Dan zit ik als voorzitter van de Volksuniversiteit op
een goede plek. Aan de ene kant als docent en aan de andere kant als bestuurder en
organisator.’

Odette vertelt enthousiast over het werk bij de Volksuniversiteit.
‘Er komt veel meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Maar erg leuk om te doen.
Zo heb ik bijvoorbeeld contact gezocht met andere instellingen in Almere om nog meer 
activiteiten te kunnen aanbieden. Hoe leg je contact en met wie, hoe gaan we het praktisch
organiseren. Dat zijn zaken waar je dan tegen aanloopt. En als het dan lukt en je hebt samen
een leuk resultaat bereikt dan geeft dat een kick. Zo kunnen we bijvoorbeeld van de 
bibliotheek boeken lenen voor een leesgroep, in Cultureel Centrum Corrosia lezingen geven en
in de Paviljoens rondleidingen verzorgen bij een tentoonstelling.’

Maar even terug naar het koken.
‘Het recept wat ik heb ingeleverd komt denk ik van mijn moeder. Het gerecht is
snel en eenvoudig, pittig en apart. Ja, koken vind ik wel leuk. Op woensdag als mijn broer komt
dan koken we samen. Allerlei recepten uit bestaande kookboeken proberen we uit. Het is dan
een sport om alles zelf te maken, zoals bijvoorbeeld een saus (niet uit een pakje).
De rest van de familie is niet altijd even enthousiast over de “experiment-maaltijd”.
Maar ja, dat is het risico als je nieuwe recepten gaat uitproberen.’
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Knapperige Kippenlevertjes 

1 pak snelkookrijst

400 gram kippenlevertjes

150 gram gerookte spekreepjes

2 uien

1 blikje maïs

scheutje olijfolie

zout

peper

chilikruiden

bloem

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Odette Visser-Breijinck 

Kook de rijst volgens recept.
Maak de kippenlevertjes schoon.
Snijd ze in 2 of 3 stukken.
Doe de kruiden door de bloem.
Wentel de kip door de bloem (met kruiden).
Maak de ui schoon en snipper ze grof.
Doe de olijfolie in een wok.
Bak de kippenlevertjes in circa 15 minuten 
rondom knapperig bruin en gaar.
Bak in een andere pan de spekjes en de ui bruin.
Doe het spek/ui mengsel bij de kip en het geheel laten doorwarmen.
Verwarm de maïs en serveer dit apart.

Tip: serveer er nog een frisse salade bij 
en bied voor de ‘hete eter’ sambal aan.
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Oleksandra Lenyshyn

‘Dit gerecht is gemaakt van ingrediënten die
in mijn geboortestreek altijd voorhanden en
goedkoop zijn’, vertelt Oleksandra Lenyshyn. Zij is
geboren in de stad Lviv, de regionale hoofdstad van
West-Oekraïne, niet ver van de grens met Polen.
Nu woont Oleksandra met haar man Brian Fieldhouse en
dochter Solomia tweeënhalf jaar in Almere. Beiden werken bij de Nederlandse Opera in
Amsterdam. Oleksandra is daar zangeres. Brian is assistent koordirigent en solorepetitor. Brian
komt oorspronkelijk uit Lincoln, een stad met ruim 80.000 inwoners in het oosten van
Engeland. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een tournee van het Oekraïense koor waarin
Oleksandra zong. Beiden traden in 2003 op tijdens het Breukelengrachtconcert!

‘Vareniki kom je eigenlijk in geheel Oost-Europa tegen. Iedere landstreek heeft echter weer
een eigen variatie.’ De bereiding van dit gerecht kost misschien veel tijd, maar de ingrediënten
zijn goedkoop. Dit gerecht wordt op zondag eigenlijk door iedereen gemaakt en gegeten.
‘Je moet er wel voor zorgen dat het deeg goed op elkaar aansluit. Als er maar iets van de
aardappel tussen komt, knappen de vareniki onder het koken open.Verder moet je ze meteen
na het koken even met een paar klontjes boter of margarine mengen. Anders gaan ze aan
elkaar kleven.’

‘Het eetritme is in de Oekraïne anders dan in Nederland.’s Ochtend is altijd het zogenaamde
eerste ontbijt. Na een paar uur, zo rond een uur of acht, volgt een tweede ontbijt. Het diner
bestaat ook altijd uit twee delen. Het eerste diner is rond een uur of drie met soep plus een
ander gerecht. Een paar uur later volgt een tweede eveneens stevige maaltijd.Vaak volgt er
aan het begin van de avond nog een (lichte) maaltijd.’
‘Wat vinden jullie van het Nederlandse eten?’
‘Het Nederlandse eten? Wat is dat eigenlijk? Als je de supermarkt binnenloopt zie je
ingrediënten uit alle delen van de wereld!’

‘Wat vinden jullie van Almere?’
Brian:‘Er valt weinig te zeggen over Almere. Het is hier misschien een beetje saai. Je ziet hier
veel kinderen op straat spelen. Op zich is daar niets mis mee, maar je ziet ze ’s avonds vaak
zich vervelen. Dat vind ik jammer.’ Oleksandra: ‘Je ziet in de Oekraïne de kinderen minder vaak
buiten spelen. Ik denk dat er in mijn geboortestad voor jeugd veel meer mogelijkheden zijn
om zich te vermaken, zoals clubs of koren.’
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Oekraïense Vareniki

500 gram aardappels

2 grote uien

zout

olie

500 gram bloem

2 dl water

crème fraiche

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Oleksandra Lenyshyn

Schil de aardappelen, kook ze en pureer ze.
Snijd de uien fijn en in olie fruiten.
Meng de aardappelpuree met de uien en laat dit afkoelen,
uitgespreid op een groot plat bord.
Bloem en water kneden in een grote kom tot een soepel deeg.
Rol het deeg plat en dun.
Maak rondjes van 6 tot 8 cm met een deegsnijder of een glas.
Evt. restjes deeg nogmaals kneden, uitrollen en uitsteken.
Vul de deegcirkeltjes met een lepeltje aardappel/ui mengsel, dubbel
vouwen en randen dichtknijpen.
Doe de vareniki (deegpakketjes) in een grote pan kokend water 
met een beetje zout.
Als ze boven komen drijven zijn ze klaar.
Laten uitlekken in een zeef.
Serveren met crème fraiche en een gekookte groente.
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Muurschildering 

Bozorg Khazraie

106 Doesburgkade

   



Nalesniki

1 pakje pannenkoekenmix 

uit je favoriete supermarkt

kijk op het pak wat je nodig 

hebt om beslag te maken!

200 gram verse roomkaas

suiker

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Oleksandra Lenyshyn

Lees de gebruiksaanwijzing op het pak.
Bak 8 pannenkoeken van 20-25 cm doorsnee.
Verwarm de roomkaas zachtjes totdat het smeerbaar is.
Met suiker op smaak brengen.
Smeer de kaas op de pannenkoek en rol deze op.
Serveer warm of koud.
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Frits Kwant
Tuincommissaris volkstuinen-
complex “Annatuin”

Kent u het volkstuinencomplex “Annatuin”,
onderdeel van de volkstuinvereniging
Flevotuin? Frits Kwant is daar nu zo’n 4 jaar één
van de tuincommissarissen.
Frits: ‘Zo’n 60 tot 70 procent van de mensen die op de
“Annatuin” tuinieren zijn afkomstig uit de Stedenwijk.
Het is een kleurrijk complex, niet alleen door wat er in de tuinen groeit, maar ook doordat de
eigenaren van de tuinen afkomstig zijn uit verschillende culturen. Zelf werk ik, in het seizoen,
ongeveer 2 à 3 uur per dag op mijn eigen tuin hier op de Annatuin.’

Oorspronkelijk komt Frits uit Amsterdam, maar hij woont al sinds 1977 in Almere. Hij is dus
echt een bewoner van het eerste uur.
Frits: ‘Toen waren er maar 250 inwoners. Alles was nog zand, weinig winkels en er kon heel
veel. Ik heb bijvoorbeeld samen met mijn vrouw een zwem- en hockeyvereniging opgezet.
Er was toen genoeg geld om van alles te doen.’

Frits woont nu in Literatuurwijk, maar heeft eerder in Buiten en Haven gewoond. Over zijn
gerecht voor dit kookboek zegt Frits: ‘Mijn recept voor Boeuff Stroganoff komt uit Rusland.
Het is een feestelijk gerecht en is geschikt voor speciale gelegenheden.’
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Boeuff Stroganoff

750 gram runderfilet

4 eetlepels plantaardige olie

2 uien

500 gram champignons

zout

versgemalen peper

1 eetlepel mosterd

1 theelepel suiker

200 gram crème fraiche

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Frits Kwant

Snijd het geheel van zenen en vet ontdane vlees in plakken 
en vervolgens in reepjes.
Verhit de olie in een koekenpan en bak hierin het vlees.
Schep de gare en bruine reepjes vlees uit de pan 
in een schaal of diep bord.
De olie blijft in de pan.
Snijd de uien. Snijd de champignons.
Bak de uien lichtbruin.
Voeg de champignons toe.
Laat het geheel met deksel een paar minuten smoren.
Roer zout, witte peper, mosterd, suiker, crème fraiche 
en ten slotte het vlees goed door de champigons met uien 
en maak alles goed warm.
Proef of er genoeg zout en peper in zit.
Serveer de Stroganoff met rijst 
of met knapperig gebakken pommes allumettes,
een frisse salade en een borreltje.
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Mevr. Njaman

‘Ik ben geboren op Midden Java. Na mijn
huwelijk ben ik naar Nederland gekomen en
woon hier al 33 jaar’ vertelt mevrouw
Njaman.Vanaf 1986 woont ze in Almere, eerst in
Haven, toen naar Stedenwijk-Midden en in 1990 werd
het huis in Stedenwijk-Zuid
betrokken, waar ze nu nog met z’n tweetjes wonen. Een rustige buurt met vriendelijke buren.
Als je zelf fulltime werkt, is er niet veel contact met de buurt, soms klikt het wel en ontmoeten
mensen elkaar vaker. Het is vervelend dat de dichtstbijzijnde bushalte bij de
Albert Heijn is, waardoor bezoekers die met het openbaar vervoer komen, een behoorlijk eind
moeten lopen.
‘Ik vind het heerlijk om te koken, vooral voor een grote groep. Dus wordt er met een verjaar-
dag vaak een cadeau in natura gegeven:“mama’s catering” zorgt voor een heerlijke Indische
maaltijd!
Als je deze gerechten een dag eerder klaar maakt, worden ze er alleen maar lekkerder op.
Invriezen is minder geslaagd, bij het ontdooien verliest het gerecht veel smaak.
Het lijkt me leuk om een keer te laten zien hoe ik deze Rendang klaarmaak; het koken gaat bij
ons meer op het gevoel, ik vind het ook moeilijk om de precieze hoeveelheden te geven.
Kom maar een keer langs, dan leer ik het je wel!’
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Ajam Pedis (Hete Kip)

hele kip van ongeveer 1 kilo in

stukken 

1 grote ui

2 teentjes knoflook

stuk verse laoswortel

2 stukjes vers salamblad 

(Indonesisch laurierblad)

2 bladeren djeroek poeroek 

(blad van de Indonesische 

citroenboom)

1 eetlepel bruine suiker

1 1/2 eetlepel ketjap 

1 vleesbouillontablet

1 eetlepel sambal

water voor voldoende vocht 

1 theelepel azijn

3 eetlepels zonnebloemolie 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevrouw Njaman

Snijd de ui en de knoflook.
Fruit deze met de kruiden (laos, salam en djeroek poeroek) 
en de bruine suiker in de zonnebloemolie.
Voeg de kip toe.
Voeg meteen de sambal, ketjap, water, azijn en bouillontablet toe.
Laat dit mengsel zachtjes sudderen totdat deze gaar is 
(ongeveer 45 minuten).
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Velsenpad
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Rendang

500 gram rundvlees

1 ui, 3 teentjes knoflook

4 Spaanse pepers

anderhalve theelepel ketumbar 

(gemalen koriander)

halve theelepel djinten 

(gemalen komijn)

halve theelepel trassi 

halve theelepel kunjit 

(geelwortel)

halve theelepel djahé 

(gemberpoeder)

1 stukje verse laoswortel 

2 theelepels gemalen kemiri 

(een Indonesische noot)

2 theelepels suiker

zout naar smaak

half blik kokosmelk

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevrouw Njaman

Snijd het vlees in blokjes.
Kook het vlees totdat het halfgaar is (ongeveer 45 minuten).
Snijd de ui, knoflook en Spaanse peper.
Fruit deze met de kruiden in wat zonnebloemolie.
Voeg daarna het vlees met wat water toe.
Voeg de kokosmelk toe.
Laat zachtjes sudderen totdat het vlees gaar is 
(ongeveer 45 minuten).

Wil je het minder pittig?
Neem dan minder Spaanse peper en laat ze heel.
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Indah Wagijo

‘Dit gerecht wordt meestal bij speciale 
gelegenheden gegeten’, vertelt Indah Wagijo.
‘Mijn moeder heeft in Indonesië een eethuisje.
Eerlijk gezegd kookte ik nooit. Nu moet ik wel zelf
koken, maar dat lukt heel goed.’

Indah is geboren op Midden Java en woont nog maar kort in Nederland.We praten wat over
de verschillen in eetgewoonten tussen Nederland en Indonesië: ‘In Indonesië eet je wanneer je
honger hebt. Als je met z’n vieren bent, kook je voor zeven personen. Als er dan iemand langs
komt, heb je altijd genoeg te eten. Anders heb je later op de avond nog wat te eten.’

Haar man Koos is opgegroeid in Amsterdam en woont nu 3 jaar in Almere. Het bevalt hem
goed in de Stedenwijk: ‘Dit deel van de wijk is lekker rustig en kindvriendelijk. De omgeving is
schoon en vooral in de zomer is het hier heel mooi. De bomen langs de gracht zijn dan 
prachtig groen.’

Koos vertelt: ‘Ik kom uit een muzikale familie. Ik speel in een band, die voor een groot deel uit
familieleden bestaat. Ik heb mijn vrouw door de muziek leren kennen. Mijn vrouw komt uit
Indonesië en gaf een serie concerten in Nederland.Tijdens één van deze concerten heb ik haar
ontmoet. Zij zingt nu ook af en toe in de band.’

Tijdens dit interview wordt duidelijk dat die muzikaliteit erfelijk is, want het zoontje zit heerlijk
te drummen op een doos.
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Kip met honing en chili

plantaardige frituurolie

100 gram soe-oen

1 theelepel chiliolie

3 theelepels arachideolie

2 middelgrote bruine uien (300

gram)

4 teentjes knoflook

1 eetlepel geraspte verse gember

1 kippendijfilet

125 ml honing

2 eetlepels milde chilisaus

500 gram chinese broccoli

25 gram verse bieslook

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Indah Wagijo

Verhit de frituurolie in een wok of grote koekenpan.
Frituur de soe-oen in porties tot ze gezwollen en wit zijn.
Laat ze uitlekken op keukenpapier.
Snijd de uien in dunne repen.
Plet de knoflook.
Halveer de kippendijfilet en snijd ze in de lengte door.
Snijd de broccoli in grove stukken.
Knip de bieslook in grove stukjes.
Verhit de chiliolie en arachideolie in een wok of koekenpan.
Roerbak de uien, knoflook en gember tot het begint te geuren.
Voeg de kip, honing en chilisaus toe.
Roerbak verder tot de kip bruin en gaar is.
Voeg de broccoli en het bieslook toe.
Roerbak tot de broccoli zacht is.

Serveer het over de soe-oen.
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Cornelis van Rooy
Voorzitter van volkstuinvereniging
“Het Spanningsveld”

Cornelis van Rooy is voorzitter van volkstuin-
vereniging “Het Spanningsveld” in het zuiden
van de Stedenwijk. Deze tuinvereniging heeft
ongeveer 150 leden.

‘Ik ben 22 jaar geleden in Stedenwijk komen wonen,’ zegt
Cornelis. ‘Toen was het één grote kale vlakte. In het centrum heb ik nog de houten 
noodwinkeltjes meegemaakt!’

Voor de eerste 9 jaar dat Cornelis hier woonde, was hij beheerder van “Het Zuidpunt”, een 
collectieve ruimte in de Stedenwijk.‘Die ruimtes vond ik een heel sterk punt. Ze waren gewoon
een verlengstuk van je huiskamer. Maar van de elf die Stedenwijk had, is er nu maar één over.
Dat vind ik heel jammer.’

Cornelis: ‘Stedenwijk is één van de meest sociale wijken die Almere heeft. Op dat gebied is de
buurt gewoon één groot pluspunt. Dat komt waarschijnlijk omdat het één van de oudste 
wijken is.’

Wat zijn andere pluspunten van de Stedenwijk? De toegankelijkheid van de buurt, zegt
Cornelis, zowel als de vele gelegenheden voor creatieve activiteiten, zoals de twee grote 
tuinverenigingen,“Het Spanningsveld” en “De Flevotuin”.

Cornelis houdt van gerechten met lekkere kruiden, zoals deze rundvleesstoofpot.
Het recept is eerst verschenen in het clubblad van “Het Spanningsveld”.
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Rundvlees Stoofpot

1 kilo runderlappen

200 gram champignons

bloem

boter

olijfolie

150 gram spekreepjes

2 sjalotjes

cognac

rode wijn (bourgogne)

2 dl runderbouillon

zout

peper

laurierblad

takje peterselie

tijm

2 teentjes knoflook 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Cornelis van Rooy

Snijd de runderlappen in dobbelstenen 
en wentel ze door 100 gram bloem.
Verwarm 35 gram boter en 1 eetlepel olijfolie in een grote pan 
en bak de spekreepjes zacht uit.
Het vlees toevoegen en omscheppend bruin bakken,
dan 2 gehakte sjalotjes meebakken,
afblussen met een borrelglaasje cognac.
Schenk er een halve fles volle rode wijn en 2 dl runderbouillon bij.
Voeg er zout, peper, laurierblad, takje peterselie en tijm 
en 2 teentjes knoflook uit de pers bij.
Ongeveer 1 uur en 30 minuten laten sudderen,
dan de kruiden eruit nemen.
In een andere pan 35 gram boter smelten 
en hierin 200 gram champignons fruiten.
Laat de champignons de laatste 20 minuten meestoven met het vlees.
Als het gaar is, de saus een beetje binden.
Tot slot 1 volle eetlepel fijngehakte peterselie over het vlees strooien.

Tip: serveer er gekookte krieltjes bij, of gele lintmacaroni.
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Ria Banen

De recepten komen allemaal uit een oud
schriftje, minstens 17 jaar oud. Een schriftje
met lievelingsrecepten die in de loop der jaren
zijn verzameld.

‘Mijn fruitsalade maak ik nog regelmatig en ik experimen-
teer nog steeds. In de loop der jaren is er steeds meer vers tropisch fruit in de winkel
gekomen. Ik probeer ze allemaal uit in mijn fruitsalade. De hamsalade (op pagina 23) maak ik
eerlijk gezegd minder vaak. Ik maak deze bijvoorbeeld nog rond de feestdagen, maar ’s zomers
is zo’n salade ook heel lekker bij de barbecue of bij een gepofte aardappel.’

Mevrouw Banen is meestal degene die kookt. De heer Banen kookt vaak rond de feestdagen of
andere speciale gelegenheden, maar zegt hij: ‘Ik moet echter bekennen dat daar de laatste tijd
weinig van is gekomen. Ik maak nog wel eens een salade. De recepten hiervoor stammen uit
de tijd dat ik in Amsterdam beheerder was van de kantine van de voetbalclub. Daar heb ik
allerlei recepten uitgeprobeerd.’

Mevrouw Banen vervolgt: ‘De bruinenbonensoep is een recept van mijn vader. Hij hield van
koken en experimenteerde graag. Het is een echte maaltijdsoep, die met brood erbij goed
smaakt.’

Het is niet moeilijk te raden waar de heer en mevrouw Banen zijn opgegroeid. De heer Banen
groeide op rond de Jordaan, terwijl mevrouw Banen haar jeugd in Amsterdam Zuid 
doorbracht. Ze wonen nu 17 jaar in Almere, waarvan ruim 6 jaar in de Stedenwijk.
‘De buurt bevalt ons heel goed en eigenlijk willen we hier niet weg.’

Beiden hebben in Amsterdam veel vrijwilligerswerk gedaan. Mevrouw Banen bleef ook in
Almere actief. Ze was onder meer leesmoeder op de basisschool: ‘En ja, van het een komt dan
weer het ander. Het is opvallend dat onze huidige kennissenkring voor een groot deel nog uit
die tijd stamt.’
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Hollandse bruine Bonensoep

3 vastkokende aardappelen

2 bouillontabletten

1 teentje knoflook

250 gram gehakt

kruiden naar smaak

boter

1 theelepel sambal

1 ui

1 1/2 pot bruine bonen

evt. 1 zakje soepgroenten 

(250 gram)

boter

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ria Banen

Schil, pit en was de aardappelen.
Kook de aardappels 15 minuten.
Snijd ze daarna in blokjes.
Intussen met een zeef of blender/staafmixer de bonen 
(van 1 pot of blik) fijn maken.
Maak het gehakt aan met peper, zout, en knoflook.
Maak hier kleine balletjes van.
Maak de ui schoon en snijd hem klein.
Doe in een grote pan 1 liter water en de bouillontabletten.
Als de bouillon kookt doe dan de gepureerde bonen, de gehaktballetjes,
de sambal en evt. de soepgroente erbij.
Laat dit ongeveer 10 minuten zachtjes koken.
Fruit ondertussen de ui in wat boter.
Voeg de ui en de aardappelblokjes bij de soep.
Voeg de hele bonen toe.
Maak de soep op smaak en laat de soep nog even goed doorwarmen.

Tip: serveren met stokbrood of Turks brood.
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F. Dolatshahi en H. Samadei

Eigenaars Asia Supermarkt

F. Dolatshahi en H. Samadei werken allebei 3 jaar bij de
Asia Supermarkt, een buurtwinkel op de Coevordensingel.
Ze komen oorspronkelijk uit Afghanistan en wonen nu 7 jaar
in Almere.

Door zijn werk in de supermarkt heeft Dolatshahi veel contacten in de
Stedenwijk opgebouwd:‘Stedenwijk is een drukke, mooie buurt. Ik vind het leuk dat hier 
mensen uit zo veel verschillende landen wonen.’

Dolatshahi vindt koken plezierig. Als hij kookt, wordt het bijna altijd iets Afghaans.Vaak bereidt
hij rijst met vlees en soms met spinazie. Af en toe maakt hij ook kebab.

Thee drinken is een belangrijke onderdeel van de Afghaanse cultuur. Iedere dag drinkt
Dolatshahi ongeveer 10 koppen thee. De ene keer kiest hij voor Ceylon thee en dan weer voor
groene thee.

In Nederland is het gebruikelijk om 2 keer koud en 1 keer warm te eten. De meeste Afghaanse
mensen eten echter 2 warme maaltijden per dag, waaronder dit gerecht (rijst met lamsvlees)
een populair keus is. ‘Ik eet bijna elke dag rijst met lamsvlees,’ aldus Dolatshahi.

Samadei en Dolatshahi hebben beiden dit recept van hun ouders gekregen.Volgens hen
smaakt basmati rijst er het lekkerst bij. Samadei: ‘basmati rijst en alle andere ingrediënten van
dit recept zijn natuurlijk verkrijgbaar in de Asia Supermarkt.’. Tenslotte is Samadei degene die
op de foto staat.
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Rijst met Lamsvlees

750 gram lamsvlees gesneden

1 dl olie

300 gram uien

400 gram tomaten

2 teentjes knoflook

400 gram wortelen

1 theelepel komijn

zout

(zwarte peper)

1/2 liter water

300 gram rozijnen

500 gram rijst

Bereidingswijze:Ingrediënten:

F. Dolatshahi en H. Samadei

Maak de uien schoon en snijd ze klein.
Was de tomaten en snijd ze klein.
Maak de wortelen schoon en snijd ze in plakjes.
Maak de knoflook schoon en pers ze uit.
Doe olie in de pan.
Voeg uien, tomaten, knoflook, wortels, komijn,
een beetje zout, en (als je wil) een beetje zwarte peper toe.
5 minuten goed roerend zachtjes bakken.
Voeg water toe.
Voeg vlees toe en laat het 20 minuten meekoken.
Doe de rijst en rozijnen daarbij.
Laat dit nog 15 minuten koken.

Tip:
Bereid een salade daarbij met de volgende ingrediënten:
ijsbergsla, komkommer, tomaat, citroen, verse dille, radijs, bosuien,
mint, en koriander.
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Mevr. Spijker

De heer en mevrouw Spijker houden van
lekker eten maar koken is niet echt een hobby.
Het recept wat is aangeleverd voor het kookboek
is afkomstig van de studerende dochter
die graag naar de geschiedenis graaft van oude
kastelen, soms letterlijk. Ze doet namelijk 
aan archeologie.

Mevrouw Spijker: ‘Veel tijd voor eten koken heeft ze niet, maar het moet wel lekker zijn
natuurlijk! Dus kook ik vaak iets dat de kinderen niet zo gauw voor zichzelf klaar maken,
zoals suddervlees.

Nog een tip voor dit recept, het is ook erg lekker met kipfilet.
Maar gehakt is natuurlijk goedkoper.

Voor mevrouw Spijker is Stedenwijk nu al 21 jaar een fijne stek.
‘De kinderen hebben op “De Tandem”, een openbare basisschool in Stedenwijk Zuid, gezeten.
De school is jaren geleden afgebrand, nu is er een trimcircuit.
Inmiddels zijn de kinderen het huis uit.’

Mevrouw Spijker: ‘Het huis wordt nu wel wat te groot, zo met z’n tweeën.We zijn daarom op
zoek naar iets kleiners, maar wel graag in de buurt, bijvoorbeeld in Literatuurwijk.’
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Macaroni met blauwe kaas en spinazie

400 gram macaroni

500 gram gehakt

1 ui

1 pak diepvries spinazie (400

gram)

1 pakje blauwe kaas 

(bv. roquefort of danish blue)

200 ml crème fraiche

25 gram margarine 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. Spijker

Ontdooi de spinazie.
Kook de macaroni volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Maak de ui schoon en snijd de ui klein.
Verhit de margarine in een braadpan en bak hierin het gehakt rul.
Bak de ui even mee.
Doe de spinazie erbij en laat het geheel 10 minuten zachtjes sudderen.
Roer de kaas en de crème fraiche door het gehakt-spinaziemengsel 
en laat de kaas smelten.
Breng het geheel op smaak met zout en peper.
Serveer de macaroni en de saus in aparte schalen.
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Corrie Elligens
Penningmeester van de
Bewonersbelangenvereniging
Goede Stede

Sinds 1997 is Corrie Elligens penningmeester
van de Bewonersbelangenvereniging Goede
Stede (BBVGS). Het kantoor van de BBVGS is te
vinden in de Franekerstraat.
Corrie: ‘De BBVGS is een organisatie die de belangen
van de bewoners wil behartigen.Wij zijn een communicatie-
middel tussen bewoners en de woningcorporatie Goede Stede.’

Corrie is zelf al 25 jaar met de wijk bezig; eerst als wijkbewoner en nu door haar werk voor de
BBVGS.
‘Ik heb 22 jaar in Stedenwijk Noord gewoond. Daar was ik betrokken bij de bewoners-
commissie van Stedenwijk Noord. Door die betrokkenheid heb ik de renovatie en opbouw van
Noord van dichtbij meegemaakt.’
Corrie heeft het wonen in Stedenwijk altijd prettig gevonden:‘Overal was ik zo lekker dichtbij.’
Sinds 2002 woont Corrie in Tussen de Vaarten Midden.

Corrie vindt koken een leuke bezigheid.
‘Ik maak van alles. Ik leerde koken van mijn moeder. Een nieuwe manier van koken heb ik
geleerd doordat ik met een Turkse man getrouwd ben geweest. In de Turkse cultuur zijn bijv.
de kleuren van de maaltijd net zo belangrijk als de smaak.

Ik pas bestaande recepten vaak naar eigen idee aan. Dat geldt ook voor het recept dat ik heb
aangeleverd. Oorspronkelijk was het recept voor Pandanrijst met biefstuk. Ik vind het echter
lekkerder met lamsvlees.’
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Pandanrijstmet biefstuk en sojasaus

1 pak Lassie Pandanrijst

6 eetlepels ketjap

4 theelepels citroensap

1 sjalotje, fijngesnipperd

350 gram biefstuk in reepjes

2 rode paprika’s in reepjes

2 lente-uitjes, in dunne ringen

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Corrie Elligens

Kook de pandanrijst gaar (8 minuten).
Roer intussen in een kommetje de ketjap, het citroensap en het sjalotje
door elkaar tot een ketjapsaus.
Verhit olie in een wok en bak hierin de biefstukreepjes 
op een hoog vuur goudbruin.
Schep de biefstukreepjes uit de wok.
Verhit opnieuw olie in de wok 
en roerbak hierin de paprikareepjes ca. 3 minuten.
Voeg de lente-uitjes en de ketjapsaus toe en roerbak dit kort mee.
Verwarm tenslotte de biefstukreepjes kort mee 
en breng het gerecht op smaak met zout en peper.
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Lâle Akgor

Lâle Akgor woont samen met haar man en kinderen nu een jaar in Almere.
Dat is nog maar kort. Daarvoor hebben zij 24 jaar in Amsterdam gewoond.
Samen met haar en haar man heb ik het interview. Ze vertellen enthousiast
over het koken van veel verschillende gerechten.

Lâle: ‘De twee recepten die ik heb ingeleverd zijn echte Turkse gerechten.
Turkije heeft een zeer uitgebreide keuken. Het is ook een groot land waar veel verschillende
gerechten worden gegeten.’

Er komen spontaan een aantal tijdschriften op tafel.
‘Deze kooktijdschriften komen uit Turkije, daar maak ik graag recepten uit.
Kijk, heel veel met aubergines. En natuurlijk ook veel zoet gebak.
Dat wordt gegeten als er mensen op bezoek komen of als er feesten zijn.’

Lâle: ‘Ik ben een echte kookliefhebber. Ik vind het leuk om nieuwe dingen uit
te proberen, ook Nederlandse gerechten. Maar vooral gerechten met knoflook en kruiden.
Voor echte Turkse ingrediënten en kruiden ga ik naar Amsterdam-Noord. Daar weet ik precies
waar ik zijn moet en wat ze hebben. Als er speciale gebeurtenissen zijn of feesten dan kook ik
ook vaak samen met mijn familie. Er is dan een hoop werk te doen en samen praten en koken
is gezellig.’
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Gevulde Aubergines

4 aubergines

250 gram gehakt

1 grote ui

2 teentjes knoflook

4 tomaten

2 groene pepers

zwarte en cayennepeper

zout

klein blikje tomatenpuree

een bosje selderij

olijfolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Lâle Akgor

Verwarm de oven voor op180° C.
Was de aubergines en droog ze af.
Maak in de schil van de aubergine met een mesje strepen 
van boven naar beneden.
Bak de aubergines in olijfolie rondom.
Snijd de aubergines in de lengte door.
Hol de aubergines wat uit.
Leg de gebakken aubergines in een ovenschaal.
Snijd de ui, 2 tomaten en groene pepers in stukjes.
Was de selderij en snijd hem fijn.
Bak het gehakt rul.
Voeg de ui, tomaten en groene pepers toe aan het gehakt.
Doe ook de selderij, zwarte peper, cayennepeper en zout erbij.
Vul de aubergines met het gehaktmengsel.
Snijd 2 tomaten in plakjes en leg deze op de vulling.
Meng tomatenpuree met een beetje water en giet dit in een ovenschaal.
Zet de schaal 30 minuten in de oven.

Tip: lekker met rijst en salade erbij.
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Emeke Buitelaar

Emeke Buitelaar is kunstenares, dansperformer
en moeder van 2 zoons. Haar kleurige atelier is
sinds 8 jaar in de Eindhovenstraat te vinden.

In 2003 is Emeke gekozen tot “kunstenaar van het
jaar” in Nederland. Emeke creëert onder meer olieverf-
schilderijen, muurschilderingen en mozaïeken. In haar kunst komen vaak Indianen voor. In haar
atelier zijn overal beelden van Indianen te zien.‘Ik heb zelfs een Indiaanse naam gekregen: Ala
Wa Sta We-Chez. Dat betekent:“She who travels the good road.” Daar ben ik heel trots op.’

‘Ik wil wel actief in de wijk zijn,’ zegt Emeke.‘Ik zou het leuk vinden om een stukje straat
mooier te maken of om de wijk met kunst op te fleuren. Ik denk dat je samen iets moet doen
om een wijkgevoel te krijgen. Ik ben erg voor krachten bundelen. Ieder heeft z’n kwaliteiten.
Als je weet wat mensen kunnen, kun je gezamenlijk iets doen.’
Zelf heeft Emeke goede relaties opgebouwd met enkele buren.‘Ik heb een kleine auto, dus
helpen mijn buren wel eens met kunst vervoeren’. Haar buren komen ook haar wel eens langs
om haar kunst te bekijken of te kopen.

Aan Stedenwijk vindt Emeke veel dingen leuk.‘Ik ben blij dat ik hier lekker voor de deur kan
parkeren. Ik zit hier redelijk dichtbij het groen om de hond uit te laten en ik heb een tuin. Ik
zou me zonder tuin doodongelukkig voelen.’

Emeke zou echter “meer gezelligheid in de wijk” willen. Hiervoor heeft ze veel ideeën.‘We
kunnen bijvoorbeeld een kunstproject gaan organiseren, iets samen voor de wijk doen.
Misschien een gezamenlijk totempaalproject! Of een buurtfeest onder een grote overdekte
tent met een Surinaamse Kawinaband en dans-, yoga-, schilder-, en trommelworkshops.
Een rommelmarkt en lekkere hapjes en drankjes horen daar ook bij. Gewoon een spektakel!’

‘Ik hou van koken en ik vind eten heerlijk,’ aldus Emeke. Ze heeft een bijzonder gerecht
uitgekozen voor dit kookboek: het Surinaamse recept “Soto Soep”.
‘Het is gemaakt van lekkere kruidige bouillon. De bereidingstijd is wel 3 uur, maar de soep is
de moeite waard. Er staan allemaal schalen op tafel. Je schept verse groenten, gebakken vlees,
uien en knoflook op je bord. Daarna doe je daar de hete soep overheen. Het gaat dan helemaal
knisperen. De soep is heel machtig en halverwege het bord zit je al hartstikke vol. Dit is echt
mijn lievelingsgerecht!’

128

  



Sotosoep

500 gram vlees (kip of rund)

3 liter water

6 kippen- of runderbouillon

1 theelepel zwarte peper

3 plakjes laos

1 eetlepel ketjap

3 daon salamblaadjes / zout

100 gram rijst

8 eieren (hardgekookt)

500 gram taugé

250 gram spitskool

1 pakje soe-oen

5 takjes selderij

1 zakje kentang of minifrites

1 zakje gefruite uitjes 

3 teentjes knoflook

olie

12 eetlepels ketjap

1 volle eetlepel suiker

5 eetlepels water

5 teentjes knoflook

1 Spaanse peper

3 eetlepels lemmetjessap

(limoensap)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Emeke Buitelaar

Kook het vlees gaar in 3 liter water met de 6 bouillontabletten 
en 1 1/2 theelepel zout (tijd afhankelijk van het soort vlees).
Haal het vlees uit de bouillon wanneer het gaar is en laat het afkoelen.
Pluis het vlees tot dunne draadjes.
Zorg ervoor dat de bouillon weer 3 liter wordt.
Voeg nu aan de bouillon toe: de zwarte peper, laos, gember, daon salam,
1 eetlepel ketjap (voor de kleur) en evt. nog zout naar smaak.
Laat dit alles 15 minuten koken.
Doe de volgende bijgerechten in aparte schaaltjes:
Kook de rijst.
Kook de eieren hard en pel ze.
Was de taugé en laat het goed uitlekken.
Snijd de spitskool heel fijn.
Snijd de selderij heel fijn.
Bak de soe-oen uit in warme olie tot het een witte kleur heeft.
Snijd de knoflook in dunne reepjes en bak het bruin in hete olie.
Doe de kentang of mini-frites in een bakje.
Doe de gefruite uitjes in een bakje.
Maak nu de ketjapsaus:
Stamp of snijd de knoflook heel fijn.
Stamp of snijd de peper heel fijn.
Meng alle ingrediënten door de ketjap.

Pak per persoon een grote soepkom.
Doe daar van alle gerechtjes een beetje in.
Schep er nu de hete bouillon bij.
Doe als laatste het ei en een eetlepel rijst erbij.
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Fam. Haringa
‘We zitten hier in een lekker buurtje’

Tijdens dit interview staat de hachee te 
sudderen.We spreken echter met mevrouw
Haringa over een ander recept, namelijk de
Surinaamse bonenschotel.

‘Dit recept kun je makkelijk een dag van tevoren
klaarmaken. De smaak van de diverse ingrediënten trekt er dan beter in.
Eerlijk gezegd is het gerecht de volgende dag op z’n lekkerst.’

‘Dit recept heb ik lang geleden van een collega gekregen, maar ik maak het nog regelmatig.
Het recept is inmiddels berucht en beroemd geworden. Als we vrienden of familie op bezoek
krijgen, eten ze dit gerecht graag. De pittigheid van het recept kun je als het ware zelf regelen.
De pittigheid van het recept blijft binnen de perken wanneer de gele peper intact blijft en niet
wordt opgegeten. Het gerecht wordt veel pittiger wanneer de peper in stukjes wordt
gesneden.’

Mevrouw Haringa is in Amsterdam opgegroeid, maar haar familie komt oorspronkelijk uit
Groningen. De heer Haringa is van oorsprong een Fries.

‘We wonen al weer 22 jaar in Almere en al die tijd op deze plek. Ik vond het in het begin
moeilijk. De meeste mensen waren door hun werk overdag niet thuis. Ik zat hier met twee
kleine kinderen en dat was wel even slikken.’

Het bevalt momenteel uitstekend in de buurt. Blijkbaar zijn meer mensen in de buurt het eens
met deze mening, want ongeveer de helft van de oorspronkelijke bewoners woont nog in dit
deel van Stedenwijk: ‘We wonen hier schitterend.’

‘Wat vindt u dan schitterend?’
‘De rust, de ruimte, in dit hofje is geen doorgaand verkeer en we hebben een vrij uitzicht.
We zitten vlakbij het bos.We gaan dan ook vaak wandelen in het Kromslootpark. Ik vind wel
dat de gemeente wat beter op het onderhoud van de fietspaden moet letten.
We zouden hier zo graag een jeu de boules baan willen aanleggen.We hebben dit al eerder bij
de renovatie van de buurt doorgegeven.Toen ik dat vroeg werd ik echter vreemd aangekeken.
Desondanks zitten we hier in een lekker buurtje.’
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Surinaamse bruine Bonenschotel

350 gram varkenslapjes

2-3 speklapjes

1 grote pot Hollandse bruine

bonen

1 kleine pot witte bonen 

in tomatensaus

1 zakje soepgroenten (250 gram)

1 ui

1 teentje knoflook

1 gele peper

2-3 grote tomaten

1 runderbouillontablet

1 dl water

1 klein blikje tomatenpuree

braadboter

olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Fam. Haringa

Snijd het vlees in stukjes.
Snijd de ui in kleine stukjes.
Knijp de knoflook uit.
Los de runderbouillontablet in 1 dl kokend water op 
en doe er de tomatenpuree bij.
Dompel de tomaten één voor één in kokend water 
en haal meteen het schilletje eraf.
Snijd de tomaat in stukjes.
Giet het vocht van de bruine bonen af.
Bak het vlees in braadboter in een koekenpan.
Bak de ui en knoflook in wat olie in een andere pan.
Voeg daar het mengsel van bouillon en tomatenpuree aan toe.
Doe dan het vlees, de bruine en witte bonen, tomaten 
en de hele gele peper erbij.
Laat het zachtjes sudderen tot het vlees zacht is.
Haal de gele peper eruit als het vlees zacht is.
Voeg de soepgroenten toe.
Nog even laten sudderen en het is klaar.

Tip: dit gerecht is lekker met rijst.
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Dhr. en mevr. Kok
Lid bewonerscommissie 
Stedenwijk-Midden

‘Vanaf 1981 zijn we al bewoners van
Stedenwijk-Midden,’ zeggen Cees en Hennie
Kok. De familie Kok woonde 33 jaar in
Amsterdam voordat ze naar Almere verhuisden.

Mevr. Kok:‘Het was hier zo gezellig! We waren dolgelukkig
met onze woning. En alles was nieuw. Enig was het in het begin.’

Dhr. Kok:‘Wij zijn vanaf het begin al betrokken bij de buurt. Eerst met verschillende actie-
comités die we hier hebben gehad. Daardoor hebben we kwesties die te maken hadden met
de stadsverwarming en de woningbouwvereniging aangekaart.Wij zijn allebei nog steeds lid
van de bewonerscommissie voor Stedenwijk-Midden. Ik ben daar nu al 20 jaar secretaris van.’

Stedenwijk is in de loop der jaren veel veranderd, aldus dhr. en mevr. Kok. De wijk is nu
kleurrijker geworden, en dat levert een uitdaging voor de wijk om onderling contact te zoeken.

Mevr. Kok:‘Hoe brengen we mensen met verschillende achtergronden bij elkaar? Dat is een
wereldprobleem, maar ook een uitdaging voor de Stedenwijk.’

Het recept van de familie Kok is een traditioneel Hollands gerecht: boerenkool met worst. Hun
kleinkinderen vinden het bijzonder lekker. Mevr. Kok maakt boerenkool nog op de ouderwetse
manier, met echt hardvet van de slager! 
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Boerenkoolmet worst

1 kilo aardappelen

1 pak boerenkool

300 gram hardvet van de slager

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Dhr. en mevr. Kok

Kook de boerenkool in ongeveer 30 minuten met wat zout gaar.
Kook de aardappelen met wat zout gaar (in 20 minuten).
Snijd het hardvet in kleine blokjes 
en bak het zolang totdat de blokjes vet goed bruin zijn.
Stamp de aardappelen, de boerenkool en het uitgebakken vet 
goed door elkaar.

Serveer er een gekookte worst bij.
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Tineke Swart

Tineke Swart reageert per e-mail op het
verzoek om een recept voor het kookboek te
leveren. Omdat ze fulltime werkt, is het niet
gemakkelijk om een afspraak te maken en
uiteindelijk lukt het om haar telefonisch te
interviewen.

Het recept komt van de lijnclub, waar ze dit gerecht voor het eerst proefde. Zoonlief is er dol
op en ook visite vindt het erg lekker. Je kunt het als gewoon maal eten met een salade erbij.

‘Ik woon nog maar kort in Stedenwijk, een jaar. Ik heb een heerlijk huis, met lekker veel groen
in de hele wijk, en ook nog dichtbij het stadscentrum. In de buurt heb ik doordat ik 40 uur
werk, niet veel contacten, toch zou ik wel bij de buurvrouw durven aanbellen als er iets was.’

‘Wat ik mis in de buurt? Een aparte bak voor het tuinafval!
Omdat ik in Muiden werk, kan ik mijn boodschappen daar het handigste even halen, dus 
winkel ik niet veel in de buurt. Het project vind ik leuk, misschien leer ik zo mensen kennen!’
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Kip Paturain

2 kipfilets (dubbele)

2 grote uien

800 ml magere koffiemelk 

2 grote bakjes Paturain

400 gram tagliatelle

boter of olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Tineke Swart

Snijd de kipfilet in kleine stukjes.
Maak de uien schoon en snijd ze in ringen of klein.
Kook de pasta (kijk op de verpakking voor de gebruiksaanwijzing).
Pak een pan met antiaanbaklaag of wok 
en verwarm hierin de boter of de olie.
Bak hierin de kipfilet.
Is de kipfilet lichtbruin bak dan de ui mee (niet te donker laten worden).
Is de kip met ui gaar, laat de kip dan uitlekken in een zeef,
zodat het overtollig vet wegloopt.
Doe de koffiemelk en de Paturain in een pan 
en verwarm dit tot het kookt.
Goed blijven roeren.
Roer de kip met uitjes er doorheen.

Tip: ben je een visliefhebber, vervang de kip dan door gerookte 
zalmsnippers.

Doordat je kip en magere koffiemelk gebruikt en het overtollige vet weg
laat lekken is dit een lekkere ‘lijnvriendelijke’ maaltijd.
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Ingrid Langedijk

‘Dit recept heb ik 10 jaar geleden van een
vriendin gekregen. Die vriendin ben ik al lang
uit het oog verloren, maar dit gerecht maak ik
nog steeds.
Er zijn mensen die geen liefhebber zijn van vis en dit
gerecht toch lekker vinden. Misschien komt dat door de
blauwe schimmelkaas, waardoor je die typische vissmaak niet meer proeft. De vis, de groenten
en de aardappelen zitten allemaal in dezelfde ovenschaal, maar wel allemaal in een eigen deel
van de ovenschaal. Daarom hoef je er ook niets meer bij te serveren.’

Mevrouw Langedijk is in Indonesië geboren, maar bracht haar jeugd in Amsterdam door.
Ze had vroeger in Amsterdam een café, waar altijd muziek werd gemaakt. Dat was gewoon
gezellig. Ze woont inmiddels bijna 19 jaar in Stedenwijk.

‘Hoe bevalt het in de buurt?’
‘Het bevalt mij uitstekend. Er zijn in de buurt relatief weinig problemen. Ik mis wel de gezellig-
heid, zoals je die in Amsterdam vindt en de gemoedelijkheid die ik bijvoorbeeld in Den Helder
heb ervaren.’

‘Het groenonderhoud in de buurt zou een stuk beter kunnen. De struiken zijn soms zo hoog
dat ze het uitzicht belemmeren. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.Voor de rest is dit een
leuke en gezellige buurt, waar we elkaar kennen.’
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Ovenschotelmet vis

400 gram kabeljauw

1 pot worteltjes/doperwtjes

puree (700 gram aardappelen 

of à la minute)

2 tomaten

1 grote ui

peper

zout

100 ml melk

200 gram gorgonzola, roquefort

of Deense kaas

paneermeel

boter

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ingrid Langedijk

Verwarm de oven voor op 180º C.
Maak de puree.
Snijd de tomaten in plakjes.
Snijd de ui in ringen.
Doe in de ene helft van de ovenschotel de vis 
en in de andere helft de puree.
Doe een beetje zout en peper op de vis.
Leg daarna de plakjes tomaat op de vis.
Leg daar overheen de uienringen.
Maak de melk warm (niet koken).
Smelt de kaas in de melk.
Verdeel dit mengsel over het visgedeelte.
Doe een beetje paneermeel en twee stukjes boter over de puree.
Zet de schotel in de oven gedurende 35-40 minuten.
Verwarm op het laatst de worteltjes en doperwtjes op het vuur.
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Ds. Henk Hasper
Raadslid voor CDA Almere

Ds. Henk Hasper is sinds 2002 raadslid voor
het CDA. Daarvoor was hij jarenlang predikant
bij Samen-op-Weg gemeenten in Almere Stad.
‘In eerste instantie ben ik betrokken geweest bij de
opbouw van de gemeente rondom de Lichtboog. Later
was ik betrokken bij de gemeente rondom de Triangel.’
Dat soort opbouwwerk vond ds. Hasper heel boeiend.‘In het begin zijn er veel mensen
enthousiast en dat maakt het werk leuk.’

Naast zijn werk als raadslid is ds. Hasper in Almere ook op andere terreinen actief. Hij is onder
meer voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Daarnaast is hij betrokken bij
een initiatiefgroep om te komen tot het oprichten van een Hospice in Almere.Tenslotte werd
hij in 2004 voorzitter van Stichting Mantelzorg.
‘Dus ik hoef me niet te vervelen!’

Ds. Hasper woont sinds 1981 in de Stedenwijk. Hij heeft nooit ergens zo lang gewoond.
‘Mijn vrouw en ik wonen vlakbij het centrum van de stad, vlakbij het Weerwater en vlakbij het
Beatrixpark. Het is gewoon plezierig wonen in Almere.’

Zijn recept komt oorspronkelijk uit Zeeland, maar ds. Hasper en zijn vrouw hebben het gerecht
in Frankrijk leren kennen.
‘Wij hebben anderhalf jaar in Frankrijk gewoond. Ik was toen assistent van een Nederlandse
predikant. Destijds had je in Frankrijk nog een Nederlandse kolonie. Zo kwamen we ook bij
mensen die vanuit Zeeland naar Frankrijk waren getrokken.Wij kregen van hen een echt
Zeeuws recept. Dat recept was Pikkepotje, oftewel een preistamppot.Wij eten het meestal 
’s winters.’

Ds. Hasper heeft zeker geen hekel aan koken. Hij en zijn vrouw koken allebei, ‘Maar in de
meeste gevallen bepaalt zij wel wat er gegeten wordt.’
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Pikkepotje (Preistamppot)

1500 gram prei

750 gram aardappelen

spek

5 eieren

3 eetlepels azijn

peper

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ds. Henk Hasper

Verwijder de wortels en de buitenste bladeren van de prei.
Snijd de prei in stukken van ongeveer 2-3 cm.
Kook de prei 15-20 minuten.
Schil de aardappelen.
Kook de aardappelen gaar.
Snijd het spek in dobbelsteentjes.
Bak het spek uit.
Kook de eieren hard.
Stamp de aardappelen fijn.
Voeg de spekjes en het vet toe.
Voeg de prei toe.
Voeg ongeveer 3 eetlepels azijn toe.
Voeg de peper toe.
Snijd de eieren in stukjes.
Voeg de stukjes eieren toe.
Meng alles door elkaar met zout.
Breng het op smaak.
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Bozorg Khazraie

Kent u de muurschilderij van de zeemeermin
op de Doesburgkade? Dit schilderij is een 
creatie van Bozorg Khazraie. Hij is een 
kunstenaar en grafisch ontwerper en heeft al 13
jaar een atelier in de Stedenwijk. Bozorg is opgegroeid
in Iran en woont nu 17 jaar in Nederland, waarvan 15 jaar in
Almere. Hij vindt het prettig om zijn atelier in Stedenwijk te hebben.‘Ik hou van het uitzicht:
de lucht, het water, de natuur om me heen in het midden van deze stad. Hier zit ik ook tussen
de mensen in. De natuur en de mensen zijn allebei belangrijke ingrediënten voor het werk van
een kunstenaar.’ ‘Als kunstenaar is mijn doel de plaats waar ik woon mooier te helpen maken.’
Bozorg’s zeemeermin is hier een voorbeeld van. Zijn volgende muurschilderij zal in Almere
Haven worden gemaakt. Het kunstwerk van Bozorg is op verschillende tentoonstellingen in
Nederland en Iran te zien geweest. Een paar jaar geleden heeft hij de eerste prijs gewonnen
bij een “kunstwedstrijd” van de ‘Paviljoens’, het museum van moderne kunst in Almere. Hij
heeft in het verleden ook in Iran de “eerste prijs van het Midden-Oosten” gewonnen. Het werk
van Bozorg is heel divers. Hij maakt onder meer collages, portretten en muur-, acryl-, en water-
verfschilderijen. Bozorg’s recept voor Goresh Giame is een bekend Iraans recept.‘Iedereen die
afkomstig is uit Iran kent dit recept,’ zegt Bozorg.‘Het gerecht kan alle dagen van de week
worden gegeten, maar het wordt ook regelmatig bij speciale gelegenheden gegeten, zoals een
bruiloft of bij het ontvangen van bezoek.’

Wat zijn tips voor iemand die dit recept uit wil proberen? 
‘Blijf er vooral bij,’ zegt Jacqueline, de vrouw van Bozorg.‘Je moet echt de tijd nemen om dit
gerecht te maken. Heb vooral geen haast.’ ‘Het is ook belangrijk om een goede soort rijst te
gebruiken, zoals basmati.Voor Goresh Giame wordt de rijst op een speciale manier bereid
zodat er een soort koek onder in de pan blijft hangen. Deze koek heet “tadiek” en is zeer
smakelijk.’

Jacqueline en Bozorg hebben elkaar in Almere ontmoet. Meestal kookt Jacqueline en ze maakt
dan vaak Iraans eten. Er zijn echter ook bepaalde gerechten die Bozorg altijd bereid, zoals
speciale soorten Iraans vlees. Jacqueline: ‘Bij een Iraanse maaltijd eet je altijd yoghurt,
daarnaast brood en een schaaltje basilicum blaadjes. Bij Goresh Giame eet je dus hapjes brood,
yoghurt en verse basilicum. Deze combinatie vinden wij ontzettend lekker.’
Bozorg heeft 4 kinderen – 2 dochters en 2 zoons.Volgens Jacqueline is hij een echt familie-
mens en besteed al zijn vrije tijd aan haar en de kinderen.
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Goresh Giame

750 gram rundvlees

100 gram spliterwten (gele lapé)

2 grote uien

5 gedroogde limoenen

4 eetlepels tomatenpuree

750 gram aardappelen

zonnebloemolie

zout

peper

kummel

zartjube (soort kerriepoeder)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Bozorg Khazraie

Snijd het vlees in kleine blokjes.
Snijd de uien fijn.
Bak de blokjes vlees in olie en een beetje gemalen kummel.
Kook het vlees samen met de spliterwten gedurende 1 uur.
Bak de uien.
Voeg er tomaat, kruiden en gedroogde limoenen aan toe.
Bak de aardappelen als friet in de zonnebloemolie.
Serveer dit boven op het vlees.

Tip: serveer met basmatirijst.
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Mevrouw van Vliet

‘Jaren geleden stond dit recept op een wikkel
van een blik witte bonen. In de loop der jaren
heb ik wel een en ander aan het recept
veranderd’, aldus Mevr. van Vliet over de herkomst
van haar recept.‘Dit gerecht kun je alle dagen van de
week maken en eten.Vrienden van ons komen graag even
langs om dit gerecht eten.’

Ze vervolgt: ‘Ik vind koken leuk en ik experimenteer graag met recepten, meestal zijn dit
gerechten met kip. Ik kook wat dat betreft uit de losse pols. Als het een succes is, onthoud ik
het. Meestal kook ik te veel, maar als ik wat over heb, geef ik wat aan vrienden of kennissen.’

Mevrouw van Vliet is in Amsterdam opgegroeid en woont inmiddels 14 jaar in Almere.‘We
woonden eerst in de Waterwijk, maar nu al weer 7 jaar hier in Stedenwijk. Eerlijk gezegd heb
ik nooit spijt gehad van het feit dat we naar Almere zijn gegaan. Het bevalt ons hier goed. In
de tijd dat we hier wonen is de buurt een stuk opgeknapt. Nee, ik wil nooit meer terug naar
Amsterdam.’

Sommige dingen kunnen nog wel wat verbeterd worden, volgens Mevrouw van Vliet: ‘Men zou
in de buurt misschien wat beter kunnen letten op zwerfvuil.Verder zou de gemeente wat
beter op het onderhoud aan de achterzijde van de woning moeten letten. Je ziet daar toch wel
veel verzakkingen.’

‘En de mensen in de buurt?’
‘Ach, we zitten niet elke ochtend bij elkaar op de koffie, maar als er wat is kunnen we wel op
elkaar rekenen’, besluit Mevrouw van Vliet het interview krachtig.
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Bretonse Bonenschotel

1 groot blik witte bonen

in tomatensaus

1 doosje champignons

2 grote uien

300 gram ontbijtspek

500 gram magere hamlappen

peper

pikante paprikapoeder

Aromat tuinkruiden

ketjap

bakboter (bijv. Croma)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevrouw van Vliet

Snijd het vlees in stukjes.
Kruid het vlees met peper, paprika, Aromat en ketjap.
Snijd de uien, champignons en spek in stukjes.
Bak de stukjes vlees in bakboter lekker bruin.
Haal het vlees uit de pan.
Bak nu de uien, champignons en spekjes 
in de rest van de jus goudbruin.
Doe daarna het vlees er weer bij en roer het om.
Verwarm de witte bonen.
Doe ze in een schaal en daar overheen het mengsel van vlees, uien,
champignons en spek.

Tip: dit gerecht is lekker met rijst.
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Havin Salim

‘Deze gehaktschotel is een Irakees gerecht en
wordt regelmatig gegeten. Mijn tante kookt
altijd voor ons vijven, we wassen altijd eerst
onze handen en eten netjes met mes en vork’,
zegt Havin Salim, als ze mij te woord staat aan de

telefoon.
‘Inmiddels wonen we al 14 jaar in Nederland, waarvan 13 jaar in Almere en zijn we in het
bezit van een Nederlands paspoort.’
‘Ik loop nu stage in een supermarkt en wil later graag een vaste baan in een winkel. Ik vind
het leuk om mensen in de winkel te helpen. In Stedenwijk, bij ons in de buurt, wonen veel
vriendelijke, behulpzame mensen. Niemand is opdringerig, maar als het nodig is helpen de
mensen elkaar.’
‘Als we feest vieren, gaan we vaak op bezoek bij familie, heel gezellig om dan te eten
wat de gastvrouw heeft klaargemaakt!’
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Gehaktschotel

500 gram gehakt

1 kg aardappelen (kruimige)

witte kaas in plak of 

geraspte Goudse kaas (100 gram)

1 groene paprika

boter of olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Havin Salim

Schil, pit en was de aardappelen.
Kook de aardappelen in 20 minuten goed gaar.
Bak ondertussen het gehakt in wat boter of olie mooi rul.
Maak de paprika schoon en snijd hem in stukjes.
Verwarm de oven voor 180° C.
Smeer de ovenschotel in met boter.
Stamp de aardappelen.
Doe de helft van de gestampte aardappelen in de ovenschaal.
Doe de helft van het gehakt er bovenop.
Daarna de andere helft van de gestampte aardappelen.
Vervolgens de rest van het gehakt erop.
Paprika erop leggen en met kaas bestrooien.
Zet de schaal 20 minuten in de oven.
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Jolanda van Hees
Doktersassistente
Gezondheidscentrum “De Spil”

‘Dit recept is één van mijn eigen creaties.
Ongeveer 4 jaar geleden waren we op vakantie
in Frankrijk. Tijdens deze vakantie hebben we dit
gerecht gegeten. Ik vond het zo lekker, dat ik na
thuiskomst heb geprobeerd het “na te maken”.
Het is gelukt en deze runderstoofpot is het resultaat!’

Jolanda woont sinds 1994 in Almere en werkt nu 4 jaar als doktersassistente bij gezondheids-
centrum “De Spil” aan het ’s Hertogenboschplein.

‘Dit recept kun je, als je dat wilt, natuurlijk alle dagen van de week eten. Het is echter heel
geschikt voor speciale gelegenheden zoals kerstmis. Je kunt er dan heel goed cranberry-
compote, rode kool, en gekookte aardappeltjes bij serveren. Deze runderstoofpot smaakt ook
uitstekend met tagliatelle en sla.’

Jolanda kookt graag en is meestal ook degene die kookt.‘Ik vind het plezierig om speciale
buitenlandse recepten uit te proberen. De traditionele Nederlandse combinatie van “groenten,
vlees, en aardappelen” hoeft voor mij niet zo.’
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Runderstoofpot

1 kilo runderspierstooflappen

5 grote uien

2 teentjes knoflook

rode wijn

1 bakje spekreepjes

150 gram braadboter

scheutje ketjap manis

zout

peper

kruidnagels

4 laurierblaadjes

1 zakje “Knorr Frans stoofpotje”

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Jolanda van Hees

Braad de spekjes aan in de boter, dan uit de pan halen.
Braad de stooflappen aan en ook uit de pan halen.
Snijd de uien en pers de knoflook.
Bak de uien en de knoflook.
Voeg zout, peper, kruidnagels en laurierblaadjes toe.
Vlees en spekjes erbij doen en afblussen met een flinke scheut wijn.
Voeg een klein scheutje ketjap manis toe en wat water.
Minimaal 2 uur laten sudderen tot het vlees gaar is.
Half uur voor het opdienen met het zakje
Knorr Frans stoofpotje afmaken, nog even laten doorsudderen.

Tip: lekker met tagliatelle en sla of gekookte aardappelen met rode kool.

147hoofdgerecht

2 uur 15 minuten

    



Mevr. Maasland

Wie weet woon ik nu wel op mijn “eigen”
zand!’, zegt mevrouw Maasland.
Ze woonde, voor ze in Almere kwam, op een
groot beunschip, dat met zand over het IJsselmeer
voer. Aan boord zijn 7 kinderen geboren, die ze groot
heeft gebracht, zonder toen te beseffen hoeveel angst ze
eigenlijk voor het water had.
Toen ze op een vakantiedag op het Amsterdam-Rijnkanaal lagen, heeft ze ineens tegen haar
man gezegd:‘Ik heb er genoeg van, ik wil aan de wal wonen’. Binnen de kortste keren kreeg ze
een huis in Almere aangeboden.

Ze woont nu al 18 jaar in dit huis en ze heeft nog geen dag spijt gehad van haar beslissing! 
‘Ik vind deze buurt heel gezellig. Het zijn aardige mensen, die je spontaan helpen.’

Haar man leeft helaas niet meer.Toch kookt ze nog iedere dag en haar kleindochters komen
regelmatig bij haar eten.

Zondag komt er vaak bezoek en dan maakt ze een lekkere grote pan soep voor degenen die
willen blijven eten.

Dit recept heeft mevrouw Maasland van haar dochter gekregen.
‘Dit gerecht heeft, wat je noemt, een Indisch tintje.Toch is het een alledaags recept. Het beste
is om hiervoor naturel speklapjes te gebruiken en verder past er uitstekend gekookte rijst bij!’
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Jass

500 gram andijvie

500 gram Chinese kool

500 gram paksoi

zout

sambal

gember

laos

ketjap (zoet)

1 grote ui

2 teentjes knoflook

3 speklappen

olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. Maasland

Was de andijvie, Chinese kool en paksoi.
Snijd de groenten in smalle reepjes.
Snijd de speklappen in reepjes.
Pers de knoflook uit boven het vlees.
Bak de speklappen met knoflook in een pan met wat olie.
Pel de uien en snijd ze.
Voeg uien, zout en kruiden toe aan het vlees.
Voeg groente toe.
Roer alles goed door elkaar en laat het geheel 
ca. 5 minuten zachtjes bakken.
Voeg 4 eetlepels water en wat ketjap toe.
Laat het geheel nog even doorwarmen.

Tip: serveer met rijst en sla.
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Jenneke van de Haar

‘In Portugal wordt deze soep als een
voorgerecht beschouwd.Voor veel mensen is
het echter een maaltijdsoep.Vroeger waren wij 
‘s zomers in Portugal. Je pikt dan als het ware
Portugese recepten op en dit is er één van. Deze soep
eten ze door heel Portugal. Eigenlijk moet je voor de soep
Portugese kool gebruiken, maar boerenkool komt, qua smaak en qua uiterlijk, heel dicht in de
buurt van de Portugese kool. Net als andere soepen smaakt deze soep de volgende dag nog
beter.’

‘Waarom juist dit recept?’
‘Ik heb dit recept gekozen omdat het makkelijk en snel is.Verder zijn de ingrediënten ruim
voorhanden.Vers brood smaakt er heel lekker bij en ik bak daarom mijn brood meestal zelf.’

‘Hoe lang woont u in Almere?’
‘Ik woon hier nu ongeveer 4 jaar. Ik kwam in het verleden al regelmatig in Almere, omdat mijn
zuster hier al vanaf het begin woont. Ik ben echter afkomstig uit Amsterdam en ik werk nog
steeds in Amsterdam. Ik heb altijd geroepen:“Nooit naar Almere!” Ja, en daar zit ik dan. Ik
wilde ruimte en ik heb die ruimte in Almere gevonden. Een ruim huis en het Kromslootpark is
vlakbij. Dat is heerlijk om met de honden te wandelen. Ik mis natuurlijk wel de gezelligheid, de
winkeltjes, de Albert Cuyp en de Dappermarkt.’

‘Ik vind dit stuk van Stedenwijk heel leuk. Het ligt aan de rand, maar het centrum is vlakbij. Tot
nu toe heb ik in de buurt niet zo veel contacten. Dat komt waarschijnlijk door het feit dat ik in
verband met mijn werk overdag meestal afwezig ben.
Ik zing wel met veel plezier in het smartlappenkoor. Misschien worden smartlappen niet door
iedereen gewaardeerd. Ik kan deze mensen echter verzekeren dat ze heerlijk zijn om te
zingen!’

150

  



Caldo Verde(Portugese koolsoep)

1 liter water

500 gram aardappelen

2 (groente)bouillontabletten

100 ml olijfolie

zwarte peper

150 gram panklare boerenkool

zout

1 bakje pittig gekruide 

tofu reepjes

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Jenneke van de Haar

Schil de aardappelen en snijd ze in plakken.
Breng 1 liter water aan de kook met de bouillonblokjes.
Doe de aardappelplakken erbij en laat ze gaar koken (10 minuten).
Doe de olie en vrij veel peper erbij.
Pureer het met de staafmixer.
Breng de soep daarna opnieuw aan de kook.
Voeg de boerenkool toe.
Laat het ongeveer 8 minuten doorkoken.
Bak de tofureepjes en doe ze erbij.
Breng het op smaak met zout en peper.

Tip: heerlijk met zelfgebakken brood.
De soep kan ook gemaakt worden met spinazie of postelein.

(vegetarisch)
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Martin Overweg
Eigenaar van Café Zuid

Martin Overweg is eigenaar en stichter van
Café Zuid, het bruine café op het 
’s Hertogenboschplein.
Het café staat al 21 jaar in de wijk.
Martin: ‘Café Zuid is wat je noemt een 3B zaak: biertje,
borreltje, biljartje. De meeste klanten wonen al 10 jaar in de
wijk en ongeveer de helft woont in Stedenwijk. Maar er komen ook mensen uit Haven, Buiten
en andere wijken van Stad.’

Martin woont nu 14 jaar in Muziekwijk. Daarvoor heeft hij in Stedenwijk gewoond. Qua wonen
en werken is hij “absoluut tevreden” met Almere.

Een sterke kant van Stedenwijk is volgens Martin de saamhorigheid van de wijk.
‘Mijn café is een plek waar mensen relaties met elkaar kunnen opbouwen. Almere is een
traditieloze stad. Het opbouwen van traditie is een uitdaging voor heel Almere. Daarom is mijn
werk in het café zo boeiend. Het is één van die plekken waar mensen die tradities kunnen
opbouwen.’

Als het aan Martin ligt, komen er meer kleinere bedrijven naar de Stedenwijk. Net zoals het
snoepwinkeltje en het speelgoedwinkeltje. Deze winkeltjes zouden dan verspreid door de
Stedenwijk moeten staan en niet op één bepaalde plek. Dan zou Stedenwijk misschien beter
bezocht worden.

152

  



Coq au Vin

1 kilo kiphaasfilet

100 gram sjalotjes

4-5 eetlepels peterselie

1 glaasje cognac

50 gram boter

2 eetlepels bloem

100 gram ontbijtspek (reepjes)

1 teentje knoflook

1 theelepel rozemarijn

75 dl rode wijn

3 schepjes suiker

2 eetlepels olijfolie

peper

zout

250 gram champignons

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Martin Overweg

Maak de sjalotjes en de knoflook schoon.
Wrijf de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Verhit boter en olijfolie in een braadpan.
Smoor hierin ontbijtspek, sjalotjes en knoflook.
Neem ze met de schuimspaan uit de braadpan.
Bak hierin de kip in de achtergebleven boter gaar.
Eventueel flamberen met cognac.
Haal de kip uit de braadpan.
Hierna ontbijtspek en sjalotjes weer terug in braadpan.
Verwarm ondertussen de wijn met suiker in een pannetje.
Strooi de bloem (in zeefje) over ontbijtspek en sjalotjes,
voeg de wijn erbij.
Voeg ook de peterselie, rozemarijn, champignons, peper en zout toe.
Leg de kiphaasjes in de wijnsaus.
Laat het geheel op de laagste stand, met gesloten deksel,
lekker pruttelen.
Circa 45-60 minuten.

Tip: serveer met doperwten of sperziebonen en gebakken krieltjes.
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J. Hylkema

‘Mijn dochter woont in Frankrijk. Het is dus
geen wonder dat ik voor het kookboek een
recept heb gekozen met een bijzonder Frans
ingrediënt: Roblochon. Dit is een zogenaamde
gewassen korstkaas uit de Haute-Savoie. Dit is het
gebied rond de Franse Alpen, waar mijn dochter woont.
Roblochon is trouwens ook in Almere verkrijgbaar en wel bij de kaasboer in het Circus.
Als je op vakantie in de streek bent, kun je ook aldaar een voorraadje inslaan en thuis 
invriezen.’

Mevrouw Hylkema zou haar dochter best achterna willen, maar ze krijgt haar man niet mee.
‘Hij is erg gehecht aan z’n tuintje. Ach, we wonen alweer 18 jaar in Almere en dat doen we
nog steeds met veel plezier het eerste adres. Het bevalt ons dus goed in de wijk.We wonen in
een mooi ruim huis, dat dichtbij allerlei voorzieningen ligt.’

‘We eten altijd ’s middags warm. Ik vind dat dit beter is voor de gezondheid dan al dat Franse
gedoe. Daar gaat men pas om halfacht ’s avonds aan tafel! Onze dochter doet daar trouwens
ook niet aan, hoor! Bij haar staat ook gewoon om zes uur het eten op tafel!’
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Tartiflette

1 kilo aardappelen (vastkokend)

3 uien 

klein bekertje crème fraiche

150 gram spekjes

zout en peper 

300 gram roblochon (kaas)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

J. Hylkema

Schil, pit en was de aardappelen.
Kook de aardappelen 15 minuten.
Giet de aardappelen af en laat ze afkoelen.
Snijd de uien.
Bak uien en spekjes in een pan.
Pan van het fornuis halen en de crème fraiche er door roeren.
Oven voorverwarmen op 180° C.
Snijd de aardappelen in plakjes.
Doe de helft in een beboterde ovenschaal.
Daar overheen het spekjes-uien-crème fraiche-mengsel gieten.
Verdeel de rest van de aardappelen er over.
Zout en peper er over strooien
De roblochon kaas in de lengte door midden snijden en erop leggen
(de zachte kant naar beneden).
Zet de schaal 25 minuten op 180° C in de oven.

Tip: serveer bij dit gerecht een gemengde groene salade.
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A.G. Ong A Lok 

‘Muziek is mijn lust en mijn leven en vooral de
salsa’, vertelt de heer Ong A Lok enthousiast.
Hij heeft een zeer uitgebreide collectie salsamu-
ziek, want hij is een zogenaamde “Salsa-DJ”.
‘In salsamuziek is de Afrikaanse oorsprong duidelijk te
horen in de percussie. In de loop der eeuwen hebben allerlei
lokale stijlen de salsa gemaakt zoals ze nu is.’
De heer Ong A Lok woont sinds 1991 in de Stedenwijk. De stad bevalt hem goed en de buurt
ervaart hij als “lekker relaxed”. Hij vindt wel dat het in het centrum steeds drukker lijkt te 
worden.

De recepten die hij heeft ingestuurd zijn allemaal Surinaamse gerechten:
‘In de Surinaamse keuken zie je duidelijk de invloed van de culturen waaruit Suriname is
opgebouwd. Al die invloeden hebben de Surinaamse keuken gemaakt tot wat ze nu is.
Eten is belangrijk in onze cultuur. Soms krijg je in Nederland de indruk dat koken en eten een
noodzakelijk kwaad zijn. Het moet zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk gebeuren.Verder
wordt er heel afgepast gekookt.’
‘In de Surinaamse cultuur wordt koken daarentegen als een feest beschouwd.Verder wordt er
“ruim gekookt”. Ik bedoel daarmee dat er voldoende voedsel is om iedereen aan te laten
schuiven. Het wordt als onbeleefd beschouwd wanneer een bezoeker niets te eten wordt
aangeboden.’
Hij vervolgt: ‘Verder kennen wij geen vaste tijden om te eten.We eten gewoon wanneer we
trek hebben.’
Het valt de heer Ong A Lok op dat al die nieuwe groepen die de afgelopen decennia in
Nederland zijn gekomen hun invloed op het assortiment in de winkels hebben doen gelden.
‘In de supermarkt worden nu allerlei exotische kruiden, groenten en fruit verkocht.
Al die invloeden hebben de Nederlandse eetcultuur volgens mij verrijkt.’
‘De meeste ingrediënten van deze recepten zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Mocht daar iets
niet verkrijgbaar zijn, dan biedt of de toko in het circus of de stal op de markt uitkomst.’
Hij beëindigt lachend het interview met een citaat van de Portugese schrijver José Rentes de
Carvalho over het voedsel in de Nederlandse supermarkt. Hij schrijft in zijn boek “Waar die
andere God woont”:
‘Nergens ter wereld ligt alles zo keurig gesorteerd. Een streling voor het oog, maar als een
Nederlandse vrouw het klaarmaakt is het een kwelling voor de maag…’
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Tjiem Tjiem Kip

1 kilo kipfilet

1 pakje tjiem tjiem 

(gedroogde Chinese lelieblaad-

jes)

beetje olie

1 ui

1 teentje knoflook

1 theelepel tomaten puree

1 scheutje ketjap (voor de kleur)

mespuntje zwarte peper

aromat of maggiblokjes naar

smaak

Bereidingswijze:Ingrediënten:

A.G. Ong A Lok

Snijd de kip in kleine stukjes.
Was de stukjes even met azijn en water.
Laat het uitlekken in een vergiet en doe er wat zout en zwarte peper bij.
Laat het 10 minuten staan. Snijd de ui.
Haal bij de tjiem tjiem de harde eindpunten eraf.
Zet de tjiem tjiem in kokend water zodat het schoon wordt.
Trek het een beetje uit elkaar dan smaakt het lekkerder.
Bak de kip lichtbruin in de olie.
Doe de uien, knoflook, ketjap, aromat en tomatenpuree erbij.
Laat dit even doorbakken.
Als de kip gaar is doe je de uitgeknepen tjiem tjiem erbij.
Voeg 1/4 glas (50ml) water toe.
Laat dit 10 minuten sudderen op een laag pitje tot de saus is ingedikt.
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Mina de Rooij en 

Peymaneh Shamsoldin

Beheerder en assistent beheerder van
Buurtcentrum Stedenpunt

Mina de Rooij is sinds 2003 beheerder en Peymaneh Shamsoldin
assistent beheerder van buurtcentrum “Stedenpunt”. Mina is geboren
in Marokko en woont in Tussen de Vaarten. Binnenkort verhuist ze echter
naar Lelystad. Peymaneh komt oorspronkelijk uit Iran en woont sinds 2000 in Stedenwijk.

Mina loopt nog niet zo lang in Stedenwijk rond. Als eerste indruk van de wijk vielen haar het
water, de natuur en de mogelijkheden om te wandelen op.‘Verder is alles in de wijk dichtbij en
je kunt alles per fiets bereiken. Ik vind dat makkelijk.’

Peymaneh woont prettig in Stedenwijk, maar volgens haar heeft de wijk wel nieuwe winkel-
tjes en nog meer speelruimtes voor de kinderen nodig.

Het sardinerecept is van Mina en het is Marokkaans.

Mina:‘Ik vind vis lekker, gezond en makkelijk. Daarom heb ik dit gerecht voor het boek geko-
zen. Als vrouwen in Marokko dit recept bereiden, zeggen ze dat ze een “makkelijke kookdag”
hebben! Dit recept is makkelijker dan de gebruikelijke maaltijd in Marokko.’

‘Dit gerecht wordt altijd geserveerd met brood en sla.Voor een lekkere Marokkaanse salade
snijd je komkommer, tomaat en een stukje ui fijn. Daarna meng je de groenten met olijfolie,
koriander, zout, en peper.’
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Gehaktballenvan sardines

1 kilo verse sardines

220 gram brood (geweekt)

1 ui

2 eieren

3 eetlepels peterselie 

en koriander 

1 eetlepel zout

1 eetlepel peper

1 theelepel komijnpoeder

1 mespuntje saffraan 

(geweekt in koud water)

3 glazen olijfolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mina de Rooij en Peymaneh Shamsoldin 

Maak de sardines schoon
fileer ze en haal ze door de gehaktmolen.
Meng het gehakt (sardines) 
met brood, gesnipperde ui, geklopte eieren,
peterselie, koriander, zout, peper, komijnpoeder, water en de saffraan.
Rol balletjes 
en bak ze in de olie 
in 10 à 15 minuten goudbruin.
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Marga van Raan

Handig, zo’n schotel die je van tevoren klaar
kunt maken! Als de visite er is, even goed
doorwarmen, wat stokbrood en een salade erbij
en je kunt zó aan tafel.

Marga:‘Dit recept komt van een kennisje uit Almere en is
waarschijnlijk Italiaans. Het vlees haal ik bij de Islamitische slager, hij levert prima kwaliteit.’

In de 21 jaar die de familie van Raan nu in Stedenwijk woont (inderdaad, eerste bewoners van
dit huis!), zijn hun kinderen opgegroeid en weer uitgevlogen.

Toen ze hier kwamen wonen vanuit Amsterdam waren de kinderen 10 en 5 jaar oud.
Ze hebben op de Scheepskameel gezeten. Dit gebouw is nu in gebruik bij het voortgezet
onderwijs.
Beide kinderen wonen met hun eigen gezin ook in Almere, in de Danswijk. Inmiddels passen
opa en oma geregeld op de kleinkinderen en hebben hun fietstochten door de stad die
jongere wijk vaak als doel.

Marga:‘Ik heb veel kinderen in Almere Stad zwemles gegeven, echt een must in een waterrijke
stad als Almere.’
‘We zijn nu met pensioen en genieten van de rust, ruimte en de mooie tuin, waar mijn man
’s zomers graag de barbecue aansteekt voor een lekker maaltje in de buitenlucht.’

160

  



Kalfsvlees

1 kilo kalfsvlees met bot

(koop je bij de Islamitische 

slager bij de busbaan)

1 zak Italiaanse groente-mix 

(250 gram)

8 aardappelen middelgroot

1 bakje champignons 

1 dl witte wijn

1 runder- of 

kruidenbouillontablet

peper

zout

oregano

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Marga van Raan

Was het vlees.
Doe het vlees in een kookpan 
en zorg dat het vlees net onder water staat.
Voeg witte wijn, kruiden en bouillontablet toe.
Laat alles 1 uur zachtjes doorkoken.
Wrijf de champignons schoon.
Snijd de champignons in plakjes.
Schil de aardappelen.
Snijd de aardappelen in blokjes.
Haal het vlees uit de pan.
Snijd het vlees van het bot af en daarna in stukjes.
Voeg de Italiaanse mix, aardappelen en champignons toe.
Laat het geheel nog 30 minuten doorkoken.

Tip: lekker met kruidenstokbrood en salade.
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Mevr. van Breemen
‘Je mocht toen nog op de 
busbaan fietsen’

‘Hoe bent u aan dit recept gekomen?’
‘Dit recept is een eigen recept.We aten op
vakantie wel spaghettigerechten, maar meestal
bevatte de saus weinig of geen vlees. Ik ben
daarop gaan experimenteren en dat heeft uiteindelijk
tot dit recept geleid. Meestal eten we de bekende “Hollandse
pot”, maar dit recept is ook geliefd.’

‘Waarom heeft u dit recept gekozen voor het kookboek?’
‘Er is geen speciale reden om dit recept in te sturen. Misschien heb ik juist dit recept gekozen,
omdat het in geen enkel ander kookboek is te vinden.’

‘Hoelang woont u in de Stedenwijk?’
‘We zijn de eerste bewoners van dit huis.Wij wonen dus vanaf de begintijd in de Stedenwijk.
Dat is inmiddels bijna 22 jaar geleden. Er wonen nog aardig wat mensen uit die begintijd in de
straat. Ik ben opgegroeid in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Eerlijk gezegd heb ik
Amsterdam nooit gemist. Ik voelde me meteen thuis in Almere. Misschien kwam dat door het
feit dat we al een tijdje een tuinhuisje in Almere-Haven hadden. Het is hier lekker rustig; alleen
heb je ‘s zomers wel wat last van voorbijrazende brommers.’

‘Wat vindt u van de Stedenwijk?’
‘Ik ga meestal met de fiets op stap. Alles is dan zo lekker dichtbij. Je bent zo bij de winkels of
het gezondheidscentrum. In een mum van tijd ben je in het centrum waar alles is te krijgen.
Dat is trouwens wel anders dan in de begintijd. De supermarkt was gehuisvest in een houten
barak in Stedenwijk-Noord en andere winkels waren er nauwelijks.Verder mocht je toen nog
op de busbaan fietsen, maar dat was ook de enige manier om vanuit Stedenwijk in Almere
Haven te komen.’
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Spaghettimet saus

1 pak spaghetti

2 schouderkarbonades

2 ons gehakt

2 uien

1 bakje champignons

sojasaus/ketjap

karbonade kruiden

1 pot Heinz spaghettisaus pikant

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. van Breemen

Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Snijd de uien klein.
Snijd het been van de karbonade af.
Snijd het vlees in dobbelsteentjes.
Kook ondertussen de spaghetti gaar 
(volgens de gebruiksaanwijzing op het pak).
Bak de karbonade in olie of boter bruin in een grote braadpan.
Doe het gehakt erbij.
Laat dit ook bruin bakken.
Voeg champignons en ui toe.
Roer dit door elkaar en bak het zachtjes.
Voeg kruiden en sojasaus toe en evt. wat water.
Na 10 minuten de Heinz saus er door heen mengen.
Laat de saus even goed doorwarmen.
Serveer de spaghetti en de saus apart.
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Anneke Zwaan
Coördinator buurtbemiddeling
Almere 

Anneke Zwaan is bijna 3 jaar coördinator
buurtbemiddeling in Almere. Dit is een
programma van De Schoor. Als enige betaalde
kracht werkt zij met nog 23 vrijwilligers aan dit
project. Het project draait nu 7 jaar.

Anneke:‘Ik vind dat de mensen in Stedenwijk standvastig zijn, ze gaan niet zo snel verhuizen.
Als ik een melding krijg over een burenconflict in de Stedenwijk, valt het me altijd op dat
mensen niet zo snel roepen “en anders ga ik maar verhuizen”. Ze willen daar graag blijven
wonen en willen daarom ook investeren in een goede relatie met hun buren.’

‘Ik denk dat je snel kijkt naar “wat zijn de zwakke kanten van een wijk” maar ik denk dat het
altijd belangrijker is om te kijken naar “wat is de kracht van de wijk”. Door de kracht meer te
ontwikkelen haal je de zwakte er ook beter uit.’

Het recept van Anneke.
‘Het recept is uit de Tip Culinair van 15 jaar geleden. Het kan alledaags zijn maar het is heel
feestelijk en makkelijk als je gasten krijgt. Koken is een hobby van mij en ik probeer veel uit.
Op onze tafel verschijnen zelden de AGV (aardappelen, groente, vlees) gerechten.

Op de foto staat Anneke voor een schilderij die door haar vrijwilligers gezamenlijk is gemaakt
op één van hun trainingsdagen.
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Visschotel

1 zak kant en klaar krieltjes

125 ml slagroom

125 ml witte wijn

spekreepjes

500 gram kabeljauw filet

(vers of diepvries)

1 vleestomaat

pak broodmix

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Anneke Zwaan

Verwarm de oven voor op 175º C.
Bak de spekjes even aan.
Doe ze in een ovenschotel samen met de aardappeltjes.
Doe de kabeljauwfilet in stukjes erbij.
Ontvel de tomaat en snijd die in stukjes.
Voeg die bij de aardappels etc. in de ovenschotel.
Warm de slagroom met 125 ml witte wijn op in een pannetje.
Schenk wat over de vis/aardappelschotel.
Maak de broodmix aan 
zoals op de gebruiksaanwijzing van het pak staat.
Maak een lange sliert van het broodmix 
en vorm die over de rand van de ovenschotel.
Let op dat het niet in de aardappel/vis schotel ligt.
Zet het ongeveer 30 minuten in de oven.
Als de schotel te droog wordt 
voeg dan restant slagroom witte wijn mengsel toe.

Dit is een heerlijke en leuke ovenschotel om op tafel te presenteren.
Breek wat van de broodrand af en eet het gelijktijdig met de visschotel.
Heerlijk met een salade erbij.
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Mevrouw Cairo 

‘De kinderen mochten kiezen’

‘Onze kinderen mochten kiezen en kozen dit
recept. Gewoon, omdat ze het lekker vinden.’
Dit was dan ook volgens mevrouw Cairo de reden om
dit recept in te sturen.
‘We eten dit recept niet vaak, alleen als voorgerecht bij feesten of andere speciale gelegen-
heden. Nou nee, dat is niet helemaal waar, want ik maak het ook als de kinderen er om
vragen.’

De familie Cairo is afkomstig uit Amsterdam woont inmiddels 7 jaar in Almere.‘Ik ben in
Suriname geboren en ik kwam ongeveer 10 jaar geleden naar Nederland.’

Verlangt u naar Suriname?
‘Nee, niet echt.We zijn wel in 2000 teruggeweest en we hopen dit jaar weer te gaan.Toch mis
ik Suriname niet. Meestal kook ik Surinaamse gerechten, al gebruik ik er ook wel Hollandse
groenten bij. Nederlandse gerechten zijn voor mij gewoon te flauw. Ik ben veel pittiger
gewend.’

Wat vindt u van Almere?
‘Ik vind Almere wel leuk. Je hebt hier veel ruimte, veel vrijheid. De kinderen kunnen lekker
buiten spelen. In Amsterdam kon dat niet en moest ik altijd met de kinderen mee.Verder is
hier alles dichtbij.’

Wat mist u in Almere of in de Stedenwijk?
‘Ik vind het jammer dat Surinaamse groenten in de supermarkt vrij duur zijn. De kraam op de
markt is duidelijk goedkoper. Als je echter naar de Amsterdam Poort in Amsterdam Zuidoost
gaat zul je zien dat alles daar veel goedkoper is.Verder mis ik wel het uitgaansleven.
Restaurants gaan hier al vroeg dicht. Als je om halfelf trek hebt, is er niets meer te krijgen.’
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Pindasoep

pindakaas zonder stukjes

400 gram zoutvlees, kip 

(mag ook soepkip zijn)

2 teentjes knoflook

2 tomaten

1 ui

pimentkorrel of lontai

1 peper 

zout (ajina moto)

witte peper 

1 liter water

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Serginio en Don Juanito Cairo

Snijd het zoutvlees of de kip in stukjes.
Snijd tomaat, knoflook, ui in stukjes.
Doe in een grote kookpan 1 liter water.
Doe hierbij het vlees, de tomaten, knoflook, ui, piment, zout en peper.
Breng dit aan de kook en laat dit circa 20 minuten zachtjes koken.
Haal daarna de peper eruit.
Doe nu de pindakaas bij de bouillon.
Blijf dit goed doorroeren tot de pindakaas is opgelost.
Mocht de soep nog te dun zijn, doe er dan nog wat pindakaas bij.
Nog 5 minuten zachtjes laten koken.
Peper naar smaak toevoegen.
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Abraham Spreeuw

‘Dit is een recept dat ik eigenlijk alleen maak
als ik visite krijg. Ik woon alleen en dan zit je
daar met een grote pan vol snert. Iedere winter
maak ik een paar keer deze snert.

Het is lekker om er stokbrood of roggebrood met spek bij te
eten.’

Abraham woont ongeveer 9 jaar in Almere-Buiten.Toch heeft hij als regelmatige bezoeker van
Inloophuis “De Ruimte” een recept ingestuurd. Hij is opgegroeid in de Jordaan en kwam
toentertijd naar Almere omdat hier op korte termijn een huis was te krijgen.

‘Het was wel even wennen. Je komt vanuit een oude wijk in een nieuwbouwwijk terecht.
De mensen bevallen mij wel.Verder vind ik de natuur rond Almere prachtig. Ik voel mij echt
thuis in de kerk die ik in Almere bezoek. De Wegwijzer is gewoon een fijne groep om mij
heen.’

‘Wat kan er in Almere worden verbeterd?’
‘Het beleid ten aanzien van soft drugs kan wat mij betreft wel wat strakker. Ik vind het
gewoon te slap.Verder is wat meer sociale samenhang in de diverse wijken zeer welkom.
Gewoon wat meer aandacht aan elkaar geven. Dat is toch belangrijk!’
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Snert

1 pak groene erwten 

1 selderijknol

1 rookworst 

1 hamschijf (250-500 gram)

vleeskrabben (500 gram)

1 prei 

5 of 6 wortelen 

1 grote ui

een paar champignons

zout en peper naar smaak 

knoflookpoeder

kruidnagelen

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Abraham Spreeuw

Zet de hele erwten ’s avonds in het water.
Laat de erwten de volgende dag 45 minuten koken, regelmatig roeren.
Kook de vleeskrabben al die tijd ook mee.
Snijd de hamschijf in stukjes.
Snijd de prei in reepjes en was ze.
Schrap de wortels en snijd ze in plakjes.
Wrijf of borstel de champignons en snijd ze in plakjes.
Maak de ui schoon en snijd hem grof.
Schil de selderijknol en snijd hem in dobbelsteentjes.
Snijd de rookworst in plakjes.
Haal de vleeskrabben uit de soep en laat ze afkoelen.
Snijd het vlees van de botten en daarna in stukjes.
Voeg alles wat je gesneden hebt toe aan de soep.
Voeg zout, peper, knoflookpoeder en kruidnagelen toe.
Laat alles ongeveer 1 1/2 uur zachtjes koken.
Roer regelmatig.
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Paula en Dick Berlips
Uitbaters “Het wapen van Almere”

Paula en Dick Berlips wonen vanaf 1991 in
Stedenwijk. Al 8 jaar zijn ze de uitbaters van
“Het Wapen van Almere”, het dartcafé op de
Hengelostraat. Dit café staat al 18 jaar in de
Stedenwijk.

Paula: ‘We zijn vanuit Diemen naar Almere gekomen. Het is hier prettig wonen en we hebben
een lekker huis.’
Dick: ‘En in Stedenwijk zit je overal dichtbij. Je kunt lopend naar het centrum, maar ook naar
het zwembad.’

Dick vindt Stedenwijk één van de leukste buurten van Almere omdat het zo gemêleerd is. Dick:
‘Wat mooi is het om allerlei culturen bij elkaar te hebben.’
Paula vult aan:‘We hebben wel meer voorzieningen nodig voor de jeugd.’

Hun recept voor de kwartel is ontstaan in het café. Een paar jaar geleden kwam Paula op het
idee om op zondag een kookmiddag te organiseren met 10 vaste klanten.

Paula: ‘Elke week was er dan “een chef” die samen met 5 anderen uit het team een
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht ging klaarmaken. Daarna gingen we met z’n allen er
lekker van eten. Op één van deze zondagen is de gegrilde kwartel ontstaan. Het is toentertijd
tot beste gerecht van die winter gekozen.’
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Gegrilde Kwartel

6 kwartels 

25 dl rode wijn

2 stengels bleekselderij met blad

1 wortel

1 ui 

piment

tijm

1 laurierblad gescheurd

1 theelepel gedroogde lijn

2 teentjes knoflook 

2 eetlepels olijfolie

2 eetlepels citroensap

schijfjes citroen 

om erbij te serveren

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Paula en Dick Berlips

Koop bij de poelier 6 kwartels, ’t liefst schoongemaakt.
Knip met een gevogelteschaar de ruggenwervels 
van de kwartel aan beide kanten los.
Leg de kwartel met het vel naar boven 
en knip hem bij het borstbeen door.
Knip beide helften zo door dat je een borststuk en een drumstick krijgt.
Op deze manier krijg je 12 borststukken en 12 drumsticks.
Meng in een niet metalen schaal 
wijn, ui en selderij, wortel, laurier en piment.
Voeg de kwartel toe en bedek hem met het mengsel.
Zet de schaal de hele nacht afgedekt in de koelkast.

Roer het geheel, giet het vocht af.
Bestrooi de kwartel met tijm en zout en peper.
Meng de knoflook, olie en citroensap in een kom.
Zet de grill op de hoogste stand.
Grill de borststukken 4 à 5 minuten aan beide kanten 
en de drumsticks 3 minuten aan elke kant.
Bestrijk het vlees geregeld met het citroensapmengsel 
en serveer de kwartel met schijfjes citroen.
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J. Snabilie

Mevrouw Snabilie woont al 20 jaar in
Stedenwijk. En ze zou er niet meer weg willen.
Voor het kookboek heeft zij een pittig gerecht
uitgezocht.

Mevr. Snabilie: ‘Toen ik nog in de Bijlmer woonde heb ik het
geleerd van een Surinaamse vrouw. Ik ben bij haar thuis geweest om mee te kijken en te
proeven. En zo is het gekomen.’

Mevr. Snabilie: ‘Ik vind kokkerellen heerlijk. Op dit moment verzamel ik van de Albert Heijn
al die kaartjes met recepten. Ik wandel dan naar de supermarkt en op de terugweg ga ik die
kaartjes dan alvast lezen.’

Het aubergine gerecht maakt mevr. Snabilie regelmatig.
‘Ik mag het graag maken voor de mensen in de buurt. Bijvoorbeeld voor Cor, een buurman
even verderop waar ik een heel goed contact mee heb, voor mijn directe buurvrouw (van wie
ik dan een grote oranje pan mag lenen) en voor mijn zus die dichtbij woont in de straat.’

Ter voorbereiding gaat mevrouw Snabilie naar de markt om verse producten te kopen.
Zoals aubergines, taugé en knoflook.
Mevr. Snabilie: ‘Als ik dan zo lekker bezig ben in de keuken dan kan ik er niet van af blijven.
Laatst heb ik een gerecht gemaakt met kaas en slagroom maar dat maak ik niet meer.
De buurvrouw en ik zijn er helemaal naar van geworden.
Voor mijn zus kook ik graag stoofpeertjes of kippensoep.
En als ik veel tijd heb dan maak ik spekkoek.’

Het tv-programma met de kok op Flevo TV is favoriet bij mevrouw Snabilie.
Ze schrijft dan gelijk mee en gaat het uitproberen.
Mevr. Snabilie: ‘Tegen mijn buurman Cor van verderop zeg ik dan dat ik iets nieuws
ga maken en dat ik het vanavond langs kom brengen. Ik kom al 11 jaar bij hem langs.’

Ze helpt graag mensen in de buurt. En het leuke van koken voor anderen is dat ze 
er zo van genieten.
‘Oh, Jo het was weer heerlijk!’
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Pittige Aubergine 

1 kilo aubergines

1 kilo spitskool

1 kilo kipfilet

olie

1 bakje taugé 

2 rode pepers 

2 teentjes knoflook

1 eetlepel zout (Ajino Moto)

1 eetlepel Massala kerrie 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

J. Snabilie

Snijd de kipfilet in stukjes.
Schil de aubergines en snijd ze in reepjes.
Snijd de spitskool in dunne reepjes.
Snijd de rode pepers in ringetjes.
Snijd de knoflook in kleine stukjes.
Maak de taugé schoon.
Neem een wok of grote braadpan.
Bak de stukjes kipfilet in de olie.
Voeg de spitskool, taugé, pepers en knoflook toe.
Laat alles even meebakken.
Doe dan de reepjes aubergine erbij.
Laat alles doorbakken tot de aubergine zacht is.
Voeg daarna de kruiden toe.
Zet de hittebron laag en roer af en toe even door (ongeveer 5 minuten).

Tip: dit gerecht is heel lekker met rijst.
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Maud van

Ossenbruggen      

Maud:‘De drie recepten die ik heb ingeleverd
passen prima bij elkaar in een maaltijd.
Het zijn gerechten door mijzelf verzonnen met
allen een Indisch tintje. Ik ben gek op koken maar
mijn hart ligt bij de kinderopvang.’

‘Ik was één van de eersten hier in Stedenwijk. Ik ben begonnen in 1986 met kinderopvang
aan huis. Later in 1989 ben ik, met medewerking van de bank die het een prima idee vond,
gestart aan het Zeistpad; ‘t Hummeltje. Het pand moest eerst de nodige vernieuwingen
ondergaan voordat we met opvang konden beginnen. Het is verschrikkelijk leuk en mooi werk.
Helaas moest ik stoppen vanwege gezondheidsredenen; ik mis het nog iedere dag. Gelukkig
komen er nog regelmatig kinderen bij mij thuis langs. Boekjes lezen, spelletjes doen; heerlijk.’

Maud heeft vele hobby’s zoals lezen, knutselen, kleding maken (vooral voor haar dochter) en
natuurlijk koken.‘Als ik samen met mijn dochter kook, dan experimenteren we vaak. En als het 
lekker is dan schrijven we gelijk op hoe we het gemaakt hebben en welke ingrediënten er in
gaan. Als het niet lekker is dan is de prullenbak dichtbij.’

Met de buurt heeft Maud een goed contact. De buren aan de overkant roepen dan:
‘Maud wat kook je vandaag ?… Oh, lekker, kook dan ook mee voor ons.’
En ’s avonds eten ze dan gezellig met elkaar. Niet te lang, want Maud wil ook graag weer
knutselen. Soms is er ook spontaan “Pannenkoekenhuis” tussen de middag. Pannenkoeken bak 
je nu eenmaal niet zo snel voor jezelf alleen. De buurt mag dan lekker meegenieten.
Het is belangrijk goed contact te hebben met de mensen in je eigen buurt.

Nog even op de valreep; ‘Weet je wat ik mis in Almere. Een muziekinstrumentenwinkel,
ik zou zo graag een panfluit kopen!’
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Sajoer Spitskool
met courgette

500 gram spitskool

1 courgette

1 teentje knoflook

1 grote ui

1 kippenbouillontablet

3 eetlepels zonnebloemolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Maud van Ossenbruggen

Snijd de ui en knoflook fijn.
Snijd de courgette in dobbelsteentjes.
Snijd de spitskool.
Fruit de ui en knoflook in 3 eetlepels zonnebloemolie.
Doe de courgette erbij.
Gooi er een kopje water bij.
Doe het bouillonblokje erbij zodra het kookt.
Doe als laatste de spitskool erbij en laat dit 3 minuten zachtjes koken.
Zet het vuur af en de spitskool blijft knapperig.

Serveer witte rijst bij dit gerecht.

Tip: dit gerecht kan ook bij gekookte aardappels gegeten worden,
maar bak er dan een speklapje of karbonade lekker droog bij.
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Smoorkip 

4 kippenpoten

1 ui

1 teentje knoflook

zout

peper

3 eetlepels ketjap manis

3 eetlepels zonnebloemolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Maud van Ossenbruggen

Snijd de ui en knoflook fijn.
Fruit de ui en knoflook in 3 eetlepels zonnebloemolie.
Bak de kip bruin.
Doe er 1 1/2 kopje water bij.
Voeg zout, peper en ketjap toe.
Laat sudderen totdat het gaar is, circa 20 minuten.

Combineer met sajoer spitskool.
Serveer witte rijst bij dit gerecht.
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Shamal Hassan
Beheerder centrum “De Binding”

Sinds 1998 is Shamal Hassan beheerder van
multicultureel centrum “De Binding”.
Het centrum biedt o.a. taalcursussen, computer-
cursussen en ruimte voor bestuursvergaderingen
en activiteiten van verschillende culturele organisaties.
Zo is er bijvoorbeeld een Turkse groep vrouwen die 
’s ochtends regelmatig bij elkaar komen.

Shamal: ‘Het centrum is voor geheel Almere maar we zijn sinds 1997 gevestigd in de
Stedenwijk. Ik werk hier samen met nog een collega, Nizar Salim. Op de foto staan Shamal en
Nizar samen.’

Shamal is Koerd en is als vluchteling naar Nederland gekomen. Shamal: ‘Ik kwam
eerst terecht in een asielzoekerscentrum in Alkmaar. Daar heb ik 11 maanden gewoond.
Daarna heb ik 11 maanden in Amsterdam gewoond. Nu woon ik sinds 1991 in Almere op een
mooie plek in Stedenwijk-Noord. Ik woon daar prettig, vlakbij het centrum en alles is op
loopafstand. Ik heb goed contact met mijn buren. Er is een goede sfeer en de mensen
gaan onderling uitstekend met elkaar om.

Wat ik mis in de wijk zijn speelplaatsen voor kinderen.
De sterke kant van Stedenwijk vind ik de samenwerking tussen politie en buurtbewoners. Er is
een goede communicatie.Verder is het natuurlijk een mooie wijk, het centrum, het water en
het strand zijn allemaal dichtbij.’

Het recept voor Dolma is van Shamal. Dolma is een bekend gerecht in veel Oosterse landen.
Het gerecht kan zowel ’s zomers als ’s winters worden gegeten.
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Dolma 

500 gram gehakt

4 paprika’s

4 tomaten

2 courgettes

2 aubergines

1 citroen

12 wijnbladen

4 eetlepels tomatenpuree

5 eetlepels olie

zwarte peper

zout

400 gram rijst

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Shamal Hassan

Maak de groenten schoon.
Snijd de bovenkant van de tomaten en de paprika’s af.
Gebruik dit als deksel.
Snijd de courgettes en de aubergines in tweeën 
en haal de binnenkant eruit zodat ze gevuld kunnen worden.

Vulling:
Spoel de rijst met water en giet dit af.
Bak het gehakt in olie en voeg rijst, tomatenpuree, zout en peper toe.
Doe er water bij tot het 1 vingerkootje boven de rijst-gehakt staat.
Breng alles aan de kook en laat het geheel daarna in 15-20 minuten
zachtjes gaar koken (pas op voor aanbranden).
Laat de vulling afkoelen.

Vul de groenten met een deel van de vulling en sluit ze met de deksels.
Zet de aubergines en de courgettes tegen elkaar aan en vul ze.
Vul de wijnbladen met de vulling en rol dit op tot een sigaar.
De uiteinden moeten gesloten zijn (envelopjes).
Stapel de groenten op elkaar in een diepe pan, eerst de paprika, dan de
aubergines, de courgettes en tomaat als laatste de wijnbladeren.
Voeg kokend water toe tot de laatste stapel.
Voeg citroensap toe.
Laat dit ongeveer 50 minuten koken 
tot het water opgenomen en helemaal verdampt is.
De Dolma warm serveren.
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Misja Speur  

Misja woont samen met zijn vrouw nu
ongeveer 4 jaar in de Stedenwijk. Het is prima
wonen en het openbaar vervoer is dichtbij.

Over het gerecht zegt Misja het volgende:
‘Het recept komt oorspronkelijk uit een veganistisch kook-
boek. Maar het lukte me niet zo goed het te maken. Daarom ben ik gaan experimenteren.
Uiteindelijk een geslaagd recept met smaak door de kruiden die er in gaan. Je kunt dit recept
het beste maken in de pompoenentijd; van september t/m januari.’

‘Ongeveer 10 jaar geleden ben ik vegetarisch gaan eten. Ik ging mijzelf afvragen, wat eet ik
eigenlijk en waar komt het allemaal vandaan. En na ongeveer 2 jaar ben ik veganist geworden.
Ik eet geen dierlijke producten en draag bijvoorbeeld ook geen leren schoenen of een wollen
trui. Uitgangspunt is respect voor mens en dier.’

Misja: ‘Ik ben indertijd lid geworden van de vereniging voor veganisme. Die geven een
tijdschrift uit. Daar staan leuke recepten in. Dit was trouwens ook de eerste reden om lid te
worden. Meestal kook ik, en doe ik de boodschappen. Heel erg jammer dat de enige
biologische winkel in Almere het niet gered heeft. Nu ga ik soms naar de biologische winkel
op de Weteringschans in Amsterdam.’
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Veganistische Pompoentaart

150 gram tarwebloem

150 gram tarwemeel

100 gram plantaardige 

margarine

1/2 dl sojamelk

1 grote aardappel

zout

diverse kruiden zoals:

koriander, mosterd en paprika

100 gram tofu

1 ui

1 prei

2-3 teentjes knoflook

750 gram pompoen

amandelschaafsel

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Misja Speur

Deeg:
Verwarm de oven voor op 200º C.
Meng bloem, meel, margarine (in kleine blokjes), zout en sojamelk.
Kneed dit tot een soepel deeg.
Rol het deeg uit tot een ronde lap van ongeveer 30 cm doorsnee.
Vet een bakvorm in met een diameter van 24 cm.
Doe het deeg in de bakvorm.
Snijd de aardappel in dunne schijfjes.
Bedek de bodem met de aardappelschijfjes.
En bak de taart 30 minuten in de voorverwarmde oven.

Vulling:
Snijd de pompoen in blokjes.
Snijd de tofu in blokjes.
Snipper de ui en de knoflook.
Snijd de prei in reepjes.
Fruit de ui, knoflook en tofu.
Voeg daarna de blokjes pompoen toe.
Laat het nu 10 minuten pruttelen.
Voeg daarna de prei toe.
Voeg de kruiden naar smaak toe en roer het erdoor.

Haal de voorgebakken taart na 30 minuten uit de oven.
Schep de vulling in de taart.
Strooi het amandelschaafsel eroverheen.
Bak het daarna nog eens 30 minuten in de oven op 200º C.
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S. Bone

Mevrouw Bone heeft dit feestelijke recept
ergens gevonden, maar waar weet ze niet
meer.‘Eerlijk gezegd weet ik niet meer waar ik
het heb gevonden, maar ik vermoed een
tijdschrift.’Voor dit recept heb je wel echte Campbell
tomatensoep nodig. Deze soep is gewoon een goede basis
voor de saus, want de soep is glad, romig en niet te scherp. Deze soep is onder meer bij Albert
Heijn verkrijgbaar.

Koken is altijd een hobby van mevrouw Bone geweest. Zo volgde ze een cursus Indisch koken.
Dit resulteerde in een echte Indische rijsttafel waar menigeen van genoot!

Ze woont al 7 jaar =in de Stedenwijk in de flats langs het Weerwater.
‘Het is hier gezellig en deze flats zijn heel mooi. Ik heb veel contacten met andere bewoners.
Ik woon hier gewoon veilig en lekker dicht bij het centrum. Als het weer straks wat mooier
wordt, ga ik er vast weer met de fiets op uit. Ik fiets dan naar Almere Haven of zelfs naar
Weesp, want daar wonen nog veel vrienden en familieleden van mij.’
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Boeuf Speciaal 

300-400 gram biefstuk

zout

peper

25 gram margarine

2 grote uien

1 bakje champignons

1 blikje Campbell tomatensoep

1 bekertje zure room

100 gram rozijnen

1 eetlepel Franse mosterd

1 eetlepel bruine suiker

Worcester saus

Bereidingswijze:Ingrediënten:

S. Bone

Snijd de biefstuk in dunne reepjes en bestrooi met zout en peper.
Pel de ui.
Maak de champignons schoon (met een borsteltje of keukenpapier).
Snijd de uien en champignons.
Verhit de margarine in een braadpan of hapjespan.
Bak de biefstuk snel bruin.
Haal de biefstuk uit de pan als hij klaar is.
Bak nu de uien en champignons.
Voeg daarna de rozijnen, zure room, mosterd, suiker 
en tomatensoep toe.
Laat het goed doorwarmen.
Breng eventueel de saus op smaak met Worcestersaus.
Voeg als laatste de biefstuk toe en roer hem erdoor.

Tip: dit gerecht is heerlijk met sla of doperwten, rijst of gebakken 
aardappelen.
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Taco Visser
Beheerder buurtcentrum 
“De Inloop”

Taco Visser is nu 2 jaar de beheerder van
buurtcentrum “De Inloop”. Het buurtcentrum is
zo’n 20 jaar geleden opgericht.Vrijwilligers
spelen een grote rol in het functioneren van het
centrum.Taco:‘In “De Inloop” komen veel mensen, er
zijn er bij die elkaar al 20 jaar kennen en ook al lang in
Stedenwijk wonen. Er komen echter ook mensen uit andere delen van Almere om deel te
nemen aan activiteiten. Zoals bijvoorbeeld biljartles voor jongeren gegeven door ouderen.

Buurtcentrum “De Inloop” zal in het najaar van 2004 een multifunctioneel centrum worden.
Als buurtcentrum is het alleen beschikbaar voor activiteiten en cursussen voor de mensen in
de buurt, maar als multifunctioneel centrum kan de ruimte ook worden gehuurd voor
tentoonstellingen, evenementen in de wijk en dergelijke.

Volgens Taco is Stedenwijk een leuke, mooie wijk.
Taco:‘De wijk is ruim opgezet, We hebben een beetje van alles: water, parken, een leuke
sporthal.We zitten vlakbij de stad, het station en de bussen. De buurt heeft dus een goede
infrastructuur. Ik denk dat met name door al deze voorzieningen de mensen in Stedenwijk
prettig wonen. Maar ik zie ook nog genoeg uitdagingen voor de wijk, zoals meer samen-
werking tussen wijkbewoners en gemeente, beter onderhoud van groenvoorzieningen en
aanpak van burenoverlast.’

Taco komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Zijn gerecht,“Tomato Bredie”, is daarom afkomstig uit
dit land.
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Tomato Bredie

25 ml boter, margarine 

of zonnebloemolie

2 grote uien

1 teentje knoflook

1500 gram lamsvlees

zout

peper uit de molen

2 dl bouillon, water of wijn

500 gram aardappelen

1 kilo tomaten

1 theelepel suiker

1/2 theelepel tijm

1 theelepel verse majoraan

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Taco Visser

Snijd de uien in ringen.
Pers het teentje knoflook fijn.
Snijd het vlees in blokjes.
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes.
Ontvel de tomaten en snijd ze in stukjes.
Snijd de majoraan fijn.
Verhit de boter in een grote braadpan 
en fruit de uien en de knoflook tot ze glazig zijn (ongeveer 5 minuten).
Voeg het vlees toe en bak het snel bruin aan alle kanten.
Voeg zout, peper en de bouillon, water of wijn toe.
Laat het zachtjes koken (sudderen) ongeveer 90 tot 120 minuten,
of tot het vlees gaar is.
Doe dit met het deksel op de pan.
Voeg de aardappelen, tomaten, suiker, tijm en majoraan toe.
Laat het geheel nog 60 minuten sudderen.

Tip: serveer met gekookte rijst.
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Rita Romeijn-

Hogeweg

‘In de Verenigde Staten hebben we een jaar
gewoond en gewerkt bij de Amerikaanse
Doopsgezinden, die daar “Mennonites” heten.
Zij zijn de nazaten van de volgelingen van Menno
Simonsz, uit Nederland, oorspronkelijk geëmigreerd
naar de Verenigde Staten, omdat zij hier in Nederland-
vervolgd werden.’

‘Het door mij gekozen recept (op pagina 262) komt uit een zogenaamd “community-
cookbook”, dit kookboek is gemaakt door een groep Doopsgezinden afkomstig uit heel
Amerika. Een heel lekkere taart, die ook als dessert met ijs erbij geserveerd kan worden. Je
kunt voor de taart ook andere noten gebruiken, zoals hazelnoten, maar walnoten zijn het
lekkerst!’Voor Rita is dit een smakelijke herinnering aan een bijzondere periode.

Achter het huis van Rita ligt de busbaan. De bomen aan de andere kant van de busbaan
dragen ieder najaar verse walnoten, vooral allochtone buurtbewoners weten dat en rapen ze! ,
vertelt Rita Romeijn.

Na op verschillende plaatsen in Noord-Holland te hebben gewoond, woont het gezin Romeijn
alweer bijna 10 jaar in Stedenwijk. Het is hier prettig, rustig en het wonen aan de busbaan
geeft niet veel last.

Een uur reistijd met de bus naar het werk, dat is te doen.Wel mis je hier een oud stadshart,
met een eigen sfeer. Almere als totaal wordt wel groot en het verkeer van en naar de rest van
het land een probleem. Een nieuwe brug dan maar? Nee, de horizon is al vol genoeg, laten we
het water verder mooi houden!
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Ovengerechtvan aardappel, koolraap en kaas

700 gram aardappelen

1 middelgrote koolraap 

(is ook panklaar te koop)

zout 

peper

1 theelepel gedroogde tijm

1 ui

30 gram boter of margarine

225 gram belegen Goudse kaas

25 gram Parmezaanse kaas

25 gram paneermeel

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Rita Romeijn-Hogeweg

Verwarm de oven voor op 190º C.
Schil de aardappelen en snijd ze in vieren.
Schil de koolraap en snijd hem in blokjes.
Kook de aardappel en koolraap (apart) in 20 minuten gaar 
in water met zout.
Doe de aardappelen en de koolraap bij elkaar in een pan.
Snipper een ui.
Doe de ui met peper, tijm en 15 gram boter of margarine 
bij de aardappelen en koolraap.
Maak puree van dit geheel, voeg eventueel wat melk toe.
Snijd de kaas in dunne plakjes.
Vet een ovenschaal in met boter of margarine.
Verdeel de helft van de puree over de bodem van de ovenschaal.
Leg hierop de helft van de plakjes kaas.
Doe hier bovenop de tweede helft van de puree.
Leg hierop de rest van de kaasplakjes.
Meng de Parmezaanse kaas met het paneermeel.
Strooi dit mengsel over het gerecht.
Leg hierop wat kleine stukjes boter of margarine.
Zet het gerecht (zonder deksel) ongeveer 30 minuten in de oven 
zodat er een bruin korstje ontstaat.

Tip: serveer het gerecht met een groene groente of salade.
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Hanneke Diesbergen

Hanneke woont ruim 7 jaar in Stedenwijk en
haar kinderen zijn hier gedeeltelijk opgegroeid.

Jammer dat Stedenwijk een slechte naam krijgt.
Misschien komt het doordat er een grote scholen-
gemeenschap staat dat de bushokjes het soms moeten
ontgelden. Het is natuurlijk een ouder stadsdeel, er is veel sociale woningbouw, maar de
problemen zijn niet minder geworden nu daar een groot aantal van wordt verkocht.

Het keukenraam bij Hanneke is een keer ingegooid en ze heeft brand gehad, maar wat bijblijft
is de reactie van de buurt die dan meteen te hulp schoot. Het feit dat er seniorenwoningen
tussen de rijtjeshuizen in staan, is een reden om meer om te zien naar elkaar, dat gaat
eigenlijk vanzelf. Even aanbellen als je het signaallampje bij de voordeur ziet branden
bijvoorbeeld kan leiden tot een contact waarbij mensen weer durven helpen indien dat nodig
is. Er is wederzijds vertrouwen, er is zorg en aandacht voor elkaar.
Het wordt ook gewaardeerd.

Hanneke kiest dit gerecht omdat het voor kinderen met name een manier is om witlof lekker
te gaan vinden. Het smaakt heel mild.

Koken is leuk als je er de tijd voor hebt en het leukste is het om er met een grote club eters
van te genieten. Omdat de jongste zoon veel aandacht nodig heeft, komt er niet altijd veel
terecht van natafelen. Maar sinds hij af en toe geniet van een weekendje logeerhuis kan dat
weer, en daar genieten alle gezinsleden van!
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Witlof met hamblokjes en geraspte kaas

6 struikjes witlof

400 gram hamblokjes

100 gram geraspte kaas

boter

1 kilo aardappelen

melk

kruidenmelange nr. 2 

van Maggi

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Hanneke Diesbergen

Schil de aardappelen.
Kook de aardappelen.
Snijd de witlofstronkjes in kleine stukjes
(achterkant eraf, beetje uithollen en daarna overdwars snijden 
en in kleine stukjes in vergiet).
Kruiden met kruidenmelange van Maggi nr. 2.
Doe een klontje boter in de pan.
Doe de witlofstukjes erin.
Voeg een klein beetje water toe.
Doe de hamblokjes erbij.
Doe het deksel op de pan en laat het langzaam smoren.
Laat het witlof na ongeveer 20 minuten uitlekken 
en eventueel het vocht opvangen om de puree te maken.
Giet de aardappelen af als ze klaar zijn.
Stamp de aardappelen met een klontje boter en wat melk.
Doe daarna het witlofmengsel erbij.
Roer de geraspte kaas erdoor.

Tip: stamp het witlofmengsel niet erdoor, maar roer het, anders worden
de hamblokjes geplet.
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Wil Koster
Huismeester bij Woningbouw-
vereniging Groene Stad

Wil Koster is een bekend gezicht in
Stedenwijk. Hij is al 15 jaar werkzaam als
huismeester bij Woningbouwvereniging Groene
Stad. Almere Stad in zijn geheel valt onder Wil’s
werkgebied.

Wil: ‘Als huismeester heb ik verschillende taken zoals zorgen voor de
buitenkant van gebouwen en openbare ruimtes, optreden bij calamiteiten, uitvoeren van
reparaties, het beheer van schoonmaakbedrijven, maar vooral een oog zijn voor de wijk om
dingen te signaleren.’

Wil woont al 22 jaar in Stedenwijk en hij woont er tevreden.
Wil: ‘Ik kwam van 6 hoog vanuit de Bijlmermeer. Hier in Almere is het prettig wonen, de
gelegenheden om te sporten zijn geweldig. En er is ook lekker veel water in de buurt. Zelf mag
ik graag windsurfen, dus dat is ideaal.Wat ik ook erg graag doe is hardlopen en dan vooral
marathons. Ik loop ook geregeld door de Stedenwijk.

Stedenwijk is in de loop der tijd wel drukker geworden, minder kleinschalig. Dat vind ik
eigenlijk wel jammer. En wat Stedenwijk nodig heeft zijn meer voorzieningen voor de jeugd.’

Als laatste nog even iets over Wil’s andijviestamppot recept – het is alledaags, lekker ’s zomers
en ’s winters, en heel gezond.Voor Wil is goed eten gezond eten. Zeker als je veel sport is het
belangrijk als je gezond eet.
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Andijviestamppot 

1 1/2 kilo kruimige aardappelen

150 ml warme melk

150 gram spekblokjes

80 gram boter

600 gram gesneden andijvie 

3 lente-uitjes

200 gram zachte geitenkaas

peper

zout

2 takjes tijm

1 zakje Knorr jus voor stamppot

1/2 eetlepel vloeibare honing

250 ml water

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Wil Koster

De stamppot:
Schil en was de aardappelen en snijd ze in stukjes.
Kook ze in ruim water met zout in ongeveer 20 minuten gaar.
Bak in een droge koekenpan de spekjes uit.
Was de andijvie en de lente-ui en snijd ze fijn.
Giet de aardappelen af en stamp ze fijn.
Voeg de melk en de helft van de boter toe en breng het op smaak met
zout en peper.
Meng de andijvie, lente-ui en de helft van de spekjes door de puree.
Serveer de stamppot met de rest van de spekjes 
en de geitenkaas erbovenop.

De jus:
Haal de tijmblaadjes van de takjes.
Verhit de rest van de boter in een pan (laat het bruin worden).
Voeg voorzichtig 250 ml water, de inhoud van het zakje jus 
en de tijmblaadjes toe.
Breng het al roerend aan de kook en laat de jus 
ongeveer 1 minuut zachtjes doorkoken.
Roer op het laatst de honing door de jus.
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Sander v/d Bergh

‘Dit recept komt in eerste instantie van mijn
moeder. In de loop der jaren is het recept wel
op enkele plaatsen aangepast. Ik kreeg tips van
collega’s en verder heb ik de samenstelling van de
kruiden zelf uitgezocht. Ik heb trouwens ook een tip
voor hen die het eten van spaghetti een worsteling vinden:
breek voor het koken de stengels in 3 of 4 delen. Dat eet een stuk makkelijker! Je kunt
natuurlijk in plaats van spaghetti macaroni gebruiken. Dat smaakt net zo goed.’

Aan het woord is Sander van den Bergh. Hij is in Amersfoort geboren en in Noord Brabant
opgegroeid. Ruim 8 jaar geleden kwam hij naar Almere.
‘Dit recept is mijn lievelingsrecept en daarom heb ik dit recept ingestuurd. Ik denk dat dit het
meest bereide gerecht in mijn leven is. Ik kook dit gerecht bij voorkeur als er mensen komen
eten.’

‘Hou je van koken?’
‘Ik vind koken heel leuk, maar alleen als ik voor meerdere mensen kan koken. Kijk, het is
gewoon niet zo leuk als je alleen voor jezelf iets moet maken.’

‘Hoe bevalt het in Almere?’
‘In het begin moest ik erg wennen. Ik woonde alleen in een nieuwe stad en dat was niet altijd
even makkelijk. Dat is anders geworden toen ik mij aansloot bij een kerk. Ik voel mij erg thuis
in deze kerk. Het is gewoon fijn om een groep gelovige mensen om je heen te hebben! 
Ik had wel dichterbij het werk willen wonen, maar ik gebruik de treinreis nuttig. Op de
heenreis lees ik mijn krant en op de terugreis ben ik meestal bezig met een bijbelstudie 
of iets dergelijks.’

‘Je woont niet in Stedenwijk, maar wat is dan je band met Stedenwijk?’
‘Die band is Inloophuis “De Ruimte”.Via een vriend ben ik daarmee in aanraking gekomen.
Ik loop er de deur niet plat, maar ik hoorde daar van dit initiatief. Ik heb toen meteen dit
recept ingestuurd.’
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Spaghettimet tomaten-groentensaus 

300 gram spaghetti

500 gram rundergehakt

400 gram groentenmix (wortel,

prei, ui, broccoli, sperziebonen)

500 ml pastasaus (of zelf maken

met tomatenpuree, gepelde

tomaten en teentje knoflook)

peper

zout

kruiden (naar eigen inzicht,

bijvoorbeeld: oregano, basilicum,

bieslook of selderij)

olijfolie

eventueel Parmezaanse kaas 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Sander v/d Bergh

Kook de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Verwarm de olie in een braadpan 
en bak het gehakt hierin rul.
Voeg de groenten toe 
en laat ze even meebakken.
Voeg de pastasaus toe en breng het geheel aan de kook.
Voeg peper, zout en kruiden naar smaak toe.
Serveer de saus met de spaghetti 
en bestrooi eventueel met Parmezaanse kaas.
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Franz Wilhelm

Franz Wilhelm is kunstenaar en woont samen
met zijn vrouw en zoontje nu ongeveer vijf en
een half jaar in Stedenwijk.

‘Je kunt niet echt zeggen dat we van koken houden
maar we vonden het gewoon een leuk project om aan mee
te doen.’
Vanuit Weesp zijn ze in Stedenwijk komen wonen. Franz was gelijk helemaal weg van het huis.
Een atelierruimte en daarnaast een enorm groot huis.

‘Eigenlijk gingen we uit pure armoe in Almere kijken; we wilden het liefst in Weesp blijven. Het
eerste jaar was ook moeilijk.We zijn erg geschrokken van hoe de mensen hier in de buurt met
elkaar omgingen. Dat is nu een stuk beter geworden. Ik heb daar zelf ook in geïnvesteerd door
bijvoorbeeld het huis te beveiligen en contact te leggen met de buurt. Ook door jongelui op
straat aan te spreken op hun gedrag. Dat werkt goed. Je leert elkaar kennen.’

‘Het heeft ook geholpen dat de huizen van huur naar koop zijn gegaan. Er is het één en ander
veranderd in de wijk. De mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun huis en hun
omgeving. Er ligt duidelijk minder rommel.’

Tijdens de rondleiding in het atelier praat Franz enthousiast over zijn werk.
‘Hier heb ik mijn eigen atelier met een draaitafel want muziek is heel belangrijk voor mij
tijdens het schilderen. Maar ik mag ook graag echt DJ zijn.’

‘En in deze ruimte heb ik een aantal ezels staan om ook workshops te verzorgen.Dat is echt
ontzettend leuk om te doen. De mensen komen ’s ochtends een beetje afwachtend binnen en
gaan na een aantal uren hard werken enthousiast en uitgelaten met een zelfgemaakt
kunstwerk naar huis.’
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Zuurkoolschotel

1 kilo aardappelen

250 gram spekjes

1 ui

1 pak zuurkool (kruiden)

2 eetlepels rozijnen

1 eetlepel gember

geraspte kaas

1 grote appel

1 rookworst

blikje ananas

kruidenpaneermeel

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Franz Wilhelm

Schil de aardappelen.
Kook de aardappelen in een grote pan in 20 minuten goed gaar.
Snijd de ui fijn.
Na ongeveer 5 minuten:
Bak de spekjes uit in een koekenpan.
Doe de ui erbij en laat het even bakken.
Doe de rozijnen, gember en het zakje zuurkool erbij 
(de kookplaat ietsje lager zetten).
Doe de ananas in stukjes met wat vocht erbij.
Terwijl dit zachtjes opstaat:
Snijd de appel in kleine stukjes.
Snijd de rookworst in plakjes.
Stamp de aardappels met wat melk tot puree.
Doe eerst het zuurkoolmengsel in een vuurvaste schaal.
Leg de stukjes appel en de plakjes rookworst er bovenop.
Dek het dan af met de puree.
Strooi er geraspte kaas en kruidenpaneermeel overheen.
Zet het in de magnetron.
650 Watt, 10 minuten, met grill aan 
of 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180° C.
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Wendy Norder
Doktersassistente
Gezondheidscentrum “De Schakel”

Wendy Norder werkt inmiddels 5 jaar als
doktersassistente bij gezondheidscentrum 
“De Schakel” op de Amstelveenstraat. Ze woont
al 16 jaar in Almere en woont nu in de Muziekwijk.

‘Van mijn 17e t/m 25e jaar zat ik met 3 vrienden in een
eetclub. Eén keer per maand kwamen we bij elkaar om te leren koken, maar ook voor de
gezelligheid. Dit recept voor kapucijnerstoof is één van de recepten van deze club. Ik heb een
“klapper vol” recepten van de club en ik gebruik ze nog steeds.Verder is het opvallend dat alle
recepten in deze klapper ook als ovenschotel gemaakt kunnen worden. Dat is altijd makkelijk,
want je kunt deze gerechten makkelijk van tevoren bereiden. Dat is handig als je visite krijgt.’

Wendy bakt liever dan dat ze kookt, al vindt ze koken ook leuk om te doen.
‘Ik bak graag taarten, koek of koekjes. Ik vind het verder heel leuk om met mijn kinderen of
buurkinderen koekjes te bakken. Een huis vol kinderen is zo gezellig!’

Normaliter kookt Wendy vaak de combinatie aardappelen, groenten en vlees.‘Maar als ik visite
krijg, probeer ik altijd wel iets bijzonders te bereiden, zoals deze kapucijnerstoof.’
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Kapucijnerstoof

1 klein blikje ananasstukjes

1 blikje champignons

1 ui

1 eetlepel boter

1 groen paprika

1 dikke plak ham

1 blik gepelde tomaten

1 grote pot/blik kapucijners

zout

peper

2 eetlepels hot ketchup

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Wendy Norder

Laat de ananas uitlekken en vang het ananassap op.
Laat de champignons uitlekken.
Snijd de ui fijn.
Bak de ui in een braadpan.
Voeg daarna de paprika, champignons, hamblokjes, gepelde tomaten en
de ananasstukjes na elkaar erbij.
Voeg tot slot de kapucijners toe.
Laat alles goed doorwarmen.
Maak alles op smaak af met zout, peper, hot ketchup en het ananassap.

Tip: je kunt het een dag van tevoren bereiden,
en in de koelkast bewaren.
De volgende dag met aardappelpuree afdekken 
en  45 minuten in de oven op 225º C.
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Wil Nanning

Wil Nanning is geboren en opgegroeid in Den
Haag. Eigenlijk is ze voor de derde keer terug in
Almere. In 1981 kwam ze voor de eerste keer in
Almere wonen, maar vertrok weer in 1986. De
laatste keer kwam ze in 2002 terug en ze woont nu
ongeveer anderhalf jaar in de Stedenwijk.

‘Waarom heeft u dit recept gekozen?’
‘Ik heb dit recept gekozen, omdat deze soep gewoon lekker is! Ik zocht in die tijd nieuwe
vegetarische recepten. Op mijn zoektocht kwam ik dit recept tegen. Ongeveer twintig jaar
geleden heb ik dit recept gevonden in een vegetarisch kookboekje. Dat boekje is inmiddels
helemaal vergeeld. De soep maak ik nog steeds, al is het niet meer zo vaak als vroeger.’

‘Hoe bevalt het in de Stedenwijk?’
‘Weet je, ik houd gewoon van oude huizen en die vind je niet in Almere. Het liefst wil ik weer
terug naar een stad met oude huizen. Ik denk dat dit uiteindelijk wel weer gebeurt. Ik heb
eerlijk gezegd niet zo veel met de wijk. Ik woon er ook nog niet zo lang. Ik heb van de mensen
in de buurt helemaal geen last. Ik hoop dan ook dat zij ook geen last van mij hebben.’

‘De mensen zien je toch vaak door de wijk lopen?’
‘Ja, dat klopt. Ik heb onder meer vier honden en die moeten regelmatig worden uitgelaten.
Daarom zullen de mensen mij vaak door de wijk zien lopen. De ene keer met drie honden en
de andere keer met één mooie witte hond.’
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Fijne Maïssoep 

2 maïskolven (of een blik maïs) 

750 ml water

1 1/2 groenten- of kruiden-

bouillontablet

4 eetlepels maïsmeel

uienzout 

2 eierdooiers

1 dl room

fijngeknipte bieslook

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Wil Nanning

Verwijder de haren en de bladeren van de maïskolven.
Kook ze in 20 minuten gaar in water zonder zout.
Snijd de korrels met een scherp mes van de kolven als ze gaar zijn.
Houd ongeveer 50 gram apart als vulling voor de soep.
Doe de rest met wat vocht in een elektrische mengbeker of gebruik een
staafmixer en maak er dunne puree van.
U kunt hiervoor ook gebruik maken van een zeef.
Breng 750 ml water met de bouillontablet aan de kook.
Doe er de maïspuree in.
Laat het 5 minuten koken tot de tablet is opgelost.
Leng het maïsmeel aan met 4 eetlepels water.
Bind de soep met het aangelengde maïsmeel.
Proef of de soep hartig genoeg is en voeg er anders wat zout aan toe.
Voeg de resterende maïskorrels eraan toe.
Laat ze even mee warmen.
Neem nu de pan van het vuur.
Roer de eierdooiers met de room los.
Doe het mengsel door de soep.
Bestrooi de soep tenslotte met de geknipte bieslook.

199hoofdgerecht

45 minuten

    



Judith Israëls

‘Ik ben al jong begonnen om voor mijn
moeder te koken; zij verdiende de kost en ik
maakte op de dagen dat zij laat thuis kwam,
het eten klaar’, vertelt Judith.’Ik vind het nog steeds
leuk om voor anderen te koken, al is het ook heerlijk
als er eens voor jou gekookt wordt. En dat gebeurt in het
inloophuis. Eén keer per 14 dagen, op de donderdag kun je je voor een schappelijke prijs
inschrijven voor een maaltijd, die steeds door verschillende mensen wordt klaargemaakt.
Gezellig, je kunt aanschuiven en er wordt rekening mee gehouden dat je vegetariër bent. Zo’n
huis zou eigenlijk iedere buurt moeten hebben! Inloophuis “De Ruimte” zit aan het Raaltepad,
hoek Hengelostraat en is regelmatig open, je kunt er thee of koffie drinken, een krantje lezen
of een praatje maken.’

In de bijna 20 jaar dat Judith met veel plezier in haar huis en tegelijkertijd in Almere woont,
miste ze het benauwde, benauwende Amsterdam toch wel, vanwege de cultuur en de studie-
mogelijkheden. Altijd mensen om je heen, soms prettig, maar je kunt je er ook heel eenzaam
voelen.

Met drie kleine kinderen was het in Stedenwijk goed toeven, ruimte is veel waard. Natuurlijk
wordt er veel vernield, helaas ook ingebroken. Maar het meeste is toch kattenkwaad,
kwajongenswerk.

Dit recept is voor een “heel Inloophuis”, oftewel een weeshuis, maar er is ook een versie van
voor een gewonere setting van 4 personen. Maar wat let je om de hele buurt eens op de soep
te vragen? Dat kan niet in de soep lopen en zeker niet in de papieren, getuige de prijs van de
ingrediënten!
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Pompoensoep

peper 

kruidenzout 

4 teentjes knoflook

4 uien

olijfolie

4-6 vegetarische 

bouillontabletten

2 bekertjes zure room/slagroom

1 grote pompoen

3 liter water

selderij of peterselie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Judith Israëls 

Snijd de uien en knoflook fijn.
Smoor uien en knoflook in de olijfolie in een grote pan.
Snijd de pompoen in dobbelsteentjes 
(eerst in grove plakken en de schil er zoveel mogelijk af 
met een kaasschaaf of groot vleesmes, daarna in dobbelsteentjes).
Voeg ze in delen toe.
Smoor ze mee in de pan met ui en knoflook, niet te heet.
Af en toe omscheppen tot de pan voor een derde vol is.
Voeg dan 2 liter water toe met 4 bouillontabletten.
Laat zachtjes pruttelen, niet te lang, hooguit 10 minuten 
en dan afzetten.

Intussen ben je met een tweede pan 
ook pompoenblokjes aan het smoren.
Voeg de gesmoorde inhoud bij de vorige pan 
zolang dat gaat en alles op is.
Dan met een blender pureren.
Dan het laatste bouillonwater toevoegen tot je de gewenste dikte hebt.
Nog 10 minuten zachtjes laten doorkoken.
Voeg de room toe.
Eenmaal in de soepkom wat selderij of peterselie er overheen knippen.

Grote bron van mineralen en bètacaroteen! 
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Trui Tjeerdsma
Medewerker helpdesk
Woningcorporatie Ymere

Vanaf september 2003 is Trui Tjeerdsma twee
dagdelen per week werkzaam bij de huurders-
belangenvereniging van de woningcorporatie
Ymere. Inwoners kunnen bij haar “helpdesk”
terecht wanneer ze vragen of klachten over hun
woningen hebben. Haar rol? Bemiddelaar zijn tussen de
woningcorporatie Ymere en de inwoners van Almere. De huurdersbelangenvereniging richt
zich op geheel Almere, maar het kantoor staat op het Enschedepad.

Trui is in 1981 vanuit Amsterdam in Almere Haven komen wonen. Ze woont nu in de kleurrijke
Oostvaardersbuurt, een wijk die pas drie jaar oud is. Trui is daar secretaris van de bewoners-
commissie, een groep die zijn best doet om de samenhang van de wijk verder te ontwikkelen.

Trui is in Nijmegen opgegroeid, en ze heeft haar recept voor Champignonragoût thuis van haar
ouders gekregen. Hierover zegt Trui: ‘Toen ik een kind was, maakte mijn familie dit gerecht elk
jaar met koninginnedag. Na een dagje in de stad vonden wij het gewoon heerlijk om samen
warm te eten. En met dit recept konden onze vriendjes en vriendinnetjes makkelijk
bijschuiven. Dit gerecht is lekker, gezellig en heel snel klaar.’
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Champignonragoût

250 gram champignons

200 gram ham

200 gram geraspte kaas

1 bosje peterselie

1 teentje knoflook

1 groentebouillontablet

peper

75 gram bloem

75 gram boter

stokbrood

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Trui Tjeerdsma

Wrijf de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Kook de champignons in 1 dl water.
Vang het champignonnat op in een maatbeker en vul het aan tot 8 dl.
Snijd de ham in blokjes.
Maak de peterselie fijn.
Snijd de knoflook fijn.
Smelt de boter.
Voeg alle bloem in één keer toe.
Laat de bloem even gaar worden (warmtebron laag).
Voeg in delen het champignonnat toe 
en roer steeds heel goed zodat de ragoût glad wordt.
Voeg de ham toe aan de ragout.
Voeg de knoflook, kaas, peterselie, het bouillontablet en de peper toe.
Proef de ragout en breng hem nog even op smaak met zout
of bouillontablet.
Snijd het stokbrood.
Zet de pan met ragout op tafel met het mandje stokbrood.
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Jaap en Loes de Graaff

‘Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?’
‘Wij wonen sinds 1988 in Almere en al die tijd
wonen we in de Stedenwijk.We zijn allebei
opgegroeid in Amstelveen. Ik ben hier komen
wonen, omdat ik door de Doopsgezinde Zending werd
aangesteld als pastoraal opbouwwerker. Onze opdracht was
om een plek, een ruimte, op te zetten waar mensen elkaar konden ontmoeten.
Een soort rustpunt in de wijk.

Uiteindelijk heeft die opdracht geleid tot Inloophuis “De Ruimte”, dat op de hoek van de
Hengelostraat en het Raaltepad staat. Na 14 jaar vond ik dat het tijd was voor iets anders en
inmiddels werk ik nu als landelijk toerustingswerker in de Doopsgezinde broederschap in
Nederland. Mijn vrouw werkt op een activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten in
Almere Haven’, aldus Jaap de Graaff.
‘Dit recept is min of meer een eigen verzinsel’, vertelt Loes de Graaff. ‘Vaak vind je wel ergens
een recept, maar je geeft er altijd een eigen draai aan. Eigenlijk is het een alledaags recept, dat
vooral in de wintermaanden goed smaakt.’
Als we echter uit eten gaan, ga ik graag naar een Grieks restaurant. Ik probeer zelf wel eens
bijvoorbeeld moussaka te maken, maar in een restaurant smaakt het toch beter.Wat het koken
betreft hebben we de taken aardig verdeeld’, besluit Loes.
‘We woonden eerst boven het Inloophuis. Regelmatig waren daar gezamenlijke maaltijden,
waar de bezoekers vaak kookten.’Voor Jaap waren dat mooie momenten:‘Er is niets leuker dan
met een groep mensen te eten.We kookten ook wel eens en dat vonden we wel spannend.
Altijd speelden vragen in je achter hoofd als “hebben we wel genoeg voor iedereen?” of
“zal alles wel lukken of op tijd klaar zijn?”’

Jaap vertelt dat ze al weer 8 jaar in het huidige huis wonen.
‘Ons straatje is een mooie plek om te wonen. Soms is het jammer genoeg wel eens druk of
lawaaiig, want ik vind niets fijner dan in de tuin van de stilte te genieten. Ik vind de directe
omgeving werkelijk prachtig, vooral de Breukelengracht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de sloot
en de mooie bomen!’

Wat het kookboek betreft:
‘Het lijkt me ontzettend leuk om straks al die recepten uit te proberen. Het is een aparte
manier om allerlei mensen te leren kennen.’
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Ovenschotelvan zuurkool met banaan

1 pakje zuurkool (ongeveer 400

gram)

500 gram aardappelen

4 bananen (of 5 als ze klein zijn)

1 blikje ananasschijven

400 gram geraspte kaas

paneermeel

boter of margarine

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Jaap en Loes de Graaff

Verwarm de oven voor op 175° C.
Schil de aardappelen en kook ze gaar.
Doe in een kookpan de zuurkool en een laagje water.
Laat de zuurkool 10 minuten koken.
Laat de zuurkool uitlekken in een zeef.
Snijd de bananen in plakjes.
Bak ze in boter tot ze een beetje smeuïg zijn.
Snijd de ananasschijven in stukjes (of laat ze heel).
Stamp de gare zuurkool en aardappelen door elkaar.
Roer de gebakken bananen er doorheen.
Vet een ovenschaal in.
Schep een deel van dit mengsel in een ingevette ovenschaal.
Leg hier overheen de ananasstukjes 
(of leg ze als hele schijven er overheen).
Strooi hier overheen wat geraspte kaas,
maar bewaar ook wat voor de bovenkant.
Bedek dit met de rest van het aardappel-zuurkool-banaanmengsel en
strijk het mooi glad.
Strooi nu de rest van de geraspte kaas over het mengsel.
Bedek dit met een laag paneermeel.
Leg daarop verspreid wat kleine klontjes boter of margarine.
Zet de ovenschaal in de voorverwarmde oven.
Bak het 10-15 minuten tot er een lekker korstje is ontstaan.

205hoofdgerecht

50 minuten

    



Dhr. A. Brown
‘Een onovertroffen gerecht van mijn
moeder’

‘Een paar jaar geleden kon ik nog geen ei
koken, maar dit recept van mijn moeder heb ik
met vallen en opstaan onder de knie gekregen’,
zo begint de heer Brown zijn verhaal. ‘De eerste
keer waren de gehaktballetjes heel lekker, maar bij de
tweede keer was de buitenkant zwart, terwijl de binnenkant
nog rauw was. Mijn tip is dan ook: lage vlam, zodat ze in ongeveer 20 minuten lekker krokant
zijn.’

In de loop der jaren heeft de heer Brown het koken tot een liefhebberij gemaakt en kookt nu
vaak voor familie en bekenden. Hij is een spraakzame man en een gezellige prater. Hij vertelt
dat hij in Suriname is opgegroeid en in de zestiger jaren naar Nederland is gekomen.
Ongeveer drie jaar geleden heeft hij zich in de Stedenwijk gevestigd.‘De wijk had misschien
geen goede naam, maar ik ben best tevreden met mijn huis aan de Zwolleweg.Verder is het
contact met de buren prettig.’ De buurt is wat hem betreft rustig, misschien wel te rustig:
‘Ik ben een onrustig type, zet mij bij wijze van spreken maar in de Kalverstraat.’

‘De meeste ingrediënten zijn gewoon in de supermarkt verkrijgbaar, maar vaak ga ik op
zaterdag naar de Surinaamse marktkraam op de markt. Ze verkopen daar bijvoorbeeld 
zoutvlees, kousenband, sopropo (sopropo lijkt op een komkommer met bubbeltjes) en
bepaalde kruiden.’
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Surinaamse Gehaktbal

500 gram rundergehakt

2 sneetjes oud brood 

of paneermeel

2 eieren

half glas melk 

2 middelgrote uien

4 takjes selderij

zwarte peper

3 teentjes knoflook

sambal

2 tomaten

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Dhr. A. Brown

Snijd de uien in grove stukken.
Snijd de knoflook.
Snijd de tomaten.
Snijd de selderij fijn.
Bak de uien en knoflook.
Doe daarna de tomaten erbij.
Laat dit mengsel afkoelen.
Kneed de selderij en de eieren door het gehakt.
Week brood of paneermeel in de melk.
Kneed dat door het gehakt.
Voeg sambal en zwarte peper toe.
Doe het mengsel van de ui, knoflook en tomaat er ook bij.
Kneed alles goed door elkaar.
Maak kleine balletjes van het gehakt.
Bak de balletjes tot ze bruin zijn en gaar.
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Mevr. Kampherbeek

Mevrouw Kampherbeek heeft dit recept
gevonden in een kookboek uit de zeventiger
jaren. De prei kun je ook in de zomer kopen en
gebruiken.Toen ze op familiebezoek waren in
Australië heeft ze het daar ook bereid.‘Ik moest daar
heel andere kaas gebruiken, maar toch smaakte het
resultaat prima! Zelfs op de camping eten we minstens een keer per week dit soort gerechten.
Zelfs in de zomer staan dan peulvruchten op het menu.Veel mensen eten dit alleen in de
winter, maar ’s zomers smaakt dit uitstekend en het is ook nog gezond.’

’Ik vind koken een leuke bezigheid, zeker als je voor een grotere groep kookt.We behoorden
tot de eerste bewoners van Stedenwijk-Midden en kwamen 23 jaar geleden in dit huis wonen.
Er is veel veranderd in Almere en de kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Desondanks hebben
we het op deze stek nog steeds uitstekend naar onze zin. Het is wel jammer dat de bushokjes
het regelmatig moeten ontgelden. Misschien komt dit door de nabijheid van een school voor
voortgezet onderwijs en de daarbij horende concentraties jongeren.’
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Winterse Prei

800 gram prei

3 uien

200 gram mager gerookt spek

(blokjes)

4 tomaten

4 plakken belegen kaas

nootmuskaat

kerrie

boter

1 eetlepel maïzena

4 eetlepels melk

mosterd

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. Kampherbeek

Snijd de prei in grove repen.
Kook de prei 5 minuten en laat het uitlekken.
Snijd de tomaten in stukjes.
Snijd de uien klein.
Fruit de uien in een hapjespan met een klontje boter.
Doe het spek erbij.
Even doorbakken.
Zet de plaat wat lager.
Voeg naar smaak wat nootmuskaat en een klein lepeltje kerrie toe.
Maak de maïzena aan met de melk.
Doe de uitgelekte prei erbij.
Voeg de tomaten toe en roer het even door.
Bind alles met de maïzena.
Besmeer de plakken kaas aan 1 kant met mosterd.
Leg ze met de mosterdkant op de prei.
Doe het deksel 5 minuten op de pan.
Als de kaas gesmolten is, is het klaar.

Tip: heerlijk met een iets kruimige gekookte aardappel.
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Will Malaihollo 
Voorzitter PERKI Almere

Wil Malaihollo woont in de Staatsliedenwijk,
maar als voorzitter van PERKI Almere speelt zij
een actieve rol in Stedenwijk.

Will: ‘PERKI is de afkoritng van Persekutuan Kristen
Indonesia, een gemeenschap van Indonesische Christenen.
De gemeenschap is geen kerk, maar werkt samen met de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN). Ons doel is samen te komen en de onderlinge band van mensen met een Indonesische
achtergrond te bevorderen. Speciaal waar het gaat om als christen invloed te kunnen
uitoefenen in de samenleving in een ruimer verband, zowel in Nederland als in Indonesië’.

Ze vervolgt: ‘De leden van de PERKI Almere komen 1 keer in de maand bij elkaar in het
kerkcentrum “De Lichtboog”. De diensten worden gehouden in het Indonesisch, met korte
samenvattingen in het Nederlands.’

Het recept van Will is niet echt Indonesisch, maar wel erg beïnvloed door de Indonesische
keuken. Het is een alledaags recept dat ook op de barbecue kan worden gemaakt. De naam
van het recept, Ajam Pangang, betekent “geroosterde kip’.

Wil vindt het leuk om te koken.Toen haar man nog leefde kookte zij vaak met hem samen.
Dat was niet bewust, maar dat was gewoon zo gegroeid. Het samen koken mist ze nog steeds.
Het is toch moeilijker om uitgebreid te koken als je alleen bent. Maar… Will is in juli 2004
hertrouwd en nu is er de kans om nieuwe kooktradities op te bouwen.
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Ajam Pangang

1 kilo kip

4-5 uien

2-3 teentjes knoflook

1-2 kemiri

1 1/2 maggie blok

1 theelepel bruine suiker

1 stukje trassie en assem 

tamarinde

2-3 rode lombok of sambal oelek

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Will Malaihollo

Maak genoemde ingrediënten fijn 
en smeer de kip er mee in.
Laat dit ongeveer 20 minuten intrekken.

2-3 stukjes laos
3 salam blaadjes
2 jerukblaadjes
1 stuk sereh
250 gram boter

Deze kruiden goed wassen 
en daarna gesorteerd in de braadslee leggen.
De ingesmeerde en inmiddels ingetrokken kip in de braadslee doen
en de boter in kleine stukjes over de kip verdelen.

Verwarm de oven voor op 250º C.
Zet de braadslee met de kip in de oven.
Circa 60 minuten in de oven laten garen.
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Jan Nagelmaker

‘Hoe ben je aan dit recept gekomen?’
‘Dit recept is ontstaan in mijn studententijd.
We woonden met 6 personen in een huis en
kookten gezamenlijk. Dit gerecht smaakt heel goed
met een salade erbij. Je krijgt zo ook nog de
broodnodige vitaminen binnen.’
‘Waarom heb je dit recept gekozen?’
‘Het is redelijk goedkoop en het is simpel te maken.’
Waar ben je opgegroeid?’
‘Ik ben geboren in Loenen aan de Vecht. Op 12-jarige leeftijd verhuisden we naar Barneveld.
Daarna heb ik nog in Zandvoort, Haarlem, Amersfoort, Leiden en (heel lang) in Amsterdam
gewoond.Vanwege de kinderen zijn we 22 jaar geleden naar Almere verhuisd.
We waren net geen pioniers, al hebben we de begintijd wel meegemaakt.
Mijn band met Stedenwijk is Inloophuis ‘De Ruimte’. Ik heb daar stage gelopen na een wisse-
ling van carrière. Het was mijn eerste stage binnen het nieuwe werkveld, maatschappelijk
werk. Het was voor mij een prima opstartplek. De ongedwongenheid en de ruimte die er voor
iedereen was, vond ik heerlijk.’
‘Houd je van koken?’
‘Ja, nou en of. Ik ben er echt verzot op. Ik heb dan ook ongeveer 80 kookboeken. Ik volg als ik
de kans krijg op BBC ‘Ready Steady Cook’. Koken is voor mij ontspanning en het is creatief. Je
kunt allerlei persoonlijke variaties aanbrengen. Het gezamenlijk eten met vrienden of familie
vind ik heel waardevol.Verder houd ik van Italiaans, Thais, Vietnamees, Japans en Indiaas.’
‘Wat vind je van Almere?’
‘Het gaat wel in Almere. Er zijn best dingen die ik mis in vergelijking tot het oude land. De his-
torie van Almere is nog jong en er is nog geen typisch Almeerse cultuur.We richten ons nog
teveel op de omringende steden.‘Positief vind ik de creativiteit waarmee er nieuwe oplossin-
gen worden bedacht. Denk maar aan de bestuurlijke vernieuwing.Verschillende delen van
Stedenwijk doen mij denken aan wijken in Amsterdam, zoals de Jordaan. Het beslotene in de
wijk en het multiculturele karakter vind ik leuk. Minder leuk vind ik dat er desondanks nog
weinig is te merken van integratie. Mensen leven teveel op een eilandje.Wat mij betreft
mogen er meer wijkactiviteiten komen, zoals straatvoetbaltoernooien.

‘Ik vind dit kookboek een goed idee om de integratie te bevorderen.Voeding is niet voor niets
een basisbehoefte van de mens en de wijze waarop we voedsel klaarmaken zegt veel over de
zorg die we delen.’

212

  



Studentenhap

500 gram kipfilet

2 uien

8 grote tomaten

1 blik perziken

2 eetlepels olijfolie

3 theelepels sambal badjak

2 eetlepels pindakaas

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Jan Nagelmaker

Snijd de kipfilet in blokjes.
Snijd de uien en knoflook fijn.
Snijd de tomaten en perziken in blokjes.
Doe de olijfolie in een wok en verhit deze.
Bak de kipfilet rondom bruin en gaar.
Bak de uien, knoflook en tomaten en perziken mee.
Voeg sambal en pindakaas toe.

Tip: serveer rijst bij dit gerecht.
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Mevr. Ter Horst 

Mevr.Ter Horst: ‘De folder heb ik beneden uit
het rek meegenomen. Dat is leuk om aan mee
te doen zei een vriendin van mij. En dat vond ik
ook, dus heb ik mijn schoonzoon gevraagd het
voor mij op te schrijven. Ik denk dat het recept komt
uit de tijd dat ik aan het lijnen was. Maar dat is al wel even
geleden hoor.’

‘Ik ben een echte Amsterdamse, ik heb er 60 jaar gewoond. Daarna ben ik in Almere Haven
komen wonen. Eerst in de Oostgriend en daarna bij het Sluisje.
Ik heb heel wat leuke jachten voorbij zien komen.’

‘Nu ben ik 83 en woon alweer 4 jaar in “De Kiekendief”.
Ik eet graag koek met roomboter, echt heerlijk, daar dweep ik mee.
Hier kan ik nu niet meer koken maar vroeger maakte ik graag soep en stamppotten.
Boterkoeken in mijn oventje, heerlijk.
En appeltaart met geen andere appel dan een goudrenet.’

Aan sommige activiteiten in “De Kiekendief” doet mevr.Ter Horst mee.
Op dit moment is zij bezig met een schilder/aquarel cursus op donderdagmiddag.
‘Ik kan nog goed zien en mijn hand beeft nog niet dus het gaat mij goed af.
Het leuke van meedoen is het contact met de mensen en lekker bezig zijn.’
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Gesmoorde Vis

2 grote uien

3 grote paprika’s 

(rood, geel en groen)

1/2 liter water

1 visbouillontablet 

2 kabeljauwfilets 

(ongeveer 200 gram per stuk)

halve citroen

viskruiden

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. Ter Horst

Snijd de uien en paprika’s in dunne reepjes.
Fruit de uien en paprika’s.
Doe 1/2 liter water met de bouillontablet erbij,
en laat het gedurende 10 minuten sudderen.
Smeer de vis in met viskruiden en citroen.
Laat de vis in de koekenpan met bouillon smoren tot ze gaar is.
Serveer de vis met basmatirijst.
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Joan C. Snellen van

Vollenhoven

Joan Snellen komt niet uit Stedenwijk, maar
heeft toch een plekje veroverd in dit kookboek.
Dit komt door het feit, dat hij iedere werkdag bij
de bushalte van Stedenwijk-Midden staat.
Vanaf die plek reist hij met de bus naar Amsterdam-
Zuidoost.

‘Wat is dit voor een recept?’
‘Het recept lijkt een beetje uitheems, maar dat is toch passend in een multiculturele
samenleving? Almere is helemaal een stad waar je steeds meer mensen uit allerlei
windstreken ontmoet. Ook al zijn die mensen niet altijd vrijwillig naar Almere toegekomen.’

‘En voor u?’
‘Voor mijn gezin en mij lag dat anders. Ik ging werken bij een verzekeringsmaatschappij in 
Diemen. Na een aantal jaren elke dag heen en weer reizen vanuit Rhenen kozen we medio
1988 voor Almere. Niet alleen omdat het hier makkelijker was om aan een huis te komen,
maar ook de centrale fraaie omgeving. De allereerste keer, dat ik (in het voorjaar) de Hollandse
brug over reed, was ik direct verkocht: uitgestrekte, prachtige, goudkleurige koolzaadvelden
strekten zich voor me uit, een weids vergezicht! Het bracht bij mij dezelfde emoties naar boven
als wanneer ik in mijn marinetijd het zeegat uitvoer.’

‘Kookt u graag?’
‘Koken is voor mij een ontspannende hobby, waarbij het voor mij niet afwisselend en
buitenissig genoeg kan zijn. Ik moet er wel bij zeggen, dat ik alleen in het weekend kook.
Ik neem er dan de tijd voor, zodat ik ook in alle rust wat kan maken. Niet alleen vind ik het
kokkerellen leuk, maar het opeten daarvan en daar dan met het gehele gezin de tijd voor
nemen, is even belangrijk.’

‘Waar komen de recepten vandaan?’
‘De ideeën daarvoor haal ik uit recepten in de krant (die ik dus braaf verzamel), of ik flans
dingen in elkaar die ik bij anderen, in een restaurant of ooit in het buitenland heb gegeten.
Zo is het eigenlijk ook letterlijk gegaan met het recept dat ik heb ingestuurd. De ingrediënten
kun je dus makkelijk in een Almeerse winkel kopen.

Met ‘Eet smakelijk’ besluit Joan Snellen dit interview.
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Turks Gehakt

500 gram rundergehakt

zakje linzen

uien

knoflook 

paprika’s (groen en geel)

3 vleestomaten

olijven

200 gram rijst

sojasaus

zwarte peper

sambal

2 eieren

15 gram Turkse gehaktkruiden

grote beker Turkse yoghurt

Turks brood

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joan C. Snellen van Vollenhoven

Linzen 24 uur inweken met wat zout
(wat zeewier bespoedigt het weekproces) 
en vervolgens bakken.
Verwarm de oven op 200° C.
Kook de rijst.
Snijd de knoflook en ui fijn.
Bak naar smaak mengsel van knoflook, uien,
wat sojasaus, sambal en veel zwarte peper.
Meng het gehakt met de gehaktkruiden en eieren.
Braad het gehakt in brokjes.
Voeg het mengsel van knoflook, uien, etc. toe aan het gehakt.
Snijd het Turks brood in plakken.
Snijd de paprika en tomaten.

Vet een ovenschaal in.
Leg alles in de volgende volgorde in de ovenschaal:
rijst, plakken gesneden brood 
(let op: brood niet op de bodem van de schaal leggen!),
yoghurt en gehakt over het brood,
verdeel de paprika’s en tomaten en de olijven erover.
Bak het ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde oven.
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Meester Yonti van

Oorschot

Meester Yonti van Oorschot is een goede bekende
voor Stedenwijkers uit de pionierstijd.
Hij begon in 1981 als directeur op de Waterlandschool.
De kinderen van toen zijn intussen zelf ouder geworden.
Zij brengen nu hun kinderen naar school: de volgende generatie dient zich aan.

‘Ik denk dat de wijk in de tussentijd behoorlijk is veranderd. Zo is bijvoorbeeld de bevolkings-
samenstelling van de wijk veranderd. Misschien komt dit door het feit dat veel huurwoningen
in de verkoop zijn gegaan.‘Toch werk ik nog steeds met heel veel plezier op de
Waterlandschool. Elke dag brengt wel weer iets onverwachts en dat maakt werk als dit niet
snel saai.’

In 2006 bestaat de school 25 jaar. Dat wordt met een groot feest gevierd. Bij zo’n feest horen
lekkere hapjes: ‘Mijn recept voor dit kookboek zal dan zeker te proeven zijn! Ik heb het recept
zelf bedacht. Het is geïnspireerd door een reis naar Tuva. Dit is een streek in het zuiden van
Siberië. In die gebieden wordt veel schapenvlees gegeten. In dit recept heb ik toch maar voor
rundvlees gekozen.’
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Rundvlees Mongush-nomaden

1 kilo rundvlees

2 grote uien 

1 blikje tomatenpuree (groot)

1 eetlepel kerrie

3 theelepels paprikapoeder

2 theelepels gemberpoeder

zout en peper

2 laurierbladeren

4 tomaten

2 schijven ananas

2 bananen

250 gram rozijnen (geweekt)

250 ml room

1 eetlepel bloem

bouillontablet 1 of 2 afhankelijk 

van de hoeveelheid water

water

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Meester Yonti van Oorschot

Snijd het vlees in blokjes van 2x2 cm.
Wentel deze in de kerriepoeder,
bestrooi ze met zout, peper, gemberpoeder en paprikapoeder.
Doe het vlees in een pan met hete boter.
Roer daarna een eetlepel bloem erdoor.
Voeg de tomatenpuree en de 2 laurierbladeren toe.
Voeg zoveel bouillon toe dat het vlees bijna bedekt is.
Doe het deksel op de pan en laat het gerecht 45 minuten pruttelen.
Snijd de uien in dunne plakken.
Voeg de uien en de room toe.
Deksel erop en zachtjes laten koken tot het vlees gaar is,
ongeveer 45 minuten.
Laat de rozijnen wellen.
Snijd de ananas in stukjes.
Snijd op het laatst de banaan in plakjes.
Smoor de rozijnen, ananas en banaan in de boter.
Haal de laurierblaadjes eruit.
Gerecht opdienen gegarneerd met de in boter gesmoorde stukjes fruit.
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Hettie Speksnijder 

‘Dit recept is eigenlijk een eigen creatie, die
nog steeds aan verandering onderhevig is.
Ik varieer bijvoorbeeld regelmatig de groenten
en de kruiden. Als bijvoorbeeld shoarmavlees in de
aanbieding is, kan dat ook worden gebruikt. Ach,
verder is dit recept weer eens iets anders dan nasi of bami.’

‘Hoe lang woon je nu in Almere?’
‘Ik woon nu ongeveer 18 jaar in Almere en daarvan wonen we ongeveer 10 jaar in de
Stedenwijk. Je hoort vaak dat Almere een hart mist, maar dat is anders in deze buurt. Ik denk
dat dit te maken heeft met de mensen die in deze buurt wonen. Dit gedeelte is veelkleurig in
mensen, in taal, in geuren en in muziek. Hier komen de mensen elkaar nog tegen! Ik vind dat
in de stad heel anders. Het lijkt wel of daar gewoon de mensen langs elkaar heen lopen. Ik
voel me niet onveilig in de buurt. Natuurlijk veroorzaken jongeren wel eens (geluids)overlast,
maar je kunt ze er altijd op aanspreken.’

Echtgenoot Karel vult aan:‘Volgens mij moeten er in de buurt meer voorzieningen voor
jongeren komen. Aan de ene kant mogen ze buiten niet samenscholen, maar aan de andere
kant is er voor hen geen enkele ontmoetingsplek.’

Hettie vervolgt:
‘De buurtsupermarkt op de Coevordensingel is een verrijking voor de buurt. Zo’n winkel levert
volgens mij als ontmoetingsplek een belangrijke bijdrage aan dat buurtgevoel. De mensen in
de winkel zijn altijd vriendelijk en vragen bijvoorbeeld altijd hoe het met je gaat.
Toch weet ik niet of ik hier blijf wonen.Weet je, ik kom uit het zuiden, daar zitten mijn wortels.
Het is niet dat ik hier weg wil, maar het zuiden trekt wel.’

220

  



Roerbakschotel

1 pak zilvervliesrijst

2 grote dubbele kipfilets

1 bakje roerbakgroenten

bakje champignons

2 teentjes knoflook

1 ui

peper

zout

kipkruiden

olijfolie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Hettie Speksnijder

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing.
Snijd de kipfilet in stukjes.
Bestrooi deze met peper en kipkruiden.
Pers de teentjes knoflook.
Snijd de uien en de champignons.
Doe olijfolie in een wok(pan) en laat goed heet worden.
Bak de kipfilet en de knoflook.
Voeg ui en champignons toe aan kipfilet en knoflook.
Laat dit zachtjes bakken, af en toe omscheppen.
Doe de roerbakgroenten bij het mengsel in de wok
en circa 5 minuten meebakken.
Afblussen met een beetje gekookt water.
De rijst afgieten en doe deze bij de groenten en kip.
Even omscheppen en smakelijk eten!

Tip: in plaats van rijst kunt u ook pasta gebruiken.
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Ellen en Miky

Kastermans

‘Ik had gehoord dat er nog
recepten welkom waren.
Op een gegeven moment was ik deze
soep aan het maken en besloot in een vlaag van enthousiasme dit recept in te leveren.
Het is zelfbedacht met ingrediënten die ik op dat moment in huis had, improviseren dus.
Belangrijk vind ik dat andere mensen het ook kunnen maken. Ook als je het niet breed hebt.’

Ellen en haar zoon Miky wonen al 17 jaar in Stedenwijk.
‘We hebben het hier heel erg fijn. Nietwaar Miky?
In de flat hebben we een goed contact met de buren.We lopen de deur niet plat bij elkaar
maar als er wat is dan kan ik bij ze terecht. Zaken als overlast zijn bespreekbaar. Er gaan
geruchten dat deze flats over 4 jaar plat gaan. Ik hoop maar dat het niet door gaat.
Ik woon hier veel te goed.’

‘Of ik van koken houd? Tja, ik heb wel veel kookboeken staan maar ik heb er eigenlijk de tijd
niet voor. Andere interesses gaan op dit moment voor. Zelf vind ik bijvoorbeeld rijstgerechten
en stamppotten erg lekker.
‘Ik vind de andijviestamppot met kaas en spekjes van mijn moeder de lekkerste’,
voegt Miky hier aan toe.

Ellen:‘Wat voor mij wel een beetje een probleem is of eigenlijk meer voor Miky, ik kan een
recept niet twee keer hetzelfde maken. Mijn creativiteit komt iedere keer om de hoek kijken.
Ik kan er ook nog dit en dat in doen.
Als het dan echt een keer misgaat dan is het voor de vogels. De mensen in de buurt
zien mij vast als de mevrouw die ’s ochtends eten over het balkon gooit.’

We komen nog even terug op de wijk en de mensen in de buurt.
‘Begrip opbrengen voor mensen vind ik erg belangrijk. Oordeel niet en heb respect
voor je medemens. Zoek de dialoog en niet de discussie.’
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Pittige Bamisoepmet kip

2 eieren

ontbijtspek

4-6 nestjes mie

kipfilet (hoeveelheid naar wens)

300 gram soepgroenten

1 zakje pittige kipmarinade

kerriepoeder

sambal

knoflook

2-3 runderbouillontabletten

citroensap

2-3 lente-uien

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Ellen en Miky Kastermans

Bak van 2 eieren een omelet.
Bak het ontbijtspek uit.
Kook de mie nestjes en bewaar het kookvocht.
Snijd de kip in blokjes.
Kook de kip samen met de soepgroente in 5 dl water.
Voeg daarna de mie en het kookvocht toe.
Doe daar dan de kipmarinade bij en roer het er doorheen.
Doe er dan kerriepoeder, sambal en knoflook naar smaak bij.
Doe er 2-3 runderbouillontabletten bij,
afhankelijk van de hoeveelheid kookvocht.
Snijd de omelet en het ontbijtspek in reepjes en roer die door de soep.
Voor nog een beetje pit een klein beetje citroensap toevoegen.
Snijd de lente-uitjes in ringetjes voor de garnering.

Tip: de soep kan natuurlijk ook vegetarisch gegeten worden,
gebruik dan tofu in plaats van kip en groentebouillontabletten 
in plaats van runderbouillontabletten.
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M.M. Asruf

‘Er is veel natuur in en rond Almere. Ik vind
het heerlijk om daar ’s zomers te fietsen.’
De heer Asruf is in 1980 in Nederland gekomen
en woont sedert 1999 in Almere. Het bevalt hem
goed in de wijk.‘Toen ik de kennissen vertelde dat ik
een woning in de Stedenwijk had gevonden, kreeg ik veel
negatieve reacties over de wijk. Maar de wijk is wat mij betreft vrij rustig.
Alleen is op sommige tijden het vinden van een parkeerplaats een probleem.
Veel “stadsparkeerders” parkeren nu hun auto in de woonwijken rond het centrum.’

‘Dit recept heb ik uit Suriname gekregen. Koken heb ik eigenlijk van mijn moeder geleerd. Op
een verjaardag kreeg ik van mijn zuster een kookboek.Wanneer ik iets niet begreep, belde ik
even mijn moeder. Ik kook veel Surinaamse gerechten. De meeste ingrediënten zijn in de
Albert Heijn of de Konmar te krijgen.Voor sommige ingrediënten ga ik naar de Chinese toko.’

‘Waarom heeft u voor dit recept gekozen?’
‘Het is een snel en gemakkelijk recept. Dit gehakt is lekker op brood, dus je hoeft er weinig
andere dingen bij klaar te maken. Ik kook ook wel andere gerechten, zoals rijst met kip en
verse spinazie.Verder ben ik dol op spruitjes!’

‘In Suriname aten wij vaak rijst of het nu ontbijt, lunch of avondeten was. De avondmaaltijd
werd bij ons altijd tussen zes en zeven uur gegeten. Dit was dan ook de meest uitgebreide
maaltijd. Eerlijk gezegd hadden we geen vaste tijden om te eten.We aten wanneer we trek
hadden.’

De meeste familie van de heer Asruf woont in Amsterdam. Hij koos voor Almere omdat hier
wonen nog betaalbaar was. Hij hoopt dat het ooit nog mogelijk is om terug te keren naar
Suriname.

‘Ik vind zo’n kookboek een heel leuk en origineel project’, besluit de heer Asruf het interview.
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Gehakt

500 gram rundergehakt

100 gram margarine

1 ui 

2 teentjes knoflook

1 tomaat

1 eetlepel ketjap saus

gehaktkruiden

2 takjes selderij

Bereidingswijze:Ingrediënten:

M.M. Asruf

Snijd de ui en tomaat in kleine stukjes.
Snijd de knoflook en selderij fijn.
Laat de margarine heet worden in een pan.
Bak daarin de ui en knoflook tot het bruin is.
Bak daarna de tomaat mee.
Doe nu het gehakt erbij.
Strooi de gehaktkruiden eroverheen.
Voeg de ketjap toe.
Roer alles goed zodat er stukjes gehakt zijn 
ter grootte van kleine soepballetjes.
Laat het gehakt ongeveer 10 minuten goed braden 
met het deksel op de pan.
Strooi daarna de selderij eroverheen.
Serveer het gehakt met gekookte aardappelen, rijst of op brood.

Tip: voeg geen zout toe, want er zit al zout in de gehaktkruiden.
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Marjan Kip

Het recept van Marjan Kip heet linzensoep,
maar je kunt er eindeloos mee variëren.
Zo kun je er makkelijk ingrediënten aan 
toevoegen of uit laten. Daarom is het een ideale
soep om eventuele restjes in te verwerken.
‘Waar ben je geboren?’
‘Ik ben geboren in Kampen en daar heb ik nog steeds iets mee.We hebben er als gezin niet
lang gewoond, maar in de vakanties ging ik meestal logeren bij mijn oma in Kampen. Daaraan
heb ik goede herinneringen. Ik ben in 1986 in Almere komen wonen. Ik kreeg een baan bij
scholengemeenschap het Baken en had als taak de mediatheek op te zetten. Na het Baken ben
ik jarenlang werkzaam geweest als documentalist.’
‘Wat doe je nu?’
‘Ik ben nu pastoraal opbouwwerker en coördinator van Inloophuis “De Ruimte”.
‘Wat doe je dan precies?’
‘Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het draaiend houden van het Inloophuis.
Ik begeleid vrijwilligers in hun werk als gastvrouw of gastheer. Gastvrijheid bieden is belang-
rijk voor ons.We willen onder meer een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
met elkaar in gesprek kunnen komen. En dat is heel welkom in een maatschappij waar veel
mensen langs elkaar heen leven.’
‘Wat vind je van Almere?’
‘Ik vind het er heel leuk. Ik ben gehecht geraakt aan de ruimte, het groen, de mensen en de
veranderingen in de stad. Zo vind ik bijvoorbeeld de nieuwbouwplannen voor het nieuwe
stadshart heel spannend.’
‘Wat mis je in Almere?’
‘Ik mis een grote Doopsgezinde gemeente. Dit is het kerkgenootschap waarvan ik lid ben. Onze
gemeente is klein en ik voel me er goed thuis. Alleen als je op zondagochtend eens lekker wilt
zingen, gaat het beter met veel mensen.
Daarnaast mis ik kleine particuliere winkeltjes met interessante koopwaar. De meeste winkels
in Almere horen bij de één of andere keten. Dat vind ik jammer.’
Wil je tot slot nog iets kwijt?’
‘Ja, ik wil iedereen van harte uitnodigen om eens op het Inloophuis te komen kijken.We zijn
iedere doordeweekse ochtend open van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag en donderdag
ook ‘s middags van 14.30 tot 16.30 uur.
Of kom eens kijken op de website: www.inloophuisderuimte.nl 
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Linzensoepzonder handomdraai 

500 gram rode halve linzen

3 liter water

350 gram voorgesneden 

boerensoepgroenten

450 gram voorgekookte 

minikrieltjes

6 eetlepels tuinkruiden 

bouillonpoeder 

geraspte kaas naar smaak

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Marjan Kip

Was de linzen tot het spoelwater helder is.
Doe in een grote soeppan het water, de linzen en de bouillonpoeder.
Breng het water aan de kook.
Zo af en toe roeren om te voorkomen dat de linzen 
aan de bodem gaan zitten 
Wacht tot het water kookt.
Voeg dan de boerensoepgroenten toe.
Laat de linzen en groente in ongeveer 20 minuten gaar koken.
Voeg de krieltjes toe en laat ze nog ongeveer 5 minuten mee koken.
De soep is nu klaar.
Strooi bij het serveren geraspte kaas over de soep.
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Peggy Tilon

Peggy Tilon werkt in een café in Amsterdam
als bedrijfsleider. Zij woont samen met haar
vriend en vier kinderen nu drie jaar in
Stedenwijk.
Peggy:‘Het is een geweldig plein waar ik aan woon,
het is vooral gezellig in de zomer, het leeft.We komen van
een flat dan is dit wel even heel wat anders. Lekker een huis met een tuin.
Ja, er is wel eens overlast in de buurt maar daar heb ik zelf weinig last van.’

Het recept wat Peggy heeft ingestuurd komt uit Griekenland.
Peggy:‘Mijn moeder gaat één keer per jaar naar Griekenland en neemt dan ongeveer 50 pitah
broodjes mee. Dan komt de hele familie bij mij thuis en dan gaan we met z’n allen souvlaki
met pitah eten. Het is een soort traditie geworden.’

Het huishouden draaien met vier kinderen is een hele organisatie. Iedereen moet helpen.Vaak
komt er ook nog familie over de vloer die allemaal gezellig mee komen eten.
Peggy:‘Door de week heb ik niet zoveel tijd om te koken dan moet het snel en praktisch. In
het weekend neem ik er nog wel eens wat meer tijd voor. En mijn vriend kookt op zondag.
De zondag is mijn dag, dan ga ik paardrijden.

We eten veel pasta en rijstgerechten. Bij ons gaat er gemiddeld 1 kilo rijst per dag doorheen.
Aardappelen kook ik maar 1 keer per maand want ik moet 5 kilo schillen en ja daar heb je niet
altijd zin in, dat is best wat werk.

Soms wel jammer voor de kinderen want die eten graag aardappelen met spinazie en 
een stukje vlees.Boodschappen doe ik bij de Lidl want daar is pasta en rijst niet zo duur.
Vooral na de invoering van de euro is het leven er een stuk duurder op geworden.’
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Souvlakimet Pitah 

oregano

1 komkommer

Griekse yoghurt 

olijfolie

azijn

zout

peper

5 teentjes knoflook

tomaat

rode uien

vlees 

(gehakt, lams-of varkenslappen)

pitabroodjes

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Peggy Tilon

De saus:
Rasp de komkommer en laat het uitlekken in een vergiet of zeef.
Pers 5 teentjes knoflook.
Doe de yoghurt in een schaal.
Voeg de uitgelekte en uitgeknepen geraspte komkommer 
en de knoflook toe.
Voeg tenslotte zout, peper, oregano, een scheutje azijn en olijfolie toe.
Roer alles door elkaar en klaar is de saus.

De vulling:
Draai kleine balletjes van het gehakt, of snij het vlees in blokjes.
Kruid het vlees met zout, peper en oregano.
Bak het vlees in de oven in de olijfolie.
Snijd de tomaat en de uien in stukjes en doe het in een schaaltje.

Het maken van de Souvlaki met Pitah:
Doe de olijfolie in een kom en voeg wat zout toe.
Zet een koekenpan op het fornuis en laat deze goed warm worden.
Haal het pitahbroodje even door de olie.
Bak de pitahbroodjes aan beide kanten (niet hard).
Pak een servet en leg je pitahbroodje erop.
Vul het broodje met vlees, tomaat en ui.
Als laatste een beetje van de saus.
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Tomasz Waijzer en 

Tomasz Szubert

Het recept was oorspronkelijk
van Wosiek Medrowski.
Als we echter een tijdje later 
langskomen voor een interview
blijkt Wosiek inmiddels te zijn
vertrokken. Het huis waarin Wosiek
woonde is echter een kleine Poolse
enclave.Twee Thomassen zijn bereid wat
meer te vertellen.Tomasz Waijzer en Tomasz Szubert komen beiden uit Raciborz. Dit is een
kleine stad in het zuiden van Polen bij de grens met Tjechië en in de buurt van de stad
Katowice.

De ene Tomasz was van oorsprong loodgieter. Hij woont nu ongeveer 4 jaar in Almere en werkt
bij een bandenbedrijf.
De andere Tomasz is nog maar een jaar in Almere. Hij heeft een opleiding als elektricien, maar
werkt nu als afvalsorteerder.

‘We komen hier alleen om wat geld te verdienen.We werken steeds 6 weken en gaan dan
voor 2 weken naar Polen. Eigenlijk is het niet ver rijden, want we doen er ongeveer 10 uur
over.’

Het gerecht behoeft voor hen weinig aanvulling:‘Alles staat er zo ongeveer in.’
‘Wat eten betreft, koken en eten we meestal iets wat mensen hier ook eten. De ene keer rijst,
dan weer eens pasta of aardappels. Het recept van Wosiek is typisch een gerecht dat je maakt
wanneer je mensen uit Polen op bezoek krijgt.’

‘Ik vind Almere een mooie ruime stad met mooie huizen. Eerlijk gezegd bevalt het mij wel en
we zitten maar 10 uur rijden van Polen!’
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Bigos(Poolse zuurkool)

1 pak zuurkool

4 braadworsten (rund) 

peper 

zout

1 groene paprika 

1 courgette (in blokjes gesneden)

1 blikje tomatenpuree (25 gram)

1 of 2 teentjes knoflook

150 gram champignons

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Wosiek Medrowski

Was de paprika, snijd hem in vieren en haal de pitjes eruit.
Snijd de paprika in reepjes.
Was de courgette. Laat de schil erom zitten.
Snijd de courgette in blokjes.
Snijd de knoflook fijn.
Wrijf of borstel de champignons schoon.
Snijd de champignons.
Smoor de champignons apart in een koekenpan en giet ze af.
Bak de braadworst aan (2x5 minuten) in een hapjespan 
zodat ze bruin zijn.
Voeg water toe.
Voeg daarna de andere ingrediënten toe,
eerst de paprika, courgette, knoflook en als laatste de champignons.
Roer nu de tomatenpuree erdoor.
Voeg nu de zuurkool toe.
Laat het minimaal 10 minuten sudderen.
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Gerda Spruijt 

Gerda Spruijt woont samen met haar man en
2 dochters al lange tijd op een mooie plek in
de Stedenwijk.
Gerda:‘Je hoort verschillende dingen over de
Stedenwijk maar wij wonen hier heerlijk.We hebben
een mooi hoekhuis met een grote tuin.We hebben een
goed contact met de buren, al lopen we de deur niet plat bij elkaar.
Maar als er iets is weten we elkaar wel te vinden.Verloop is er wel in de wijk, vooral 
als er elders in Almere weer een nieuw project klaar is. Dan vertrekken er ook uit deze buurt
wel weer een aantal bewoners.’

Zodra we het hebben over recepten en koken is Gerda in haar element.
Het recept zoals hiernaast beschreven is bijvoorbeeld ontstaan op een Italiaanse camping.
Gerda:‘Ik werd geïnspireerd door de Italiaanse keuken maar ik heb het zelf bedacht.
‘s Zomers kun je het koud eten en in de winter is het warm erg lekker.Vooral het gebruik van
verse ingrediënten geeft aan het gerecht veel meer smaak.’

Koken en het zoeken naar nieuwe recepten is echt een hobby van Gerda;
‘Ik moet nu echt stoppen met het kopen van kookboeken want de kast staat vol.’
Leuk vindt ze het bijvoorbeeld om gerechten uit verschillende landen van herkomst uit te 
proberen. En wat betreft pasta’s is Gerda heel stellig: ‘bij een bepaalde saus hoort 
een bepaalde pasta.’

Gerda:‘In de winkel bij het boodschappen doen begint voor mij de voorpret eigenlijk al. Ik zie
van alles wat ik dan later ga gebruiken in mijn gerechten. Eenmaal thuis in mijn keuken
(geheel afgestemd op de kookliefhebber) ga ik dan heerlijk kokkerellen. En om het geheel
mooi af te maken zorg ik dat het gerecht op tafel ook tot zijn recht komt.’

232

  



Italiaans Campinggerecht

400 gram schelpenpasta

250 gram kastanjechampignons

100 gram ontbijtspek

flink wat verse basilicum

1 pot gedroogde tomaten op olie

(bijv. Scala)

vers gemalen peper

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Gerda Spruijt 

Snijd de tomaten in kleine reepjes 
(bewaar de olie voor een ander gerecht).
Wrijf of borstel de kastanjechampignons schoon.
Snijd de champignons in vieren.
Snijd met een scherp mes of scheur de basilicum wat kleiner 
(niet te klein).
Breng een grote pan water aan de kook (zonder zout).
Bak ondertussen het spek zachtjes krokant.
Kook de pasta volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Haal het spek uit de pan en laat ze uitlekken op wat keukenpapier.
Bak de champignons rustig in het achtergebleven vet.
Voeg de tomatenreepjes bij de champignons en verwarm dit 
(niet te heet, rustig verwarmen).
Giet de pasta af, niet afspoelen.
Doe de pasta in een schaal.
Schep het champignonmengsel en de basilicum door de pasta.
Breng op smaak met de vers gemalen peper.
(Regelmatig omscheppen en laten afkoelen als je het koud eet).
Strooi het uitgebakken spek vlak voor het serveren over het gerecht.
Schep het nogmaals door.

Tip: dit gerecht is koud voor circa 8 personen ook geschikt voor bij de
barbecue.
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Tanja Meulblok

‘Dit is een Italiaans recept wat vanwege de
pompoen het beste in de herfst en winter
gegeten kan worden.’Tanja heeft in Luxemburg
en Frankrijk gewoond en daar wordt pompoen
vaak gegeten. Het is een eigen variatie op een recept
uit het kookboek van Linda McCartney, een overtuigd
vegetariër. Het recept is makkelijk klaar te maken en er kan ook andere pasta gebruikt worden.

Tanja is geboren en getogen in Nederland en toen ze 21 was is ze naar Luxemburg en Frankrijk
verhuisd. In 1997 is ze terug gekomen naar Nederland en is ze in de Almeerse Stedenwijk gaan
wonen. Ze mist haar werk wel heel erg.

Vroeger kookte Tanja niet zo vaak omdat ze het erg druk had met haar werk, maar nu ze meer
tijd heeft, kookt ze graag en houdt ze er ook van om nieuwe dingen uit te proberen.Voor
bezoek maakt ze het liefst een ovenschotel, omdat het makkelijk klaar te maken is voor meer-
dere mensen.

Tanja is vegetariër en in Luxemburg en Frankrijk was het erg moeilijk om vegetarisch te eten.
Bij terugkomst was ze dan ook erg verbaasd over het ruime assortiment van vegetarische 
producten.

Tanja woont in een flat aan het Weerwater en heeft een prachtig uitzicht vanuit haar apparte-
ment.‘Ik heb 2 jaar geleden een fiets gekocht en ik fiets graag door Almere en Flevoland. Het
is hier heel mooi, maar ik ben bang dat het niet zo blijft omdat er steeds meer natuur wordt
weggenomen.’
Tanja vindt dat Almere een goede stad is voor oudere mensen en gehandicapten. Op sommige
plekken gaat het wel een beetje achteruit. Tanja houdt erg van water en in de zomer zwemt ze
dan ook graag in het Weerwater. Ze haalt vaak een boekje met activiteiten die in Almere te
doen zijn.
‘Er zijn hier veel buurthuizen en er wordt ook veel georganiseerd. Op zaterdag fiets ik wel eens
naar de Kemphaan om de biologische markt te bezoeken. Ik ga ook graag naar de buitenland-
se winkeltjes in de stad.’

‘Het kookboekproject vind ik een heel goed idee. Het is leuk om kennis te maken met de
eetgewoonten van de verschillende nationaliteiten die in de Stedenwijk wonen.’
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Gnocchi met pompoensaus 

650 gram pompoen 

300 ml gewone of sojamelk

1 eetlepel verse of gedroogde 

salie of oregano

125 ml magere gewone of soja-

room

zout 

peper

2 pakken gnocchi (van 400 gram)  

30 gram parmezaanse kaas

60 gram gehakte hazelnoten 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Tanja Meulblok

Kook de gnocchi volgens de gebruiksaanwijzing.
Schil en snijd de pompoen in stukjes.
Hak de noten fijn.
Kook de pompoen 10 minuten zachtjes 
in de sojamelk gaar met de kruiden.
Voeg de sojaroom toe.
Kook het nog 1 minuut.
Voeg zout en peper toe.
Schep de saus door de gekookte gnocchi.
Strooi er Parmezaanse kaas en gehakte noten overheen.

Tip: serveer er een frisse salade bij.
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Rieneke Koiter

Het is een alledaags recept, snelheid en gemak
is voor mij belangrijk. Ten eerste omdat ik niet
van koken houd en ten tweede omdat ik, nadat
ik uit mijn werk mijn dochter van vier bij de oppas
heb opgehaald, om 19.00 thuis ben en haar het liefst
zo snel mogelijk in bed leg, zodat ze de volgende dag weer
fit op school kan zitten.

Het recept heb ik van mijn zwager. Hij noemt het een campingmaaltijd. Hij maakte het klaar
toen we twee jaar geleden samen met onze gezinnetjes aan het kamperen waren. Ik dacht
toen:‘dit moet ik onthouden.’

Ik ben een Hollandse, geboren en getogen. Ik woon nu, samen met Miriam, twee jaar in
Almere. Ik hou niet van koken, dat heb ik van mijn moeder overgenomen. De keuken was ver-
boden terrein wanneer zij stond te koken, ze had er geen plezier in en ikzelf heb er ook geen
plezier in gekregen toen ik zelf ging koken.Vroeger aten wij altijd, op de weekenden na, aard-
appelen.Vrij logisch omdat mijn vader “aardappelboer” was (agrariër met als specialiteit het
telen van pootaardappelen). Nu eet ik ze nog af en toe, het duurt me simpelweg te lang voor-
dat ze koken, nadat je ze ook al geschild hebt. Ik ben dol op rijst, pasta, roergebakken groente,
pizza e.d.

Het bevalt me prima hier in Stedenwijk (mede dankzij mijn leuke buren). Het voordeel van een
wat oudere wijk in Almere is natuurlijk dat de bomen volgroeid zijn. Ik heb veel groen aan de
voorkant en veel water (het Weerwater) aan de achterkant van mijn woning, ik houd erg van
de natuur en dat zit wel goed in en rond Almere.
Ik vind het leuk dat er een Albert Heijn vlakbij zit omdat ik dit een erg prettige en complete
supermarkt vind. Ik vind het minder leuk dat Albert Heijn zo enorm duur is.

Het idee van dit kookboek ken ik van het Lombok kookboek (Utrecht). Ik vind het een erg leuk
initiatief.
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Roerbakschotel

250 gram rijst 

400 gram zalmsnippers

250 gram roerbakmix 

ui

knoflook

zout 

peper

evt. kruiden naar eigen smaak

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Rieneke Koiter

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing.
Snijd de ui en knoflook fijn.
Pak een wok of hapjespan en verhit hierin de olie of margarine.
Fruit de ui en knoflook.
Voeg de zalmsnippers toe.
Laat het even bakken.
Voeg het zakje roerbakmix toe
en roerbak de groenten nog circa 5 minuten.
Voeg zout, peper en kruiden naar smaak toe.

Tip: wanneer je een sausliefhebber bent en dit gerecht te droog vindt, is
een pakje vis-dille saus (Knorr) er erg lekker bij.
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Shiva Keshavarzi

‘Dit is een gerecht dat je alle dagen van de
week kunt maken en eten.We eten dit gerecht
met rijst, maar die is dan wel op een eigen
manier klaargemaakt,’ vertelt Shiva Keshavarzi.
We vragen:‘Hoe dan?’
Het antwoord op deze vraag is een extra recept voor het
kookboek.
‘Vaak bereiden we de groenten apart in een grote hoeveelheid en vriezen het dan in porties
in. Zo kun je het gerecht ook in de winter eten.Veel van de kruiden en de groenten verbouw ik
in mijn moestuin achter het huis. Hollandse gerechten kook ik eerlijk gezegd nooit.’

‘In Iran eten we drie keer per dag. Naast het ontbijt zijn er twee warme maaltijden.Tussen de
middag eten we een uitgebreide warme maaltijd. Dit is onze hoofdmaaltijd.
De lunchpauzes zijn in Iran ook veel langer dan in Nederland. De schoolkinderen komen rond
12 uur uit school en hoeven om halftwee pas terug te zijn. ’s Avonds wordt er rond half negen
weer gegeten.Verder wordt ’s avonds een en ander voorbereid voor de volgende dag.’

Shiva en haar echtgenoot zijn afkomstig uit Iran en wonen inmiddels al 17 jaar in Almere. Ze
was nauw betrokken bij de oprichting van de Iraanse vereniging in Almere.
Ze werkt nu bij Stichting “De Schoor”. Ze hoopt dat ze ooit naar Iran kunnen terugkeren.‘Dan
moet daar echter nog veel veranderen!’

Het bevalt ze goed in Almere, maar de wijk zou best wat schoner kunnen zijn.
‘Je ziet in de wijk veel zwerfvuil. Daarnaast is er in de wijk veel achterstallig onderhoud aan
huizen en voorzieningen. Daar mag wel eens wat aan gedaan worden. Maar ik merk dat, met
de komst van een vrouwelijke burgemeester, Almere schoner wordt. Ik ben daar trots op!’

Ze gaat verder: ‘Toch is dit nu mijn eigen wijk! Het contact met mensen is voor mijn gevoel wel
wat afstandelijker dan in Iran. Daar liepen we spontaan bij elkaar binnen. En als er tegen
etenstijd visite kwam, dan aten ze gewoon mee. Hier maakt men meestal eerst een afspraak
en ik wil niet het gevoel krijgen dat ik mensen lastig val.’
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Ghormett Sabzi 

1 kg rund of lamsvlees

1 ui

400 gram peterselie

200 gram prei

50 gram gehakte fenegriek

5 gedroogde lemon (citroentjes)

2 eetlepels gebakken ui 

50 gram tomatenpuree

400 gram bruine bonen

olie

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Shiva Keshavarzi

Snijd het vlees in blokjes. Snijd de ui fijn.
Kook het vlees met ui en zout goed gaar 
(afhankelijk van de vleessoort 1 tot 2 uur).
Snijd de prei. Hak de peterselie fijn.
Bak de groenten in olie tot de kleur goudgeel is.
Laat vlees, groenten, puree, gedroogde lemon en gebakken ui 
met 2 glazen water sudderen.
Voeg daarna de bruine bonen toe.
Laat het nog 10 minuten sudderen.

Opmerkingen: 400 gram peterselie is echt nodig,
gebruik daarvan niet de dikke stengels.
Er is een Iraanse variant die in Almere Bazaar verkrijgbaar is.

Vijf gedroogde citroenen. Deze knijp je in de handpalm fijn boven de
pan (zoals bij vermicelli).
Verkrijgbaar bij Konmar en Almere Bazaar.

200 gram Iraanse prei; deze prei heeft een veel dunnere stengel en in
tegenstelling tot vaak de Nederlandse prei wordt hiervan het groene
gedeelte gebruikt.

Tip: eet dit gerecht met Iraanse rijst.
(U vindt dit recept op pagina 253)
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Dhr. Limmen

‘Hoe is dit recept ontstaan?’
‘Mijn recept is een eigen creatie en het is
eigenlijk spontaan ontstaan.
Weet je, ik kokkerel graag en ik probeer dan iets
extra’s toe te voegen.
Dat heb ik hier ook geprobeerd en zo is het recept ontstaan.
De combinatie rookvlees en sperziebonen was ook een kwestie van proberen.
Het bleek zo lekker te zijn dat dit nu een echt familierecept is geworden.
Vaak vragen ze aan mij: Goh, wanneer maak je weer eens…’

‘Houdt U van koken?’
‘Ik ben van origine banketbakker. Het koken en bakken zit mij dus in het bloed.
Ik ben nu al weer een tijdje gepensioneerd. Eén keer in de maand kook ik in een buurthuis
voor een groep gehandicapten een compleet verzorgde maaltijd.
Dit vind ik ontzettend leuk om te doen.’

‘Hoe bevalt het hier in Almere en in de wijk?’
‘Het bevalt ons goed in Almere en we wonen met plezier in de Stedenwijk. Je bent dichtbij het
centrum maar ook snel buiten in de natuur. Daarom trekken we er vaak met de fiets op uit.’

‘Zijn er nog dingen waarvan u vindt dat ze verbeterd zouden kunnen worden?’
‘Ja, ik vind het jammer dat er soms veel rommel en vuil door de wijk slingert. Gelukkig is dit,
met de komst van het buurtbeheer, er een stuk beter op geworden.’
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Sperziebonenschotel

500 gram sperziebonen

100 gram rookvlees 

(dun gesneden)

klein blikje tomatenpuree

klein zakje soepgroenten

25 gram boter

500 ml bouillon van 1 

bouillontablet

30 gram bloem

Italiaanse kruiden

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Dhr. Limmen

Verwarm de oven voor op 175° C.
Haal de sperziebonen af en was ze goed.
Kook de sperziebonen beetgaar in circa 10 minuten.
Smelt de boter in een pan met dikke bodem.
Fruit de soepgroenten 10 minuten in de pan.
Voeg de tomatenpuree toe en laat het even door verhitten.
Voeg de bloem toe en laat het weer even door verhitten.
Voeg de bouillon toe in delen.
Roer het goed en laat de saus binden.
Zeef de saus.
Breng het op smaak met zout en Italiaanse kruiden.
Rol de sperziebonen per 4 of 5 stuks in het rookvlees.
Leg de rest van de bonen onder in een ovenschaal.
Leg de rolletjes er bovenop.
Giet de saus er overheen.
Plaats de schaal in het midden van de oven.
Als de saus gaat pruttelen is het klaar (na circa 20 minuten).

Tip: dit recept past goed bij koude fricandeau.
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Sandor Koppers
Pastor rooms-katholieke 
Martinus-parochie

Sandor Koppers is pastor van de rooms-
katholieke Martinus-parochie in Almere Stad.
Zijn werkterrein is dus wat groter dan
Stedenwijk. Hij is geboren en getogen in
Amsterdam en was voorheen werkzaam in Alkmaar.
Hij woont en werkt sinds 1996 in Almere.

De Martinus-parochie is in 1981 begonnen. Er zijn nog relatief veel van de toenmalige
bewoners van de Stedenwijk betrokken bij de kerk.‘Ik heb heel veel contact met bewoners die
er al vanaf het eerste uur wonen.’

Sandor was enthousiast over de kans om naar Almere toe te komen:‘Ik wilde graag werken in
een gemeenschap die heel jong en nog in opbouw was. Ook de bevolkingsamenstelling die
gemiddeld gezien vrij jong was en uit allerlei windstreken afkomstig was… Ja, dat leek mij
wel leuk en tegelijkertijd spannend.’

Wat zijn de leuke kanten van de Stedenwijk?
‘Ik denk de woningbouw in de wijk. Het is een typische bouw uit de jaren ‘80, afwisselend en
bouwkundig een interessant project. Ik denk dat de Stedenwijk door de planologische indeling
veel te bieden heeft. Neem de rust in de wijk. Ik vind het een rustige wijk en dat komt volgens
mij door de bouw van de hofjes, de kleine straatjes, die de wijk verkeersluw hebben gemaakt.’
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Marianne Rebel is voorzitter van Stedenwijk
Noord ABC buurtbewonerscommissie. Zij is
zoals vele Almeerders afkomstig uit Amsterdam,
maar woont inmiddels 23 jaar in de Stedenwijk en
al die tijd in hetzelfde huis.
‘Het bevalt mij hier prima, daarom ben ik nooit meer ver-
huisd. Het huis is groot en dichtbij centrum en park.Verder bevalt de buurt mij heel goed.’

Een van de projecten van de buurtbewonerscommissie is het buurtfeest, dat één keer per jaar
in de zomer wordt georganiseerd. Men hoopt dat mensen door dit feest contacten met elkaar-
leggen, waardoor de sociale samenhang in de buurt wordt bevorderd.
Verder is de speeltuin op het Groningenplein een initiatief van de commissie.

‘Ik vind de Stedenwijk een mooie wijk. In en vanuit de wijk kan ik alles lopend doen.
Je woont hier vlakbij het winkelcentrum, het park, het Weerwater. Ik vind de Stedenwijk in
vergelijking met andere wijken heel sociaal. De mensen zijn gewoon sterk op elkaar betrokken.
Mensen zijn in elkaar geïnteresseerd en iedereen zegt elkaar gedag. Ik wil in de wijk wel
plekken voor de jeugd.Voor jongeren is er in de Stedenwijk weinig te doen.’

Huishouden vindt Marianne geen probleem, maar ze houdt eigenlijk niet van koken. Daarom
heeft ze geen recept ingeleverd. Ze vindt het echter wel heerlijk als iemand voor haar kookt.
‘En wat is er gezelliger dan met z’n allen aan tafel te zitten?’

Marianne Rebel
Voorzitter ABC buurtbewoners-
commissie
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Edith Taylor
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‘Twee jaar heb ik in Yorkshire gewoond en
kennis gemaakt met de Engelse keuken. Mijn
Ierse schoonmoeder heeft me het recept van dit
gerecht gegeven’, vertelt Edith Taylor.
‘Het hoort bij een echt “Sunday dinner”, dus bij een
feestelijke maaltijd, met een lekker stuk rosbief in dunne
plakjes en een echte jus.

Mijn man en ik koken fiftyfifty: ik doe het meer plichtmatig, hij is de echte liefhebber.
Omdat ik heimwee kreeg, hebben we ervoor gekozen om naar Nederland te gaan. En na een
tijd in een dorpje te hebben gewoond, zijn we alweer 4 jaar geleden in Almere neergestreken.
De kinderen gaan met plezier naar school, de sfeer in de buurt is goed. Er woont een gemixt
gezelschap, daar houd ik van.Van mij mag Almere nog best groeien: het stadscentrum is op
zaterdagmiddag net een mierenhoop! De buurt waar ik woon is wel niet zo´n buurt als de
Breukelengracht met z´n concert, maar men groet spontaan, en eerlijk gezegd weet ik niet of
het zo erg is om niet zo “close” te zijn.’

  



Yorkshirepudding

2 eieren 

115 gram bloem

250 ml melk

2 eetlepels water

mespuntje zout

olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Edith Taylor

Verwarm de oven voor op 250° C.
Meng alle ingrediënten.
Verwarm de bakvorm (muffinvorm of glazen schaal) 
met olie in de oven voor.
Haal de schaal uit de oven als deze heet is.
Giet het mengsel in de hete schaal.
Zet de oven nu wat lager, op 220° C.
Zet de schaal in het midden van de oven.
Bak het 20-30 minuten tot het lekker bruin is.

Tip: in Yorkshire (Engeland) wordt dit gegeten met rosbief, jus, groenten
en geroosterde aardappeltjes.
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Sambal Goreng Kentang

1 zakje minifrites naturel

1 theelepel sambal

1 teentje knoflook

1 grote ui

2 eetlepels ketjap manis

1 eetlepel suiker

3 eetlepels zonnebloemolie

Bereidingswijze:Ingredienten:

Maud van Ossenbruggen

Snijd de ui en knoflook fijn.
Fruit de ui en knoflook in 3 eetlepels zonnebloemolie.
Doe daar 1 theelepel sambal, 2 eetlepels ketjap en de suiker bij.
Vuur afzetten.
Roer de minifrites er doorheen.

Serveer dit gerecht met witte rijst.

bijgerecht

15 minuten

    



Salade met roquefort

300 gram andijvie

100 gram spekblokjes

4 halve peren uit blik

1 bakje champignons

Voor de dressing:

50 gram roquefort

2 bekertjes zure room 

3 eetlepels melk of koffieroom

boter

peper

zout

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Maaike Westerneng (werkgroep)

Snijd de rauwe andijvie in reepjes en was deze goed.
Snijd de peren in stukjes.
Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes.
Bak de spekblokjes in wat boter krokant.
Doe ze in een schaaltje.
Bak in hetzelfde vet nu de champignons 3 minuten.
Kruimel de roquefort met de hand fijn.
Maak de dressing: meng de zure room, de verkruimelde roquefort 
en de koffieroom of melk goed door elkaar.
Voeg peper en zout naar smaak toe.
Neem een wijde saladeschaal en doe er de andijviereepjes,
de champignons, de spekblokje en de stukjes peer in.
Giet voor het opdienen de dressing eroverheen.

Tip: ook lekker als maaltijdsalade.
Voeg dan 200 gram pasta toe die u heeft gekookt in 1 bouillontablet.
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Griekse Kaassalade 

200 gram fetakaas

2 eetlepels volle yoghurt

stukje Spaanse peper

5 takjes peterselie

peper

zout

oregano

Bereidingswijze:Ingredienten:

Krystel Verroen

Snijd de Spaanse peper en peterselie fijn.
Prak de fetakaas fijn met een vork.
Meng er de yoghurt, peterselie en Spaanse peper door,
evenals de kruiden.
Men kan het gelijk gebruiken 
en het gerecht is nog 2 dagen houdbaar in de koelkast.

Kali oreksi!

15 minuten
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Saladetaart 

2 gekookte rode bieten

6 gekookte winterwortels

4 gekookte eieren

zout

peper

knoflook

mayonaise 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Anouschka Sarkisian-Ahekian (werkgroep)

Neem ongeveer even grote winterwortels.
Schrap of schil ze.
Kook ze 15 minuten (afhankelijk van de grootte).
Kook de eieren hard.
De bieten, wortels en eieren in aparte schalen raspen.
De bieten en de wortels mengen met zout, peper,
knoflook en 2 eetlepels mayonaise.
Schep de bieten in een glazen schaal.
Schep daarbovenop de wortels en als laatste de eieren,
zo ontstaan drie laagjes.
Druk met een lepel de laagjes iets aan.
Keer de taart op een plat bord.
Je kunt de ‘taart’ nu in punten snijden.

Tip: lekker als salade bij een maaltijd of met brood.
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Inloophuis ‘de Ruimte’
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Rijst op z’n Iraans 

3 koppen basmatirijst

loempiadeeg 

of aardappelschijfjes

zonnebloemolie

zout

saffraan, vers gemalen

(bijv. met vijzel 

of keukenmachine)

65 gram gesmolten (room)boter

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Sjiva Keshavarzi

Voorbereidingen:
Was de basmatirijst goed met warm water en
verwijder eventueel stenen.
Vul een pan of een schaal met water.
Voeg daar een pollepel zout aan toe.
Laat dit minimaal vier uur staan.
Voor het koken:
Giet het zoute water af. Breng de rijst over 
in een niet te hoge pan met ruim kokend water.
Houdt het ‘vuur’ hoog.
Laat de rijst 15 minuten zonder deksel koken.
Breng de rijst over in een vergiet of zeef.
Spoel de pan om. Zet de pan weer op laag vuur.
Voeg een beetje zonnebloemolie toe (bodem bedekt met olie).
Leg op de olie een vel loempiadeeg 
(een laagje ongekookte aardappelschijfjes kan ook).
Breng de rijst vanuit de vergiet over in de pan.
Zet de pan op laag vuur.
Maal de saffraan en los 1 theelepel op in half kopje (50 ml) heet water.
Smelt ondertussen de boter. Zodra er damp uit de pan komt, wordt de
deksel omwikkeld met een ‘rijsttheedoek’ (om het vocht op te vangen).
Verdeel dan de gesmolten boter over de rijst.
Giet de saffraanoplossing in een hoekje van de pan.
Verwarm de pan zachtjes nog gedurende 15 minuten.
Schep eerst de witte rijst over in een dekschaal.
Verdeel daarna de saffraanrijst erover.
Het loempiadeeg (of de aardappelschijfjes) wordt in kleine stukjes
gebroken en in een schaaltje geserveerd.
Serveer deze rijst bij de Ghormett Sabzi.
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Michèle Smit

Michèle: ‘Ik woon al 22 jaar in Almere en dat is
praktisch mijn hele leven.Wat ik zelf zo leuk
vind aan Almere is dat ik het echt heb zien
groeien. Stedenwijk is voor een groot deel 
hetzelfde gebleven wat betreft de huizen
en gebouwen in mijn naaste omgeving.
Wel is er veel veranderd door aanbouw van nieuwe wijken en in het centrum.
Sommige mensen hier in de buurt wonen er net zo lang als wij.

Wat heel leuk is, is dat veel ouders van kinderen die bij mij op de basisschool hebben gezeten
nog steeds in de buurt wonen, zodat ik af en toe nog mensen spreek en weet hoe het met ze
gaat.’
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Trifle

1 pak lange vingers

1 blik cocktail fruit (450 gram)

1 pakje gelatine pudding

750 ml melk 

100 gram custardpoeder

50 gram suiker

250 ml slagroom 

(evt. suiker erbij)

hagelslag

suikermuisjes 

(spikkeltjes of discodip) 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Michèle Smit

Breek driekwart van de lange vingers in kleine stukjes.
Verdeel die op de bodem van een schaal.
Laat het vocht uit het blik cocktail fruit weglopen.
Verdeel het fruit over de lange vingers.
Bereid de gelatine pudding zoals beschreven op de verpakking.
Verdeel de gelatine na bereiding over het fruit en de lange vingers.
Zet de schaal in de koelkast zodat het mengsel stijf kan worden.
Na een uur kan de schaal uit de koelkast worden gehaald.
Breng 500 ml melk aan de kook in een steelpan.
De overige 250 ml meng je koud met de custardpoeder.
Doe de suiker erbij en meng het met de garde.
Als de melk kookt meng je dat met de dan ontstane gele pudding.
Roer het geheel op de kookplaat met de garde.
Blijf roeren tot het geheel kookt.
Giet het mengsel in de schaal en zorg dat het gelijk verdeeld wordt.
Niet mengen met de andere lagen!
Zet de schaal minimaal 2 uur in de koelkast,
zodat het geheel goed kan opstijven.
Maak vlak voor het opdienen de slagroom klaar 
en verdeel die over de schaal.
De trifle kan versierd worden met suikermuisjes of hagelslag.

Tip: als extra variatie kan er bij de suiker die in de custard gaat 
een zakje vanillesuiker worden gedaan.
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Zaagselpudding 

20 minuten maaktijd

2 uur en 30 minuten koeltijd

500 ml halfvolle melk

1 pakje griesmeelpuddingpoeder

1 pak lange vingers

1 zakje geraspte kokos

3 eetlepels rode jam

BereidingswijzeIngredienten:

Mevr. M.C. van Teeffelen-v/d Zel

Zet een gladde ronde schaal vol met koud water.
Kook de griesmeelpudding volgens de gebruiksaanwijzing.
Kook de melk.
Voeg de griesmeel al roerend toe.
Laat het 3-4 minuten doorkoken tot het gaar is, blijf roeren!
Giet het water uit de schaal.
Begiet de bodem met een laagje pudding.
Strooi daarop een dun laagje gemalen kokos.
Verwarm de jam met 1 lepel warm water tot een sausje.
Giet van de jam een dun laagje over de kokos.
Leg daarop een laagje lange vingers.
Strooi er dan weer een laagje kokos overheen.
Giet daar dan weer een laagje pudding op.
Herhaal deze lagen bij een grotere hoeveelheid.
Laat de pudding 2 1/2 uur koud worden in de koelkast.

nagerecht/gebak
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Grieks Dessert

Griekse yoghurt

(in kleine bekertjes verkrijgbaar)

walnoten

honing

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joan C. Snellen van Vollenhoven

Combineer naar smaak walnoten en honing
met de Griekse yoghurt.

259nagerecht/gebak

10 minuten

    



Els Spraakman
Sociaal-cultureel werker in
Buurtcentrum Stedenpunt

Els Spraakman is sociaal-cultureel werker in
Buurtcentrum Stedenpunt en verantwoordelijk
voor de inhoudelijke programma’s van het
buurtcentrum. Naast haar werk op het Stedenpunt
is Els ook coördinator van Buurtnetwerk
Jeugdhulpverlening in de Stedenwijk.

Els: ‘Buurtcentrum Stedenpunt bestaat 21 jaar en ik werk hier ook 21 jaar. Ik ben begonnen als
vrijwilliger op de crea en de bar. Daarna ging ik in dienst als leidster van de peuterspeelzaal –
dat heb ik 16 jaar gedaan – en nu dus sinds 4 jaar ben ik sociaal-cultureel werker van het
buurtcentrum.’

Stedenpunt wordt (hoogstwaarschijnlijk) een zogenaamd ‘doelgroep specifiek centrum’.
Doelgroep: kinderen en hun ouders, met veel aandacht voor o.a. voor/tussen en naschoolse
activiteiten en opvoedingsondersteuning. Het centrum functioneert ook als middelpunt van de
Brede School Stedenwijk.

Els woont vanaf 1980 in Almere. Eerst woonde ze 12 jaar in de Stedenwijk en nu woont ze in
de Filmwijk. Eén van de sterke kanten van de Stedenwijk is, volgens Els, de goede samenwer-
king tussen alle verschillende instanties in de wijk die iets met kinderen te maken hebben:
scholen, gezondheidszorg, kinderopvang, woningbouwverenigingen, GGD, de gemeente Almere
en natuurlijk Stichting de Schoor.

Els: ‘Mijn recept voor de worteltaart heb ik van een collega.Toen ik de taart proefde, vond ik
deze zo ontzettend lekker dat ik gelijk een kopietje van het recept heb gevraagd.’
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Worteltaart

350 gram wortelen

200 gram bruine basterd suiker

2 eetlepels bakgember

1 zakje bakpoeder

150 gram bloem

3 eieren

1 kopje olie (notenolie is

het lekkerst)

1 eetlepel kaneel

150 gram hazelnoten

voor de garnering:

200 gram roomkaas

200 gram poedersuiker

maanzaad

fijngesneden reepjes wortel 

olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Els Spraakman

Eieren scheiden.
Eidooiers met basterdsuiker schuimig kloppen.
Wortels raspen en door het beslag mengen met
gehakte hazelnoten, gember, kaneel, olie, bloem en bakpoeder.
Eiwitten stijf slaan en door het beslag spatelen.
In een springvorm in het midden van de oven op 175º C.
In 60-70 minuten goud bruin bakken.

Laten afkoelen en garneren met roomkaas 
waar de poedersuiker doorheen is geklopt 
en bestrooien met maanzaad en reepjes wortel.
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Bananenwalnoot Cake

150 gram suiker

120 gram boter of margarine

2 eieren

2 bananen

citroensap

1 zakje vanillesuiker

180 ml karnemelk

200 gram bloem

2 theelepels bakpoeder

zout

100 gram gepelde walnoten

Bereidingswijze:Ingredienten:

Rita Romeijn-Hogeweg

Verwarm de oven voor op 180º C.
Vet een cakeblik in en bestrooi het blik met bloem.
Hak de walnoten in grove stukjes.
Snijd de bananen in plakjes en besprenkel ze met wat citroensap.
Mix de suiker, vanillesuiker, zout en margarine tot een romig mengsel.
Klop de eieren erdoor.
Klop daarna de karnemelk en de bananenplakjes er doorheen.
Zeef de bloem en het bakmeel en roer dit door het mengsel.
Roer ten slotte de gehakte walnoten erdoor.
Giet het beslag in de cakevorm.
Zet het in de oven en bak het 45-50 minuten 
(tot een cakenaald er droog uitkomt).
Haal de cake na een kwartier uit de vorm 
en laat de cake verder afkoelen op een rekje.

nagerecht/gebak
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Baka Banana 

3 rijpe Surinaamse bananen 

(bakbananen)

40 gram suiker

2 dl melk

2 eieren

100 gram bloem

snufje zout

zonnebloem,

olijfolie of boter

Bereidingswijze:Ingrediënten:

A.G. Ong A Lok

Doe de bloem, suiker, zout en ei in een kom.
Meng dit onder toevoegen van de melk goed door elkaar 
tot er een stroperige massa ontstaat (zoals dik pannenkoek beslag).
Snijd de bananen in plakken (over de lengte).
Smelt de boter of doe wat olie in een pan.
Olie goed heet laten worden, niet laten branden.
Haal de banaanplakken door het beslag en doe ze in de pan.
Bak ze rondom bruin.

Tip: lukt het niet zo goed met lange repen banaan,
snijd ze dan 1 keer door.
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Pindakaaskoekjes

240 gram margarine

240 gram pindakaas

150 gram bruine suiker

200 gram gewone suiker

2 eieren 

300 gram bloem

1/2 theelepel zout

2 theelepels bakpoeder

1 theelepel vanillesuiker

Bereidingswijze:Ingredienten:

Mirjam Romeijn (werkgroep)

Meng de margarine en de pindakaas met een mixer.
Voeg daarna de suikers toe en blijf mixen.
Doe de eieren erbij en blijf mixen tot het een luchtige massa is.
Zeef alle droge ingrediënten in een kom.
Voeg dit mengsel geleidelijk toe aan het pindakaasmengsel en 
mix alles goed door elkaar.
Laat het deeg enkele uren koud worden in de koelkast.
Verwarm de oven voor op 180º C.
Maak balletjes van het deeg (doorsnee van ongeveer 3 cm)
Leg de balletjes 5 cm van elkaar 
op een met bakpapier beklede bakplaat.
Druk ze enigszins plat met een vork.
Bak de koekjes 12-15 minuten.
Laat ze afkoelen op een rek.

Dit recept is goed voor ongeveer 80 koekjes.
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Fruitsalade

1 peer

1 appel

1 sinaasappel

1 banaan

4 aardbeien

8 druppels citroensap

2 eetlepel basterdsuiker

Bereidingswijze:Ingrediënten:

C. Jansen

Schil de peer, appel en sinaasappel.
Verwijder de klokhuizen en pitten.
Snijd het fruit in stukjes.
Druppel het citroensap over het gesneden fruit.
Meng de suiker erdoorheen.
Laat een paar minuten intrekken.
Schil de banaan.
Snijd de banaan in plakjes.
Meng de banaan door het andere fruit.
Verdeel de fruitsalade over schaaltjes.
Versier elk schaaltje met een aardbei.

265nagerecht/gebak

25 minuten

    



Elly Slot-Boonstra

Een afspraak maken met mevrouw Slot is niet
zo gemakkelijk: ze is “in verwachting van het
eerste kleinkind” en zo gaat er een week voorbij.
Het interview dus toch maar telefonisch
afgenomen, omdat de kleine op zich laat wachten en
onze “bijna-oma” bereikbaar wil zijn “voor het geval dat”!

Al vanaf het begin van Stedenwijk-Midden, 23 jaar dus, woont de familie in dit huis.
Uit Amsterdam gekomen omdat ruimte daar een schaars goed was, beviel het hen meteen
prima, tot verbazing c.q. verbijstering van buren en familie.Want wat heb je toch te zoeken in
Almere? Nou juist dát dus: ruimte, rust, groen om je heen. En dat was van meet af aan ruim
voorradig in Stedenwijk. De drie kinderen zijn geen ras Almeerders geworden; ze waren al wat
ouder, en één volgde al een opleiding in Amsterdam. Inmiddels zijn meerdere mensen die toen
zo sceptisch tegenover Almere stonden, letterlijk over de brug gekomen en waarom ook niet?
Er is nog steeds ruimte te over!

Wat betreft het recept: dit is de lievelingstaart van de kinderen. Ze hebben allemaal iets met
de Verenigde Staten, zijn er geweest en sindsdien is het vaste prik bij verjaardagen. Ook heel
lekker als toetje, met ijs!
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Cheesecake(zoete roomkaastaart) 

2 uur en 30 minuten 

en 3 uur koelen

1 1/2 rol chocolate chip cookies

80 gram boter of margarine

150 gram suiker

3 eieren

4 pakjes Mon Chou (400 gram)

2 zakjes vanillesuiker

40 gram bloem

snufje zout

2 eetlepels citroensap

250 ml slagroom

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Elly Slot-Boonstra

Verwarm de oven voor op 160° C.
Doe de koekjes in een plastic zak en leg ze op een plank.
Kruimel ze goed fijn met een deegroller.
Smelt de boter in een steelpan.
Roer de gesmolten boter en 1 1/2 eetlepel suiker door de koekkruimels.
Spreid het mengsel uit op de bodem van een springvorm (24 cm).
Druk het goed aan met de bolle kant van een lepel.
Zet het tot gebruik in de koelkast.
Splits de eieren boven 2 kommen.
Voeg Mon Chou, vanillesuiker,
en de helft van het suiker aan de dooiers toe.
Klop het tot een glad mengsel.
Voeg daar dan bloem, zout, citroensap en slagroom aan toe.
Klop de eiwitten bijna stijf.
Voeg al kloppend de rest van de suiker toe tot stijve pieken ontstaan.
Meng het Mon Chou mengsel voorzichtig met het eiwit.
Spreid het mengsel uit over de springvorm.
Plaats het in het midden van de oven.
Bak de taart in 1 1/2 uur gaar en lichtbruin.
Laat de taart koud worden.
Ga met een scherp mes langs de randen zodat het makkelijker loslaat.
Verwijder daarna de rand van de springvorm.
Zet de taart minstens 3 uur in de koelkast in folie.
De taart is altijd bovenop gebarsten.

Tip: de taart is ook heerlijk als nagerecht met ijs! 
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Hennie Stam
Postbode in de Stedenwijk

Hennie Stam is vanaf februari 2004 postbode
in de Stedenwijk. Daarvoor werkte ze als
postbode in de Filmwijk. Hennie bezorgd de post
voor ondermeer de Hengelostraat, de Olstgracht,
het Giethoornpad, en de Zwolleweg.

Hennie woont sinds 1986 in de Kruidenwijk. Haar familie is vanuit Lelystad naar Almere
gekomen om dichterbij Hennie’s ouders te zijn. Die woonden al in Haven.

Het valt Hennie op dat de bewoners van Stedenwijk goede contacten met elkaar hebben.

Hennie: ‘Als ik een pakje voor iemand heb en ik bel aan, zeggen mensen vaak:“Als ik de
volgende keer niet thuis ben, geef het maar aan mijn buren.” Dus hebben ze toch wat al
opgebouwd, anders zouden ze dat niet zo gauw doen.’

‘Het lijkt me prettig wonen in de Stedenwijk. Hier is het vrolijk, met alle culturen bij elkaar.
De voorzieningen zijn dichtbij. Je kunt zo lopen naar de stad toe, naar de bus, naar de trein.
Er is veel groen, het is hier ruim opgezet en de huizen zijn vrij groot.’

Hennie’s recept voor ‘Drie in de Pan’ is een traditioneel Nederlands recept dat een beetje op
oliebol lijkt. Ze vindt het leuk om dit recept met haar kinderen te maken.
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Drie-in-de-pan

1 pak pannenkoekenmeel

krenten

rozijnen

geraspte appel

olie

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Hennie Stam

Meel klaarmaken zoals op het pak staat.
Krenten, rozijnen, appel door het meel roeren.
Olie verwarmen in de pan.
Maak van het mengsel drie bergjes met behulp van twee lepels.
Bak de bergjes om en om in de pan, net als een pannenkoek.
Laat de drie-in-de-pan wel eerst gaar worden, voor je hem omdraait

Tip: gebruik zonnebloemolie i.p.v. boter dat is minder vet en dan kun je
het ook koud eten.

Serveren met witte basterdsuiker.
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Sûpengroattenbrij 

(karnemelkse gortenpap) 

1 mingel sûpe 

(1 liter karnemelk)

125 gram fluchgroat 

(125 gram vluggort)

20 gram blom 

(20 gram bloem)

sâlt 

(zout)

BereidingswijzeIngredienten:

Geertje Damstra (werkgroep)

De groat mei de kâlde sûpe en wat sâlt op ’t fjoer sette.
Sa út en troch reare en stadich oan ‘e soad bringe.
Dan súntsjes gear wurde litte yn in healoere.
De lêste fiif minuten wat mei kâld wetter oanrearde blom 
dertroch reare en meiside litte.
Lekker mei sjerp.

Minsken dy ’t mâl meiïnoar binne,
skriuwe inoars namme mei sjerp yn ‘e brij.

De gort met de koude karnemelk en wat zout op het vuur zetten.
Zo nu en dan roeren en langzaam aan de kook brengen.
Dan in een half uur rustig gaar laten worden.
De laatste vijf minuten een papje van bloem met een beetje water er
door roeren en mee laten koken.
Lekker met stroop.

Mensen die van elkaar houden,
schrijven elkaars naam met stroop in de pap.
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Apple Pie

Voor het deeg:

250 gram bloem

150 gram boter

50 gram suiker

scheutje koud water

Voor de vulling:

1 kg appels (Goudrenetten)

75 gram suiker

2 theelepels kaneel 

of gemengde koekkruiden

sap van een halve citroen

1 eetlepel custardpoeder 

of maïzena

1 eierdooier

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Joke Mesker

Voorbereiden:
Maak een kruimelig deeg door de bloem, suiker 
en de in blokjes verdeelde koude boter te mengen.
Meng er zoveel water door dat het deeg samenhangt 
en kneed niet langer dan nodig.
Maak een platte bal van het deeg en leg deze verpakt in folie 
minstens 1 uur in de koelkast.
Schil de appels en snijd ze in vieren en verwijder het klokhuis.
Snijd de appels in plakjes.
Doe er citroensap over en schep de kaneel en de suiker er door.

Verwarm de oven voor op 180° C.
Verdeel het deeg in bijna 2 gelijke helften.
Rol het grootste deel uit tot een 30 cm ronde lap.
Vet de vorm in en bekleed de vorm met het deeg.
Prik in de bodem met een vork wat gaatjes 
en bestrooi de bodem met een dun laagje custard of maïzena.
Beleg de vorm dakpansgewijs met plakjes appel.
Rol het resterende deeg uit tot een ronde lap van 26 cm doorsnee en
leg die over de appels.
Sla het teveel aan deeg naar binnen en druk de deegranden aan.
Bestrijk het deegdeksel met de losgeklopte eierdooier.
Plaats de taart in de voorverwarmde oven en laat deze 50 tot 60 min.
bakken.
Serveer de taart lauwwarm of koud.
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BitterkoekjesMousse

150 g bitterkoekjes

2,5 dl slagroom

2 eieren ( zo vers mogelijk )

5 eetlepels suiker

scheutje bitterkoekjeslikeur

evt. gehakte nootjes 

of amandeltjes

Bereidingswijze:Ingredienten:

Jan-Willem Menkveld (werkgroep)

Verkruimel de bitterkoekjes en doe ze in een grote mengkom.
Scheid de eieren en klop de eiwitten stijf.
Schep er de suiker doorheen.
Doe de eiwitten boven op de bitterkoekjeskruimels.
Klop de slagroom stijf en doe deze ook bij de bitterkoekjeskruimels.
Doe nu een scheutjes bitterkoekjeslikeur erbij 
en schep alles voorzichtig door elkaar zodat je een egale massa krijgt.
Verdeel de massa over 4 schaaltjes 
en zet ze gedurende minstens een uur in de koelkast.
Doe vlak voor het opdienen de nootjes of amandeltjes erover.

nagerecht/gebak

1 uur  30 minuten

272

     



Mom’s Chocolate Chip Cookies

150 gram margarine

220 gram suiker

110 gram basterdsuiker

2 eieren

310 gram bloem

5 gram bakpoeder

5 gram zout

10 gram vanillesuiker

‘chocolate chips’

(hoeveelheid naar smaak)

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Jackie Wyse (werkgroep)

Roer margarine totdat hij romig is.
Voeg suiker toe en roer.
Voeg eieren toe en blijf roeren.
Voeg bloem, bakpoeder, zout, en vanillesuiker toe.
Roer goed.
Voeg chocolate chips toe.
Meng alle ingrediënten zeer goed.
Maak van het deeg balletjes.
Doe de deegballetjes op een pizzablik 
(10 á 12 per blik).
Doe het blik in de oven.
Bak de cookies 8 minuten op 175º C.

Tip: neem de margarine van te voren uit de koelkast 
zodat deze zacht wordt.

Chocolate chips kunnen vervangen worden 
door gebrokkelde reepjes chocola of chocolade hagelslag.

Chocolate chip cookies zijn het allerlekkerst wanneer zij warm gegeten
worden, met een koud glas melk daarbij.
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Mevr. C. van Weeren

‘Dit recept komt uit een kookboek van 30 jaar
oud, toen ik trouwde’, vertelt mevrouw van
Weeren.‘De kinderen smulden, vaak met
vriendjes die mee mochten eten. Het was een
prachtige manier om oud brood op te maken, zonder
dat de kinderen het merkten. Nu de kleinzoon regelmatig bij
oma en opa is, zou het zo weer op het menu kunnen worden gezet. Het is wel jammer dat hij
een kieskeurige eter is.’

Mevrouw van Weeren is in Amsterdam opgegroeid en kwam in augustus 1981 met haar man
en kinderen naar Almere.‘In die tijd stonden er nog niet veel huizen in de Stedenwijk.
Stedenwijk-Noord was net gebouwd en in Stedenwijk-Midden was men nog druk aan het
bouwen.Wij zijn dan ook de eerste bewoners van dit huis. In die tijd waren onze kinderen al
op de leeftijd dat ze naar het voortgezet onderwijs gingen.’

Daarom bleef één van de kinderen op het gymnasium in Amsterdam, hoe de rector van de
Meergronden ook pleitte om voor zijn school te kiezen. Deze zoon heeft nooit echt een 
binding met Almere gekregen, ondanks het feit dat hij wel in Almere sportte.
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Wentelteefjesmet ei

12 dunne rechthoekige sneetjes

brood zonder korst

250 ml melk

2 eieren 

40 gram suiker

geraspte citroen of sinaasappel-

schil

kaneel

boter of margarine

250 ml dikke vanille vla

gekonfijte kersjes

poedersuiker

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mevr. C. van Weeren

Klop de eieren met de suiker en kaneel.
Voeg melk toe.
Week in dit mengsel de sneetjes brood tot ze geheel zijn doortrokken.
Schep nu en dan het uitgelekte vocht over de sneetjes brood.
Bak de plakjes brood in de hete boter of margarine 
aan beide kanten mooi bruin.
Dien ze zo heet mogelijk op.
Stuif er wat poedersuiker over.
Of laat ze plat naast elkaar liggend volkomen koud worden.
Spuit er met de koude vanillevla een garnering op 
en werk deze af met de kersjes.
Presenteer deze koude wentelteefjes 
op een schotel met een taartrandje.
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Carolien Koersvelt

Carolien Koersvelt woont met haar gezin nu
ongeveer 5 jaar in Stedenwijk.
Ze vindt het er prettig wonen. Ze komt van een
flat en vindt een huis met een tuin heerlijk.
Carolien:‘We komen uit Amsterdam en wat ons opviel
toen we hier kwamen wonen was de vriendelijkheid van de
mensen. De mensen hier zeggen elkaar gedag. Even wennen, maar wel prettig wennen!’

Het recept wat Carolien heeft ingestuurd is via tupperware in haar bezit gekomen.
Nu heeft Carolien wat met tupperware, zij heeft ondertussen bijna de hele collectie.
Via een vriendin die zo’n party organiseerde kreeg zij het recept in handen.
Nu ongeveer 3 jaar geleden.

Carolien:‘Met de schudkom van het befaamde merk is het namelijk in een handomdraai
gemaakt. En het gezin, met name de kinderen, hebben vanaf die tijd al menigmaal van het
krentenbrood gesmuld. Meestal eten we het met hoogtijdagen zoals bijvoorbeeld Pasen, maar
ook wel eens als extraatje bij het ontbijt.’

Door een druk bestaan (werken, gezin) is koken voor Carolien vooral makkelijk en snel.
Carolien:‘Bakken vind ik veel leuker, dus daar maak ik af en toe tijd voor.’
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Krentenbrood

500 gram zelfrijzend bakmeel

300 gram rozijnen en/of krenten

500 ml kaneelthee

kaneel naar smaak

snufje zout

1 ei

1 zakje Oetker bakpoeder

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Carolien Koersvelt

Verwarm de oven voor op 200° C.
Maak 500 ml kaneelthee.
Wel de rozijnen/krenten ongeveer 2 uur in de kaneelthee.
Meng het bakmeel met kaneel, zout, en Oetker bakpoeder.
Pas op met de kaneel want teveel smaakt bitter.
Klop het ei los.
Voeg deze toe aan het meel.
Voeg nu de krenten/rozijnen met de thee toe.
Meng alles en kneed het deeg goed door.
Vet een bakvorm (cakevorm of echte donkere broodvorm) in met boter 
en strooi er paneermeel over.
Doe het mengsel in de bakvorm.
Bak het krentenbrood 1 uur in de voorverwarmde oven.
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Mirjem Channa

Mirjem Channa is in Egypte opgegroeid en
woont nu 7 jaar in Almere. Ze mist haar familie
in Egypte, maar als we op bezoek komen is haar
moeder aanwezig. Chkalama, uitgesproken als
Sjakkalama, is een Egyptische kokoscake.

Je kunt het als gebak eten, maar het is ook heel geschikt als ontbijt. Het is voedzaam en je
kunt er als het ware lang op teren.’
Mirjem houdt van koken en is meestal degene die thuis kookt. Haar man kookt ook veel, maar
alleen op het werk, want hij is kok. In Egypte heeft men net als in Nederland ontbijt, lunch en
avondmaaltijd. Bij de maaltijden worden vaak vruchten gegeten. In Egypte zijn veel soorten
fruit verkrijgbaar, zoals bananen, guave en verse dadels. Kinderen in Egypte eten veel fruit en
relatief weinig koek of snoep en in Nederland is dat wel anders. Ik mis eerlijk gezegd al dat
verse fruit wel, want er is toch niets lekkerder dan fruit dat vers van de boom is geplukt.’

We vragen Mirjem wat nu een populair Egyptisch gerecht is.
‘De Falaffel is heel populair in Egypte, maar eigenlijk ook in de omringende landen. Je kunt het
werkelijk op iedere straathoek krijgen.’
‘Ik kook niet alleen Egyptische gerechten. Kennissen hebben mij geleerd hoe ik Indonesische
en Surinaamse gerechten kan maken.’
Bepaalde typische Egyptische ingrediënten zijn in Almere moeilijk verkrijgbaar en geregeld
moet ik naar de Egyptische winkel in Amsterdam.Toch vind ik veel in de supermarkt aan de
Coevordensingel.’
Mirjem vindt het prettig dat de Stedenwijk zo dicht bij het centrum ligt. Alle winkels liggen op
loopafstand. Ze vindt in de wijk echter weinig samenhang:‘Mensen leven niet echt 
samen.’

In de loop der jaren heeft Mirjem wel een kleine kennissenkring opgebouwd.
‘Ik heb een Nederlandse vriendin en soms koken we samen. Nou, niet echt samen, want zij
kookt Nederlands voor mij en ik kook Egyptisch voor haar.’

Mirjem heeft een Nederlandse taalcursus afgerond en hoopt uiteindelijk werk te vinden in
haar vakgebied. In Egypte was ze docente sociologie en filosofie.‘Ik zou graag ook de 
Engelse taal willen leren. Misschien komt er ooit een cursus in het buurthuis.’
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Chkalama (Egyptische kokoscake) 

3 koppen gemalen kokos

1 1/2 kop poedersuiker

1 1/2 kop meel

6 eieren

2 theelepels bakpoeder

1 theelepel vanillesuiker

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Mirjem Channa

De eieren mengen met de poedersuiker en de vanillesuiker 
totdat er een dik mengsel ontstaat.
Daarna de kokos toevoegen.
Het meel en de bakpoeder droog mengen 
en daarna aan het mengsel toevoegen en goed roeren.
Vet een middelgroot vierkant of rechthoekig bakblik in.
Breng het mengsel over in het bakblik 
en maak de bovenkant helemaal glad.
Warm de oven 15 minuten voor op 170o C.
Bak de cake in minimaal 45 minuten op 170o C (dus niet te heet).
Wanneer de cake goed rijst,
kan met een speld worden gecontroleerd of deze gaar is.
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Gerrit-Jan Romeijn
werkgroep

Dit recept is van Betty Springer uit het stadje
Goshen in de Amerikaanse staat Indiana.
Wij hebben dit recept in 1979 van haar gekregen
en altijd met veel plezier bereid en verorberd. Betty
is inmiddels 86 jaar oud en bakt in haar aanleunwo-
ning nog regelmatig deze worteltjestaart.

Een konijntje komt bij de bakker en vraagt: ‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’
‘Nee’, zegt de bakker, ‘dat heb ik niet.’ Het konijntje gaat weg.
De volgende ochtend stapt het konijntje weer de bakkerszaak binnen en vraagt:
‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’‘Nee’, zegt de bakker, ‘dat heb ik niet, dat zei ik gisteren toch
al?’ Het konijntje gaat weer weg. ’s Nachts denkt de bakker, ‘Misschien moet ik het tóch eens
bakken.’ Hij zoekt in zijn kookboeken, vindt een recept en bakt dezelfde nacht nog een
worteltjestaart. Die ochtend komt het konijntje weer de bakkerszaak binnen en vraagt:
‘Bakker, heeft u worteltjestaart?’‘Ja’, antwoordt de bakker enthousiast, en hij laat trots de taart
zien. Zegt het konijntje: ‘Vies hè?’
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Worteltjestaartà la Betty Springer

200 gram suiker

240 ml maïskiemolie 

4 eieren

3 koppen geraspte wortel

200 gram bloem

1 theelepel zout

2 theelepels ‘baking soda’

(zuiveringszout) 

2 theelepels bakpoeder

1 theelepel kaneel

50 gram gehakte cashewnoten 

‘Frosting’:

2 pakjes Mon Chou (200 gram)

of 250 gram Philadelphia Cream

Cheese

1 zakje vanillesuiker, zout

100 gram poedersuiker

25 gram margarine

Bereidingswijze:Ingrediënten:

Gerrit Jan Romeijn (werkgroep)

Verwarm de oven voor op 180º C.
Olie en suiker met de mixer kloppen.
Voeg geraspte wortel en eieren toe.
Goed kloppen.
Zeef de droge ingrediënten en voeg ze toe aan het wortelmengsel.
Voeg de gehakte noten toe.
Klop goed door.
Vet een bakblik in met boter en bestuif met meel.
Giet het mengsel in het bakblik.
Bak 30 tot 45 minuten in een voorverwarmde oven.
Controleer met een naald op gaarheid.

‘Frosting’:
Roer de ingrediënten samen tot een romige massa 
en smeer dit over de afgekoelde cake.
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Register Recepten

35
23
15
29
11
19
27
21
13
33
17
25
31

187
97

211
111
191
173
127

57
63

223
81

133
183
109
143

93
61

131
119
151
203
153

Voorgerechten

Djangan Bening
Hamsalade, Hollandse 
Kipsalade met ananas
Mini-pizzaatjes 
Mosterdsoep 
Pindasoep
Soep, Japanse
Tomaten, gevulde
Tomatensoep
Tomatensoep, Chinese
Yoghurt soep
Yoghurtsoep ‘Ararat’
Zalmsalade

Hoofdgerechten

Aardappel, koolraap en kaas (Ovengerecht)
Aardappelzooi
Ajam Pangang
Ajam Pedis (Hete Kip)
Andijviestamppot 
Aubergine, pittige
Aubergines, gevulde
Bami
Bami, Javaanse
Bamisoep met kip, pittige
Biefstuk met champignons en roomsaus
Boerenkool met worst
Boeuf speciaal 
Boeuff Stroganoff
Bonenschotel, Bretonse
Briany
Bruine bonen met rijst
Bruine bonenschotel, Surinaamse
Bruine bonensoep, Hollandse
Caldo Verde (Portugese koolsoep)
Champignonragout
Coq au vin

Courgette-aardappeltaart 
Dolma
Erwtensoep, echte Hollandse 
Estofado 
Filet, Egyptische 
Gehakt
Gehaktbal, Surinaamse
Gehaktballen van sardines
Gehaktgerecht, Turks
Gehaktschotel
Gehaktschotel, pikante
Gehakttaart
Ghormett Sabzi 
Gnocchi met pompoensaus 
Goresh Giame
Goulashsoep 
Hachee 
Italiaans campinggerecht
Jass
Kaastaart, hartige
Kalfsvlees
Kapucijnerstoof 
Kebab, knoflook (Turkse)
Kip met honing en chili
Kip Paturain
Kipfilet, gebakken
Kippenlevertjes, knapperige
Koolsoep, Portugese (Caldo Verde)
Kwartel, gegrilde
Lasagne al forno 
Linzensoep zonder handomdraai 
Macaroni met blauwe kaas en spinazie
Maïssoep, fijne
Nalesniki
Nasi goreng, kruidige
Pandanrijst met biefstuk en sojasaus
Paprika vlees
Pilaff
Pindasoep
Pom

67
179

89
98
65

225
207
159
217
145

75
66

239
235
141

85
55

233
149

59
161
197

83
115
135

51
103
151
171

43
227
123
199
107

77
125

58
87

167
99

      



Pompoensoep
Pompoentaart, veganistische
Prei, winterse
Preistamppot (Pikkepotje)
Raasdonders of kapucijners zonder spek
Rendang
Rijst met Lamsvlees
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Trifle
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Worteltjestaart à la Betty Springer
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