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Op 13 september vieren we weer het Chinese 
Maanfeest. Voor mij betekent dat vanaf augustus 
al genieten van de lekkere maankoeken die in de 
Chinese supermarkten te koop zijn. 
In mijn herinneringen vierden we ook vroeger 
in ons dorp in China het maanfeest, maar niet 
zo groots. We aten slechts onze variant van de 
maankoek. Ook herinner ik me het verhaal dat 
mijn oma vertelde over de maanfee, die op de 
maan woont, samen met haar konijn en dat we 
onze grote pla� e maankoek (een soort zoete 
plakkerige pannenkoek met sesamzaadjes) op 
de vensterbank moesten leggen in de nacht om 
de maanfee naar je te lokken. Die nacht duurde 
overigens vaak niet langer dan tien minuten, 
omdat de maankoek al snel werd opgegeten 
door onszelf. 

1) Het project ‘Meer dan Babi Pangang’ 
is een online platform om de diversiteit 
van de Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland te laten zien. Hiermee willen 
ze achterhaalde stereotypen en clichés 
doorbreken, zoals ‘poepchinees’, ‘sambal 
bij’ en dat we honden en ka� en zouden 
eten. Door middel van het delen van 
persoonlijke verhalen uit het gedeelde 
verleden, ervaringen uit het heden en onze 
visie op de toekomst willen wij een breed 
publiek inzicht geven over de rijke culturen 
van deze gemeenschappen. Wil jij ook 
jouw verhaal delen? Neem dan contact op 
via www.meerdanbabipangnag.nl

2) Vanaf september zal Space101 ook 
opengaan op zondagen. Zowel op de 
dinsdag en de zondag kunnen bezoekers 
ook proeven van onze verhalen. Houd 
onze Instagrampagina in de gaten voor 
nieuwtjes en updates: 101ro� erdam

TIPS

Space101
Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)

Nu in Nederland hebben we een heel ander 
soort maankoek die we eten, de Kantonese 
variant noemen wij het: dikke maankoeken van 
lotuspasta gevuld met gezoute eigeel. Enorm 
machtig, maar o zo lekker. Elk jaar koop ik een 
paar van die blikken maankoeken. In elk blik 
zi� en vaak maar 4 stuks individueel verpakt. 
Een is om zelf op te eten thuis, de anderen zijn 
om aan onze ouders en vrienden te geven. Bij elk 
Chinees festival deel je vaak het eten met elkaar, 
eet je samen of breng je of geef je eten aan elkaar 
mee. 
Sinds enkele jaren probeer ik via mijn eigen 
manier ook het maanfeest onder de aandacht 
te brengen onder de niet-Chinezen. Ik heb 
vaak genoeg thee- en maankoekactiviteiten 
gedaan en verhalen verteld aan kinderen. Ook 
dit jaar ga ik het maanfeest vieren waarbij 

Deze keer: Catedak

Maanfeest

The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Catedak... De Chinese naam van dit restaurant 
hee�  als globale betekenis: paviljoen van 
het lekkere eten. Maar zoals de eigenaar het 
uitlegde, is de naam Catedak een samentrekking 
van catering en dak (van een huis). Kortom: 
lekker eten onder één dak. En lekker eten is het 
zeker. Catedak bestaat niet lang, het is zeker nog 
een onontdekte parel voor de echte lie� ebbers 
van Chinees eten. Van het ECHTE Chinees eten 
dan wel. Catedak serveert geen babi pangang of 
loempia. De specialiteit is de hand getrokken 
noedels (Lamian), met de smaken uit Xi'an. Dit 
betekent soms dat de smaken sterk zijn, soms 
ook pi� ig. Het menu is klein, maar dat deert 
niet, want je komt hier echt voor de noedels. 
De keuken is open en je kan live zien hoe de 
noedels worden gemaakt. De eigenaar staat zelf 
bij de bestelbalie en staat je graag te woord. Heel 
geduldig en zeer beleefd.
Met het hele gezin en een vriendin kwamen we 
hier eten. Mijn kinderen zijn namelijk dol op 
noedels. Ik was benieuwd of zij Lamian zouden 
lusten. De gerechten zien er beetje rommelig 
uit, maar de bedoeling is dus dat je eerst de kom 
met noedels zelf husselt, voordat je het opeet. 
Voor de kinderen pakte ik de noedels zo gewoon 
mogelijk, want ze zi� en nog in de fase dat ze geen 
stukken groente en vlees willen bij hun noedels. 
Eenmaal aan het eten, raakten hun borden ook 
snel leeg. Ook zij vonden de noedels dus prima 
smaken. De noedels leken wel oneindig. Ze zijn 
zo lang dat je maar blij�  pakken, alsof 1 kom uit 
1 streng noedels bestaat. Met de hand getrokken 
en goed gekookt. Je kunt de noedels natuurlijk 
breken met je stokjes of doorbijten. Het is wel 
een lach waard. 

De structuur en de smaken zijn heel goed. Heel 
authentiek zoals je het in China eet. En dat is 
ook precies waar de eigenaar naar stree� : zijn 
liefde voor het eten uit zijn streek overbrengen 
naar de gasten. Ook de Chinese burger is het 
proberen waard. Heel machtig, dus delen met 
meerdere personen is aan te raden. Anders 
krijg je je kom noedels niet meer op. Een van 
de gerechten die mij direct terugbracht naar 
mijn jeugd was de sweet rice cake, het enige 
dessert op de kaart. Ik herkende direct de smaak 
van mijn jonge jaren: de eight treasure sticky 
rice, een lekkernij die mijn moeder vroeger 
weleens klaarmaakte (opwarmde) en waar wij 

als kinderen altijd vochten om het grootste deel. 
Jaren zocht ik alle Chinese supermarkten af naar 
dit gerecht, maar ik heb het nooit gevonden, 
ook niet in een restaurant. Voor mij was het 
daarom zo onverwacht dat ze dit dessert op 
het menu hebben staan, ook al zi� en er geen 
8 verschillende 'scha� en' in; Het smaakt bijna 
zoals ik het me kan herinneren. 

iedereen welkom is om samen te eten. Op 13 
september organiseren we bij Verhalenhuis 
Belvédère een speciale Chinees diner ter 
viering van het maanfeest. Xinyu (uit Sichuan) 
is door mij gevraagd om centraal te staan in de 
zogenoemde Volkskeuken met haar verhaal 
en haar gerechten uit de Sichuanese keuken, 
dus het eten zal lekker pi� ig zijn. Afsluitend 
bied ik de gasten thee met maankoeken aan. 
Onze speciale gast is Ouijdane. Zij serveert 
Marokkaanse gebakjes, want de Marrokkaanse 
cultuur hee�  ook een soort Maanfeest. Een 
vol programma met verhalen, heerlijk eten, 
ontmoetingen en wellicht live Chinese 
muziek. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Ook opvallend op het menu zijn de vele 
theesoorten die je kunt bestellen. Dit duidt 
voor mij al aan dat ze thee hoog in het vaandel 
hebben staan. De eigenaar vertelde dat hij zelf 
de thee in China inkoopt. Kwaliteit is belangrijk 
en dat proef je. De geur van de jasmijn komt je 
al tegemoet als de pot op de tafel wordt gezet. 
En na meerdere malen bijvullen met heet water, 
blij�  de thee goed smaken. Neem dus vooral 
ook thee bij je noedels. Verder kan ik alleen 
zeggen dat de prijzen heel vriendelijk zijn, dat 
het interieur heel schoon en netjes is en de 
zitplaatsen lekker ruim zijn. De eigenaar stree�  
ook naar kunst als onderdeel van zijn concept. 
Hierover kan ik zeggen dat dat misschien nog iets 
beter aangepakt kan worden. Al met al, Catedak 
is het proberen waard, zeker voor foodies en 
lie� ebbers van noedels of van Chinees eten in 
het algemeen.
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Op 13 september vieren we weer het Chinese 
Maanfeest. Voor mij betekent dat vanaf augustus 
al genieten van de lekkere maankoeken die in de 
Chinese supermarkten te koop zijn. 
In mijn herinneringen vierden we ook vroeger 
in ons dorp in China het maanfeest, maar niet 
zo groots. We aten slechts onze variant van de 
maankoek. Ook herinner ik me het verhaal dat 
mijn oma vertelde over de maanfee, die op de 
maan woont, samen met haar konijn en dat we 
onze grote pla� e maankoek (een soort zoete 
plakkerige pannenkoek met sesamzaadjes) op 
de vensterbank moesten leggen in de nacht om 
de maanfee naar je te lokken. Die nacht duurde 
overigens vaak niet langer dan tien minuten, 
omdat de maankoek al snel werd opgegeten 
door onszelf. 

1) Het project ‘Meer dan Babi Pangang’ 
is een online platform om de diversiteit 
van de Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland te laten zien. Hiermee willen 
ze achterhaalde stereotypen en clichés 
doorbreken, zoals ‘poepchinees’, ‘sambal 
bij’ en dat we honden en ka� en zouden 
eten. Door middel van het delen van 
persoonlijke verhalen uit het gedeelde 
verleden, ervaringen uit het heden en onze 
visie op de toekomst willen wij een breed 
publiek inzicht geven over de rijke culturen 
van deze gemeenschappen. Wil jij ook 
jouw verhaal delen? Neem dan contact op 
via www.meerdanbabipangnag.nl

2) Vanaf september zal Space101 ook 
opengaan op zondagen. Zowel op de 
dinsdag en de zondag kunnen bezoekers 
ook proeven van onze verhalen. Houd 
onze Instagrampagina in de gaten voor 
nieuwtjes en updates: 101ro� erdam

TIPS

Space101
Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)

Nu in Nederland hebben we een heel ander 
soort maankoek die we eten, de Kantonese 
variant noemen wij het: dikke maankoeken van 
lotuspasta gevuld met gezoute eigeel. Enorm 
machtig, maar o zo lekker. Elk jaar koop ik een 
paar van die blikken maankoeken. In elk blik 
zi� en vaak maar 4 stuks individueel verpakt. 
Een is om zelf op te eten thuis, de anderen zijn 
om aan onze ouders en vrienden te geven. Bij elk 
Chinees festival deel je vaak het eten met elkaar, 
eet je samen of breng je of geef je eten aan elkaar 
mee. 
Sinds enkele jaren probeer ik via mijn eigen 
manier ook het maanfeest onder de aandacht 
te brengen onder de niet-Chinezen. Ik heb 
vaak genoeg thee- en maankoekactiviteiten 
gedaan en verhalen verteld aan kinderen. Ook 
dit jaar ga ik het maanfeest vieren waarbij 

Deze keer: Catedak

Maanfeest

The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Catedak... De Chinese naam van dit restaurant 
hee�  als globale betekenis: paviljoen van 
het lekkere eten. Maar zoals de eigenaar het 
uitlegde, is de naam Catedak een samentrekking 
van catering en dak (van een huis). Kortom: 
lekker eten onder één dak. En lekker eten is het 
zeker. Catedak bestaat niet lang, het is zeker nog 
een onontdekte parel voor de echte lie� ebbers 
van Chinees eten. Van het ECHTE Chinees eten 
dan wel. Catedak serveert geen babi pangang of 
loempia. De specialiteit is de hand getrokken 
noedels (Lamian), met de smaken uit Xi'an. Dit 
betekent soms dat de smaken sterk zijn, soms 
ook pi� ig. Het menu is klein, maar dat deert 
niet, want je komt hier echt voor de noedels. 
De keuken is open en je kan live zien hoe de 
noedels worden gemaakt. De eigenaar staat zelf 
bij de bestelbalie en staat je graag te woord. Heel 
geduldig en zeer beleefd.
Met het hele gezin en een vriendin kwamen we 
hier eten. Mijn kinderen zijn namelijk dol op 
noedels. Ik was benieuwd of zij Lamian zouden 
lusten. De gerechten zien er beetje rommelig 
uit, maar de bedoeling is dus dat je eerst de kom 
met noedels zelf husselt, voordat je het opeet. 
Voor de kinderen pakte ik de noedels zo gewoon 
mogelijk, want ze zi� en nog in de fase dat ze geen 
stukken groente en vlees willen bij hun noedels. 
Eenmaal aan het eten, raakten hun borden ook 
snel leeg. Ook zij vonden de noedels dus prima 
smaken. De noedels leken wel oneindig. Ze zijn 
zo lang dat je maar blij�  pakken, alsof 1 kom uit 
1 streng noedels bestaat. Met de hand getrokken 
en goed gekookt. Je kunt de noedels natuurlijk 
breken met je stokjes of doorbijten. Het is wel 
een lach waard. 

De structuur en de smaken zijn heel goed. Heel 
authentiek zoals je het in China eet. En dat is 
ook precies waar de eigenaar naar stree� : zijn 
liefde voor het eten uit zijn streek overbrengen 
naar de gasten. Ook de Chinese burger is het 
proberen waard. Heel machtig, dus delen met 
meerdere personen is aan te raden. Anders 
krijg je je kom noedels niet meer op. Een van 
de gerechten die mij direct terugbracht naar 
mijn jeugd was de sweet rice cake, het enige 
dessert op de kaart. Ik herkende direct de smaak 
van mijn jonge jaren: de eight treasure sticky 
rice, een lekkernij die mijn moeder vroeger 
weleens klaarmaakte (opwarmde) en waar wij 

als kinderen altijd vochten om het grootste deel. 
Jaren zocht ik alle Chinese supermarkten af naar 
dit gerecht, maar ik heb het nooit gevonden, 
ook niet in een restaurant. Voor mij was het 
daarom zo onverwacht dat ze dit dessert op 
het menu hebben staan, ook al zi� en er geen 
8 verschillende 'scha� en' in; Het smaakt bijna 
zoals ik het me kan herinneren. 

iedereen welkom is om samen te eten. Op 13 
september organiseren we bij Verhalenhuis 
Belvédère een speciale Chinees diner ter 
viering van het maanfeest. Xinyu (uit Sichuan) 
is door mij gevraagd om centraal te staan in de 
zogenoemde Volkskeuken met haar verhaal 
en haar gerechten uit de Sichuanese keuken, 
dus het eten zal lekker pi� ig zijn. Afsluitend 
bied ik de gasten thee met maankoeken aan. 
Onze speciale gast is Ouijdane. Zij serveert 
Marokkaanse gebakjes, want de Marrokkaanse 
cultuur hee�  ook een soort Maanfeest. Een 
vol programma met verhalen, heerlijk eten, 
ontmoetingen en wellicht live Chinese 
muziek. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Ook opvallend op het menu zijn de vele 
theesoorten die je kunt bestellen. Dit duidt 
voor mij al aan dat ze thee hoog in het vaandel 
hebben staan. De eigenaar vertelde dat hij zelf 
de thee in China inkoopt. Kwaliteit is belangrijk 
en dat proef je. De geur van de jasmijn komt je 
al tegemoet als de pot op de tafel wordt gezet. 
En na meerdere malen bijvullen met heet water, 
blij�  de thee goed smaken. Neem dus vooral 
ook thee bij je noedels. Verder kan ik alleen 
zeggen dat de prijzen heel vriendelijk zijn, dat 
het interieur heel schoon en netjes is en de 
zitplaatsen lekker ruim zijn. De eigenaar stree�  
ook naar kunst als onderdeel van zijn concept. 
Hierover kan ik zeggen dat dat misschien nog iets 
beter aangepakt kan worden. Al met al, Catedak 
is het proberen waard, zeker voor foodies en 
lie� ebbers van noedels of van Chinees eten in 
het algemeen.

Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor 010. 

Fenmei (fenmei@space101.nl)

Kunstlinie Almere Flevoland (� F) 
haalt dit najaar een selectie van de 
iconische foto’s van de Chinese 
kunstenaar Bolin naar Nederland onder 
de titel Liu Bolin: Bewogen Beeld. Bolin 
– ook bekend als � e Invisible Man of 
de Kameleonkunstenaar – verbeeldt 
indrukwekkende verhalen rondom 
actuele mondiale thema’s en de relatie 
tussen mens en omgeving. Hij doet dit 
door middel van foto’s waarin hij op 
het eerste gezicht onzichtbaar is. Hij 
hee�  wereldwijd tentoonstellingen 
onder andere in Parijs, Milaan, Madrid 
en Miami. Deze fototentoonstelling 
is een onderdeel van het grote project 
� e Bigger Picture van � F. De 
fototentoonstelling is van 28 september 
t/m 5 januari 2020 exclusief te zien bij 
� F. 

Op de plek waar Tensai Ramen zich nu hee�  
gevestigd hebben velen al geprobeerd daar 
een succesvol restaurant neer te ze� en. Ik 
hoorde keer op keer dat het eten niet goed 
was. De Koreaanse restaurant er daarvoor zat 
heb ik niet eens geprobeerd. Het was alsof 
op die plek een vloek rus� e. Maar Tensai 
leek toch iets anders van kwaliteit te zijn. 
Twee jonge mensen die uit liefde voor ramen 
besloten om de kunst van het ramen maken 
zelf te gaan leren in Japan om het vervolgens 
naar Ro� erdam te brengen. Geen grote keten 
zoals Takumi of een oude Japanse Chef die 
in de keuken staat. Gewoon twee jonge 
ondernemers van Aziatisch a� omst die hun 
passie gevolgd hebben. Mooi, dan moet ik 
het deze keer zeker eens gaan proberen. De 
kaart was klein met naast ramen ook enkele 
andere kleine gerechten. In het restaurant 
zag ik inderdaad een machine staan achter 
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Op 13 september vieren we weer het Chinese 
Maanfeest. Voor mij betekent dat vanaf augustus 
al genieten van de lekkere maankoeken die in de 
Chinese supermarkten te koop zijn. 
In mijn herinneringen vierden we ook vroeger 
in ons dorp in China het maanfeest, maar niet 
zo groots. We aten slechts onze variant van de 
maankoek. Ook herinner ik me het verhaal dat 
mijn oma vertelde over de maanfee, die op de 
maan woont, samen met haar konijn en dat we 
onze grote pla� e maankoek (een soort zoete 
plakkerige pannenkoek met sesamzaadjes) op 
de vensterbank moesten leggen in de nacht om 
de maanfee naar je te lokken. Die nacht duurde 
overigens vaak niet langer dan tien minuten, 
omdat de maankoek al snel werd opgegeten 
door onszelf. 

1) Het project ‘Meer dan Babi Pangang’ 
is een online platform om de diversiteit 
van de Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland te laten zien. Hiermee willen 
ze achterhaalde stereotypen en clichés 
doorbreken, zoals ‘poepchinees’, ‘sambal 
bij’ en dat we honden en ka� en zouden 
eten. Door middel van het delen van 
persoonlijke verhalen uit het gedeelde 
verleden, ervaringen uit het heden en onze 
visie op de toekomst willen wij een breed 
publiek inzicht geven over de rijke culturen 
van deze gemeenschappen. Wil jij ook 
jouw verhaal delen? Neem dan contact op 
via www.meerdanbabipangnag.nl

2) Vanaf september zal Space101 ook 
opengaan op zondagen. Zowel op de 
dinsdag en de zondag kunnen bezoekers 
ook proeven van onze verhalen. Houd 
onze Instagrampagina in de gaten voor 
nieuwtjes en updates: 101ro� erdam

TIPS

Space101
Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)

Nu in Nederland hebben we een heel ander 
soort maankoek die we eten, de Kantonese 
variant noemen wij het: dikke maankoeken van 
lotuspasta gevuld met gezoute eigeel. Enorm 
machtig, maar o zo lekker. Elk jaar koop ik een 
paar van die blikken maankoeken. In elk blik 
zi� en vaak maar 4 stuks individueel verpakt. 
Een is om zelf op te eten thuis, de anderen zijn 
om aan onze ouders en vrienden te geven. Bij elk 
Chinees festival deel je vaak het eten met elkaar, 
eet je samen of breng je of geef je eten aan elkaar 
mee. 
Sinds enkele jaren probeer ik via mijn eigen 
manier ook het maanfeest onder de aandacht 
te brengen onder de niet-Chinezen. Ik heb 
vaak genoeg thee- en maankoekactiviteiten 
gedaan en verhalen verteld aan kinderen. Ook 
dit jaar ga ik het maanfeest vieren waarbij 

Deze keer: Catedak

Maanfeest

The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Catedak... De Chinese naam van dit restaurant 
hee�  als globale betekenis: paviljoen van 
het lekkere eten. Maar zoals de eigenaar het 
uitlegde, is de naam Catedak een samentrekking 
van catering en dak (van een huis). Kortom: 
lekker eten onder één dak. En lekker eten is het 
zeker. Catedak bestaat niet lang, het is zeker nog 
een onontdekte parel voor de echte lie� ebbers 
van Chinees eten. Van het ECHTE Chinees eten 
dan wel. Catedak serveert geen babi pangang of 
loempia. De specialiteit is de hand getrokken 
noedels (Lamian), met de smaken uit Xi'an. Dit 
betekent soms dat de smaken sterk zijn, soms 
ook pi� ig. Het menu is klein, maar dat deert 
niet, want je komt hier echt voor de noedels. 
De keuken is open en je kan live zien hoe de 
noedels worden gemaakt. De eigenaar staat zelf 
bij de bestelbalie en staat je graag te woord. Heel 
geduldig en zeer beleefd.
Met het hele gezin en een vriendin kwamen we 
hier eten. Mijn kinderen zijn namelijk dol op 
noedels. Ik was benieuwd of zij Lamian zouden 
lusten. De gerechten zien er beetje rommelig 
uit, maar de bedoeling is dus dat je eerst de kom 
met noedels zelf husselt, voordat je het opeet. 
Voor de kinderen pakte ik de noedels zo gewoon 
mogelijk, want ze zi� en nog in de fase dat ze geen 
stukken groente en vlees willen bij hun noedels. 
Eenmaal aan het eten, raakten hun borden ook 
snel leeg. Ook zij vonden de noedels dus prima 
smaken. De noedels leken wel oneindig. Ze zijn 
zo lang dat je maar blij�  pakken, alsof 1 kom uit 
1 streng noedels bestaat. Met de hand getrokken 
en goed gekookt. Je kunt de noedels natuurlijk 
breken met je stokjes of doorbijten. Het is wel 
een lach waard. 

De structuur en de smaken zijn heel goed. Heel 
authentiek zoals je het in China eet. En dat is 
ook precies waar de eigenaar naar stree� : zijn 
liefde voor het eten uit zijn streek overbrengen 
naar de gasten. Ook de Chinese burger is het 
proberen waard. Heel machtig, dus delen met 
meerdere personen is aan te raden. Anders 
krijg je je kom noedels niet meer op. Een van 
de gerechten die mij direct terugbracht naar 
mijn jeugd was de sweet rice cake, het enige 
dessert op de kaart. Ik herkende direct de smaak 
van mijn jonge jaren: de eight treasure sticky 
rice, een lekkernij die mijn moeder vroeger 
weleens klaarmaakte (opwarmde) en waar wij 

als kinderen altijd vochten om het grootste deel. 
Jaren zocht ik alle Chinese supermarkten af naar 
dit gerecht, maar ik heb het nooit gevonden, 
ook niet in een restaurant. Voor mij was het 
daarom zo onverwacht dat ze dit dessert op 
het menu hebben staan, ook al zi� en er geen 
8 verschillende 'scha� en' in; Het smaakt bijna 
zoals ik het me kan herinneren. 

iedereen welkom is om samen te eten. Op 13 
september organiseren we bij Verhalenhuis 
Belvédère een speciale Chinees diner ter 
viering van het maanfeest. Xinyu (uit Sichuan) 
is door mij gevraagd om centraal te staan in de 
zogenoemde Volkskeuken met haar verhaal 
en haar gerechten uit de Sichuanese keuken, 
dus het eten zal lekker pi� ig zijn. Afsluitend 
bied ik de gasten thee met maankoeken aan. 
Onze speciale gast is Ouijdane. Zij serveert 
Marokkaanse gebakjes, want de Marrokkaanse 
cultuur hee�  ook een soort Maanfeest. Een 
vol programma met verhalen, heerlijk eten, 
ontmoetingen en wellicht live Chinese 
muziek. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Ook opvallend op het menu zijn de vele 
theesoorten die je kunt bestellen. Dit duidt 
voor mij al aan dat ze thee hoog in het vaandel 
hebben staan. De eigenaar vertelde dat hij zelf 
de thee in China inkoopt. Kwaliteit is belangrijk 
en dat proef je. De geur van de jasmijn komt je 
al tegemoet als de pot op de tafel wordt gezet. 
En na meerdere malen bijvullen met heet water, 
blij�  de thee goed smaken. Neem dus vooral 
ook thee bij je noedels. Verder kan ik alleen 
zeggen dat de prijzen heel vriendelijk zijn, dat 
het interieur heel schoon en netjes is en de 
zitplaatsen lekker ruim zijn. De eigenaar stree�  
ook naar kunst als onderdeel van zijn concept. 
Hierover kan ik zeggen dat dat misschien nog iets 
beter aangepakt kan worden. Al met al, Catedak 
is het proberen waard, zeker voor foodies en 
lie� ebbers van noedels of van Chinees eten in 
het algemeen.

een glazen wand; daar maken ze dus die 
verse ramen. En dat wilde ik proberen. De 
noedels hadden inderdaad een heel andere 
‘bite’ dan de gedroogde ramen. Ik herinnerde 
me opeens de smaak van noedels uit mijn 
geboortedorp in China. Daar maakte bijna 
iedereen noedels die te drogen werden 
gehangen voor de deur. Ja die textuur proefde 
ik. En dat was voor het eerst  dat ik dit proefde 
in een noedelrestaurant in Nederland . Verder 
vond ik het vlees heel lekker. Mals en zacht en 
erg smaakvol. Niet ‘doen alsof ’ het de Chinese 
Tsa Sieuw moest zijn, maar gewoon een paar 
lekkere lapjes geroosterd vlees. De rest van de 
noedelsoep is zonder fratsen. De soep die ik 
had was romig en van veel smaak (tien uur 
lang getrokken van varkensvlees), maar het 
had voor mij iets minder zoutig kunnen zijn. 
Ik zat snel al vrij vol, maar verse noedels laat 
ik niet liggen, dus er bleef alleen wat soep 

Deze keer: Tensai Ramen

over in mijn kom. Mijn tafeldame die echt 
wel weet wat goed Chinees eten was vond het 
ook zeer smakelijk. Zij had de pi� ige soep en 
qua pi� igheid zat die ook wel goed. De prijs-
kwaliteitverhouding is goed. Zeker de moeite 
waard om een keer deze echte verse ramen uit 
te proberen. 

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Mijn naam is Jin-Ai Looi 雷仁愛 , vernoemd 
naar de heldin uit de � lm: � e Inn of the Sixth 
Happiness met Ingrid Bergman.

Mijn vader (inmiddels al met pensioen) 
hee�  echt van alles gedaan in zijn leven: 
hij hee�  gewerkt als marktverkoper, 
conducteur, lasser, kok in een authentieke 
Chinese keuken, demonstratiekok in Europa, 
vertegenwoordiger tot en met privé reisleider. 
Verder is hij ook eigenaar geweest van een 
Chinese bakkerij, dim sum productiefabriek, 
snackbar, videotheek, vishandel en een 
gezondheidswinkel . Mijn moeder is altijd 
thuis gebleven om voor mij, mijn broertje 
(meesterkok) en mijn zusje (tester) te zorgen.
Ik heb een jaartje medische biologie 
gestudeerd, en daarna de studie 
muziektherapie en architectuur gevolgd. 

Tijdens mijn laatste studie star� e ik mijn 
eerste onderneming in commerciële digitale 
fotogra� e. Vervolgens ben ik via Studio Zi in 

de kunstwereld beland. Via kunst belandde 
weer in de wereld van fooddesign en catering. 
Zo zijn in 2012 mijn ondernemingen, 
kookstudio Het Zesde Geluk en Chinese 
theewinkel Tea2Choc, geboren op het 
verlengde van West-Kruiskade in Ro� erdam. 
Ik heb daar 6,5 jaar kooklessen mogen geven 
en internationale gerechten mogen koken 
voor uiteenlopende gezelschappen. Sinds 
maart 2019 zijn we verhuisd naar Oostzeedijk 
Beneden 99 in Ro� erdam-Kralingen. 
Momenteel kook ik met mijn vaste team 
voor kleine en grote gezelschappen, voor 
particulieren en zakelijke klanten, bij ons, aan 
huis en op festivals. 

Het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan is 
koken op feesten en trouwerijen, live koken 
bij Ko�  etijd en andere kookprogramma's, 
meewerken aan verschillende kookboeken 
(Spicy- De West-Kruiskade kookt en 
Maancake en Jasmijn), Aziatische recepten 
mogen ontwikkelen voor verschillende 
tijdschri� en en voor de Aziatisch supermarkt 
Wah Nam Hong, kookworkshops mogen 
geven voor grote en kleine groepen (van 
professionals tot en met kleine kinderen), 
gerechten serveren met insecten, koken voor 
Chinees nieuwjaar gala diners.

Naast het koken, werk ik graag als ontwerper, 
foodfotograaf en geef ik Chinese les en 
muziekles op een middelbare school.

Wat vind je zo leuk aan koken? 
Dat ik mensen (en mijzelf) binnen 
een redelijke korte tijd en met simpele 
ingrediënten heel blij en gelukkig kan maken. 
Ik kan tijdens koken over eten praten en 
tijdens het eten over nog meer eten en koken 
vertellen.

Voor welke bekende personen heb 
je allemaal al gekookt? 
Voor verschillende politici (verschillende 
ministers en burgermeester van Ro� erdam), 
BN-ers (toevallig vorige week voor Inge de 
Bruin), ambassadeurs en voor verschillende 
bekende chefs ( Janny van der Heijden)!

Wat is je favoriete gerecht en 
waarom? 
Moeilijke vraag, ik vind bijna alles echt heel erg 
lekker, maar als ik mag kiezen zou ik als ontbijt 
om zes uur 's ochtends het liefst Roti Prata 
of Canai (Singapore style met curry) willen 
eten. Als lunch een volledige Kretensische/
Griekse maaltijd en 's avonds een Italiaans of 
Frans diner met mooie bijpassende wijnen. 
Tussen de maatlijden door past wel een portie 
dumplings of een patatje met. Een andere 
volgorde van de gerechten mag natuurlijk 
ook!

Welke belangrijkste tip heb je 
voor mensen die ook iets willen 
doen met koken? 
Heel veel en verschillende internationale 
gerechten koken, proeven en eten. Maar 
vooral heel veel op gevoel koken!

Wat zijn je toekomstplannen? 
Blijven doen wat ik nu doe, het zou heel 
leuk zijn om een kookprogramma te mogen 
presenteren.

www.hetzesdegeluk.com 
info@hetzesdegeluk.com
Oostzeedijk Beneden 99 
(schuin tegenover de Student Hotel)

In gesprek met
Jinai 雷仁愛 

Uitgever Rose Stories hee�  weer een 
ontze� end leuk boek uitgegeven. Na hun 
vorige uitgave ‘Maancake en Jasmijn ‘ben 
ik Rose Stories gaan volgen. Ik kreeg al snel 
‘Waar is mijn noedelsoep’ in de gaten. Nog 
voordat het uitkwam had ik het al online 
besteld. En toen ik het eenmaal binnen 
had was ik ontze� end benieuwd hoe het 
geworden is. Mijn dochter van zes liet ik 
het lezen en er haar mening erover geven. 
Uitkomst: dikke duimen omhoog. Het is echt 

een heel leuk geschreven boek. Dat het ook 
over verschillende eetculturen gaat valt bij mij 
extra in de smaak. En ja, welke Chinees lust 
nou geen noedelsoep. Mijn dochter vond het 
ook leuk geschreven, ze schreeuwde het bijna 
uit bij ‘WAAR IS MIJN NOEDELSOEP?!’. 
Het boek is echt leuk voor beginnende lezers 
en iedereen die van mooie illustraties houdt. 
En natuurlijk ook voor een foodie als ik. Een 
aanrader voor elke (kinder) boekenkast. 

Waar 
is mijn 
noedelsoep?!
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Op 13 september vieren we weer het Chinese 
Maanfeest. Voor mij betekent dat vanaf augustus 
al genieten van de lekkere maankoeken die in de 
Chinese supermarkten te koop zijn. 
In mijn herinneringen vierden we ook vroeger 
in ons dorp in China het maanfeest, maar niet 
zo groots. We aten slechts onze variant van de 
maankoek. Ook herinner ik me het verhaal dat 
mijn oma vertelde over de maanfee, die op de 
maan woont, samen met haar konijn en dat we 
onze grote pla� e maankoek (een soort zoete 
plakkerige pannenkoek met sesamzaadjes) op 
de vensterbank moesten leggen in de nacht om 
de maanfee naar je te lokken. Die nacht duurde 
overigens vaak niet langer dan tien minuten, 
omdat de maankoek al snel werd opgegeten 
door onszelf. 

1) Het project ‘Meer dan Babi Pangang’ 
is een online platform om de diversiteit 
van de Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland te laten zien. Hiermee willen 
ze achterhaalde stereotypen en clichés 
doorbreken, zoals ‘poepchinees’, ‘sambal 
bij’ en dat we honden en ka� en zouden 
eten. Door middel van het delen van 
persoonlijke verhalen uit het gedeelde 
verleden, ervaringen uit het heden en onze 
visie op de toekomst willen wij een breed 
publiek inzicht geven over de rijke culturen 
van deze gemeenschappen. Wil jij ook 
jouw verhaal delen? Neem dan contact op 
via www.meerdanbabipangnag.nl

2) Vanaf september zal Space101 ook 
opengaan op zondagen. Zowel op de 
dinsdag en de zondag kunnen bezoekers 
ook proeven van onze verhalen. Houd 
onze Instagrampagina in de gaten voor 
nieuwtjes en updates: 101ro� erdam

TIPS

Space101
Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)

Nu in Nederland hebben we een heel ander 
soort maankoek die we eten, de Kantonese 
variant noemen wij het: dikke maankoeken van 
lotuspasta gevuld met gezoute eigeel. Enorm 
machtig, maar o zo lekker. Elk jaar koop ik een 
paar van die blikken maankoeken. In elk blik 
zi� en vaak maar 4 stuks individueel verpakt. 
Een is om zelf op te eten thuis, de anderen zijn 
om aan onze ouders en vrienden te geven. Bij elk 
Chinees festival deel je vaak het eten met elkaar, 
eet je samen of breng je of geef je eten aan elkaar 
mee. 
Sinds enkele jaren probeer ik via mijn eigen 
manier ook het maanfeest onder de aandacht 
te brengen onder de niet-Chinezen. Ik heb 
vaak genoeg thee- en maankoekactiviteiten 
gedaan en verhalen verteld aan kinderen. Ook 
dit jaar ga ik het maanfeest vieren waarbij 

Deze keer: Catedak

Maanfeest

The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Catedak... De Chinese naam van dit restaurant 
hee�  als globale betekenis: paviljoen van 
het lekkere eten. Maar zoals de eigenaar het 
uitlegde, is de naam Catedak een samentrekking 
van catering en dak (van een huis). Kortom: 
lekker eten onder één dak. En lekker eten is het 
zeker. Catedak bestaat niet lang, het is zeker nog 
een onontdekte parel voor de echte lie� ebbers 
van Chinees eten. Van het ECHTE Chinees eten 
dan wel. Catedak serveert geen babi pangang of 
loempia. De specialiteit is de hand getrokken 
noedels (Lamian), met de smaken uit Xi'an. Dit 
betekent soms dat de smaken sterk zijn, soms 
ook pi� ig. Het menu is klein, maar dat deert 
niet, want je komt hier echt voor de noedels. 
De keuken is open en je kan live zien hoe de 
noedels worden gemaakt. De eigenaar staat zelf 
bij de bestelbalie en staat je graag te woord. Heel 
geduldig en zeer beleefd.
Met het hele gezin en een vriendin kwamen we 
hier eten. Mijn kinderen zijn namelijk dol op 
noedels. Ik was benieuwd of zij Lamian zouden 
lusten. De gerechten zien er beetje rommelig 
uit, maar de bedoeling is dus dat je eerst de kom 
met noedels zelf husselt, voordat je het opeet. 
Voor de kinderen pakte ik de noedels zo gewoon 
mogelijk, want ze zi� en nog in de fase dat ze geen 
stukken groente en vlees willen bij hun noedels. 
Eenmaal aan het eten, raakten hun borden ook 
snel leeg. Ook zij vonden de noedels dus prima 
smaken. De noedels leken wel oneindig. Ze zijn 
zo lang dat je maar blij�  pakken, alsof 1 kom uit 
1 streng noedels bestaat. Met de hand getrokken 
en goed gekookt. Je kunt de noedels natuurlijk 
breken met je stokjes of doorbijten. Het is wel 
een lach waard. 

De structuur en de smaken zijn heel goed. Heel 
authentiek zoals je het in China eet. En dat is 
ook precies waar de eigenaar naar stree� : zijn 
liefde voor het eten uit zijn streek overbrengen 
naar de gasten. Ook de Chinese burger is het 
proberen waard. Heel machtig, dus delen met 
meerdere personen is aan te raden. Anders 
krijg je je kom noedels niet meer op. Een van 
de gerechten die mij direct terugbracht naar 
mijn jeugd was de sweet rice cake, het enige 
dessert op de kaart. Ik herkende direct de smaak 
van mijn jonge jaren: de eight treasure sticky 
rice, een lekkernij die mijn moeder vroeger 
weleens klaarmaakte (opwarmde) en waar wij 

als kinderen altijd vochten om het grootste deel. 
Jaren zocht ik alle Chinese supermarkten af naar 
dit gerecht, maar ik heb het nooit gevonden, 
ook niet in een restaurant. Voor mij was het 
daarom zo onverwacht dat ze dit dessert op 
het menu hebben staan, ook al zi� en er geen 
8 verschillende 'scha� en' in; Het smaakt bijna 
zoals ik het me kan herinneren. 

iedereen welkom is om samen te eten. Op 13 
september organiseren we bij Verhalenhuis 
Belvédère een speciale Chinees diner ter 
viering van het maanfeest. Xinyu (uit Sichuan) 
is door mij gevraagd om centraal te staan in de 
zogenoemde Volkskeuken met haar verhaal 
en haar gerechten uit de Sichuanese keuken, 
dus het eten zal lekker pi� ig zijn. Afsluitend 
bied ik de gasten thee met maankoeken aan. 
Onze speciale gast is Ouijdane. Zij serveert 
Marokkaanse gebakjes, want de Marrokkaanse 
cultuur hee�  ook een soort Maanfeest. Een 
vol programma met verhalen, heerlijk eten, 
ontmoetingen en wellicht live Chinese 
muziek. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Ook opvallend op het menu zijn de vele 
theesoorten die je kunt bestellen. Dit duidt 
voor mij al aan dat ze thee hoog in het vaandel 
hebben staan. De eigenaar vertelde dat hij zelf 
de thee in China inkoopt. Kwaliteit is belangrijk 
en dat proef je. De geur van de jasmijn komt je 
al tegemoet als de pot op de tafel wordt gezet. 
En na meerdere malen bijvullen met heet water, 
blij�  de thee goed smaken. Neem dus vooral 
ook thee bij je noedels. Verder kan ik alleen 
zeggen dat de prijzen heel vriendelijk zijn, dat 
het interieur heel schoon en netjes is en de 
zitplaatsen lekker ruim zijn. De eigenaar stree�  
ook naar kunst als onderdeel van zijn concept. 
Hierover kan ik zeggen dat dat misschien nog iets 
beter aangepakt kan worden. Al met al, Catedak 
is het proberen waard, zeker voor foodies en 
lie� ebbers van noedels of van Chinees eten in 
het algemeen.


