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Voorwoord 
 

Rigoureus gesnoeid in eigen tuin 

Bomenkap door de gemeente in het 
Heempark 
 
 

Wat zijn we verwend met fantastisch mooi weer de afgelo-
pen weken. Iedereen lekker naar buiten en genieten van de 
zon, het wat warmere weer, al koelt het ’s avonds nog best 
snel af. 
Ik heb heerlijk gewandeld met de hond op plekken waar ze 
los kan en ik ben rigoureus aan het snoeien geweest in mijn 

tuin (zie foto       ).  
Nu nog de terrassen en oprit schoon en buitenom schilderen. 
Ik heb er in ieder geval van genoten en hoop dat we nog heel 
veel meer mooi weer krijgen dit jaar met mooie strak blauwe 
luchten. 
Maar… het weer kan nog alle kanten uit.  
Maart is bijna voorbij maar het gezegde: ‘april doet wat ie 
wil’ kennen we denk ik allemaal. Tot en met de IJsheiligen 
van 11 tot en met 15 mei kan er nog steeds nachtvorst voor-
komen en moet je voorzichtig zijn met planten buiten te zet-
ten die niet tegen vorst kunnen. 
 
In mijn vorige voorwoord heb ik geschreven dat de schade 
aan bomen en struiken in het Heempark hier in het dorp, na 
de stormen van een maand geleden mij best mee was geval-
len wat er aan takken en omgevallen bomen te vinden was.   
De gemeente is het daar niet mee eens geweest; twee dagen 
na de storm is het Heempark afgesloten en in de loop van de 
weken zijn er rigoureus bomen en struiken gekapt.  
We hebben een Lindenlaan, bij de start van het Heempark 
zijn de bomen gesponsord door de inwoners van Heeg.  
Er is één lindenboom omgevallen door de storm, ze hebben 
er nog 6 gekapt. Deze zouden volgens de gemeente iets te 
veel overhellen over het wandelpad en dat zou tijdens een 
volgende storm te gevaarlijk zijn. Voor een andere boom 
waar boven in de boom één tak gebroken was, zijn drie bo-
men omgezaagd. Pfffffffffffffffffffffffffffff  
 
Gelukkig staat er nog heel veel overeind en kan ik er weer 

‘veilig’ met Beitske, mijn hond, wandelen       . 
 
Afgelopen zondagmiddag wezen wandelen met Anneke en 
nog een stel mensen in Het Rijsterbos in Gaasterland. Altijd 
heerlijk om daar te wandelen en het was ook weer fantas-
tisch zonnig weer. Genieten geblazen van het uitzicht over 
het IJsselmeer en de mooie oude beuken die her en der 
staan.  
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Hier zijn aan de linkerkant zijn 4 lindenbo-
men gekapt 
 

Zondagmiddag met een groepje in het 
Rijsterbos 
 
 
 
 

En na de wandeling een kop koffie met eigengemaakte ap-
peltaart op het terras van Hotel Jans.  
Een aanrader om een wandeling te maken in het Rijsterbos 
als je eens in de buurt bent. 
 
In deze nieuwsbrief delen we weer voor elk wat wils. 
Marja vertelt over het longkruid (ik heb heel veel in mijn tuin 
staan en staat nu in bloei); Piteke heeft het in haar bijdrage 
over de gewone oesterzwam. 
Rudy Vercauteren heeft diverse bijdragen aangeleverd die 
we de komende maanden zullen delen, deze maand: hoe je 
zonder vuur kunt koken. 
We delen een verslag van een gezellige middag met een in-
spiratiegroep en je kunt lezen hoe je stropotjes maakt om in 
de fruitbomen te hangen. Ik heb ze de afgelopen week ge-
maakt en in drie fruitbomen in mijn tuin langs de stam opge-
hangen. En verder? Lees zelf maar. Ik wens je heel veel lees-
plezier en tot de volgende maand. 
 
Barbera 
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Water met... op zijn voorjaars... 
 
Een kraantjeskan in voorjaarssfeer. Dat kunnen we wel zeggen van deze stralende combina-
tie. Toen wij recent in Friesland met een groep bij elkaar kwamen stond deze kan ons toe te 
lachen. 
Water met brandnetel, dovenetel, fluitenkruid, longkruid, paardenbloem en peterselie. 
Zeer uitnodigend om een glas te vullen en van te genieten. 
 
Anneke   
 

   
Brandnetel (Paarse) dovenetel Fluitenkruid 

   
Longkruid Paardenbloem Peterselie 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle ingrediënten in de kraantjeskan Het eindresultaat 
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Vertellingen van mijn drum 
 

Mijn drum is mijn maatje. Samen hebben we al veel beleefd, 

daar kan ik een boek over schrijven. Dat zeg ik zo vaak maar 

ben er nooit aan begonnen.  

Ik ben overigens Marja Frederiks, waarschijnlijk nooit van ge-

hoord ha, ha, ha, maar bij sommigen wel bekend van wande-

lingen, studiegroep Exmorra, het Project7-blad mail bestand 

enz. Ik woon tegenwoordig in Opmeer met mijn hondje Pluk 

en ik houd van toeteren op mijn didgeridoo, drummen op 

mijn sjamanendrum, zingen en nog veel meer ☺. Maar dit 

even terzijde.  

 

De laatste jaren houd ik mij steeds meer bezig met frequen-

ties. Het heeft echt al heel lang mijn interesse en ik heb er 

best wat over gelezen en uitgeprobeerd maar het is nu de tijd, 

zo voelt het voor mij, om er over te gaan praten en mijn ge-

voel te delen.  

De Heilige Geometrie, frequenties… het laat me niet los 

en terecht denk ik. Het is de basis van al het leven hier op 

aarde.  

De heilige geometrie vind je overal in terug en frequenties 

ook. Ik voel ze, de trillingen in mensen, dieren, planten, in 

de natuur maar ook in stenen, mineralen, huizen, tja, 

weet je, eigenlijk overal. 

 

Vaak voelt het prettig maar heel vaak ook helemaal niet 

en zelfs zodanig dat je er beroerd van wordt, ziek zelfs en 

dat is echt niet fijn en volgens mij ook helemaal de bedoe-

ling niet. Mijn waarheid is dat we spirituele wezens zijn in 

een menselijke ervaring hier op aarde.  

Al die kennis over geometrie en frequenties die hebben 

we. Alleen door onze val naar deze plek die aarde heet 

zijn we veel, en in veel gevallen zelfs alles vergeten. We zijn de dualiteit ingedonderd en mo-

gen nu weer onze weg naar huis, naar onvoorwaardelijke liefde, gaan ont-dekken en dat doen 

we door ont-wikkelen, bewust worden van alles, maar vooral onszelf.   

‘In harmonie kunnen leven binnen de dualiteit’ dat is het streven heb ik ooit ergens gelezen. 

Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar naar mijn idee is het een mooie, maar ook best pittige 

stelling.  

 

Nou dat dus…  
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Nu denk je misschien en die drum dan, wanneer gaat die eens wat vertellen?  

Dat zal ik uitleggen. Door het bespelen van mijn drum verandert mijn frequentie waardoor ik 

toegang krijg tot, of waardoor, het kanaal naar ‘De Bron’ zich opent en de woorden, gedach-

ten, gevoelens in mijn hoofd en lichaam binnen ploppen.  

 

De Bron heeft vele namen zoals o.a.: het Universum, de kosmos, hoger zelf, God enz., net welk 

woord jij zelf prettig vindt om te gebruiken. De frequentie en het ritme van mijn drum helpen 

mij hierbij en natuurlijk is dat helemaal niet altijd nodig, afstemmen kan ook gewoon zo, maar 

voor mij geeft het een structuur.  

Een soort grens van bewust zijn zodat je niet te pas en te onpas wordt overspoeld met allerlei 

informatie, want dat zijn frequenties, waar je niet op zit te wachten.  

Ja, en soms werkt het gewoon niet hè, dan komt er toch van alles binnen en raak je toch uit 

balans, we blijven toch allemaal gewoon mens.  

Dan biedt mijn drum me het vermogen om simpel en snel weer terug te komen bij mezelf, 

echt heel fijn. En wij, mijn drum en ik, doen dat ook met en voor anderen. Want weet je hoe 

mooi dat is, om met een groep te drummen en wat voor energie er dan vrij komt en neergezet 

kan worden…  

Magisch, dat vind ik voor nu het beste woord ervoor.  

 

Wordt vervolgd ☺ 

 

Hartegroet, 

 

Marja 

www.marjafrederiks.nl  

 

 

 

  

http://www.marjafrederiks.nl/
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Ei recepten voor Pasen 
Sol eieren - Ingelegde eieren 

 

             

 

Ingrediënten (enkele voorstellen) 

 

12 eieren 
1,2 l water 
50 g zout 
5 korrels piment 

10 korrels peper 

1 tl mosterdkorrels 

1 takje verse oregano 

1 takje verse maggiplant 

1 takje verse rozemarijn 

3 takjes verse tijm 

 

 

12 eieren 

de schillen van ca. 7 uien 

10 jeneverbessen 

2 laurierbladeren 

3 kruidnagels 

3 el komijn 

1 ui 

1 scheut azijn (bruin of wit) 

mosterd 

olie 

 

12 eieren 

3 koppen azijn (bruin of wit) 

1 kop water 

2 el mosterd 

1 grote ui 

1 rode peper 

1 tl zout 

1 el suiker 

enkele peperkorrels 

 

 

Dit zijn 3 voorbeelden. De variaties van 

ingrediënten zijn oneindig. Denk bv. aan 

venkel, dille of andere verse of gedroogde 

kruiden. 

 

Je kunt ook met de hoeveelheden ‘spelen’, 

afhankelijk van je eigen smaak. 

 

 

Zo maak je de sol eieren klaar 

- De eieren 10 minuten hard koken, koud afschrikken en iets laten afkoelen. Als ze 

zo ver zijn afgekoeld dat je ze vast kunt houden de eieren met een theelepel 

rondom bewerken zodat er kleine scheurtjes ontstaan. Dan de eieren in een weck-

glas leggen.  

 

- Als je uienschillen wilt gebruiken, deze met het water aan de kook brengen en 

daarna 30 minuten laten trekken. Dan de uienschillen eruit zeven. 

 

- Aan het gekleurde uienwater de rest van de gewenste ingrediënten toevoegen, 

opnieuw aan de kook brengen en een poosje zachtjes laten koken. 
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- Nadat het vocht met ingrediënten iets is afgekoeld deze in de weckpot vullen tot 

alle eieren zijn bedekt. Het glas sluiten en koel en donker wegzetten. 

 

- Tenminste 3 dagen laten trekken.  

 

- Na 3 dagen hebben de eieren iets van de smaak van het kruidenwater aangeno-

men. Van dag tot dag wordt de smaak intensiever. Optimaal is de smaak na 7 tot 

14 dagen. Je kunt de eieren eten tot ca. 1 maand nadat ze zijn ingelegd. 

 

- Wil je de eieren met Pasen gebruiken dan moet je rekening houden met tijd die ze 

nodig hebben om klaar voor consumptie te zijn. 

  

 

Variaties 
- Je kunt de eieren ook in het vocht met ingrediënten hard koken. Dan 20 (!) minu-

ten laten koken. 

 

- Je kunt de eieren ook gepeld in het vocht leggen. Dan mis je echter de marmering 

die ontstaat door de gebroken schillen. 

 

- Uienschillen en bruine azijn zorgen ervoor dat de eieren bruin worden. De marme-

ring wordt het mooist als je geen uienschillen en witte azijn gebruikt. 

 

 

 

Zo eten Duitsers de eieren met Pasen 

 
Of het sol eieren zijn of gewoon hardgekookte eieren, Duitsers hebben hun eigen manier 

om de eieren met Pasen te eten: 

 

- Pel het ei, snijd het in de lengte doormidden en neem de beide eigeelhelften er 

voorzichtig uit. 

 

- In de eiwitkuil naar eigen smaak vullen: zout, peper, een likje mosterd, enkele 

druppels Maggi, (kruiden-)azijn en enkele druppels olie. 

 

- Het halve eigeel met de bolle kant naar boven op de eiwithelft leggen en het ge-

heel in de mond nemen. 

 

- Eet smakelijk! 

 

 

Of anders 

 
- Een snee (roggen-)brood met boter en het ei in schijven erop. 

 

- Verwerkt in een salade 

 

- Of gewoon als snack of borrelhapje 
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Ook lekker voor het paasontbijt: 

Roerei uit de oven 
 

  
  

  
 

Ingrediënten (voor 1 persoon) 

2 eieren      

1 el fetakaas 

2 tl slagroom of melk 

iets vet  
zout en peper  
bieslookrolletjes (of peterselie) naar behoefte 

 

Bereiding:    

- De eieren met de slagroom/melk dooreen roeren. De fetakaas in kleine brokjes 

erbij mengen, zout en peper en een deel van de bieslookrolletjes (of de peterse-

lie) toevoegen en doormengen.  

 

- Een kopje of een kommetje met vet bestrijken en het eimengsel erin vullen (de 

kop/kom niet meer dan driekwart vullen, omdat het eimengsel in volume toe-

neemt). 

 

- In de oven bij 180 graden (of 160 graden in een heteluchtoven) ca. 10-15 min. 

laten stollen. De rest van de bieslookrolletjes (of de peterselie) erop strooien en 

serveren. 

 

- Een lekkere variatie voor het paasontbijt, die er ook nog eens aantrekkelijk uit-

ziet.   

 

Hartelijk dank voor deze recepten aan Gila Edler  

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html


 
11 

Dat was weer een heerlijke middag... 
Waarom organiseren we dit? 
 
Zondagmiddag 27 maart hebben we heerlijk gewandeld met een stel deelnemers van 'Cursus 
het Wilde Genieten'.  
Via Project7-blad delen we een wekelijkse cursus en de deelnemers mogen zelf helpen mid-
dagen organiseren die altijd kosteloos zijn. Deelnemers voor deelnemers.  
Het enige wat uiteraard voldaan moet worden zijn onkosten voor materialen en/of ingrediën-
ten als men iets gaat maken. Maar het samenkomen zonder dergelijke onkosten kost verder 
niets.  
Zo geef ik op 9 april een lezing in Bergen N-H bij een deelneemster thuis waar andere deelne-
mers kunnen komen. We wandelden zondag in het Rijsterbos en de kruidenwei in Rijs - Gaas-
terland (Fr.).  
Daar wandelen we op 6 april weer en we eindigen weer met koffie en appelgebak voor de 
liefhebbers. Kijk, dat betaalt eenieder zelf en we hebben een heerlijke middag met elkaar.  
Samen kijken, genieten, kennis delen, luisteren naar elkaar, anders gezegd met gelijkgestem-
den op pad. Er staan meer wandelingen op de agenda voor de deelnemers.  
Zo ook 20 april te Wijckel in Friesland. De middagen starten allemaal om 13.00 uur en verza-
melen vanaf 12.30 uur. 
De wandelingen op 3 en 18 mei in Bergen N-H zijn volgeboekt. 
Marja organiseert middagen voor deelnemers bij haar thuis in Opmeer. Marja schrijft in deze 
nieuwsbrief over haar drum. 
 
Waarom doen we dit? 
We willen graag zoveel mogelijk personen bereiken om die deelgenoot te maken van wat 
Moeder Natuur ons schenkt en goed voor ons is. 
Wij bereiken graag heel veel personen zodat de groep die bekend raakt met deze oude kennis 
groeit en dat is hardlopend nodig gezien de huidige ontwikkelingen. 
 
Wees je ervan bewust dat men voedselschaarste aan het creëren is. Velen gaan schrikken van 
wat zich bezig is uit te vouwen. Wellicht willen we dat nu liever niet zien, liever niet weten, 
zeker niet nu het steeds prachtig weer is en daarmee alles gezelliger ziet. 
Maar toch is het razend belangrijk dat jij, je ‘buurvrouw’, je… welke bekende dan ook zichzelf 
kan redden met dat wat we gratis kunnen scoren. 
Daarom delen we deze ‘Cursus het Wilde Genieten’ tegen een extreem lage prijs, waar tegen-
over zoveel staat om eenieder te inspireren. 
Dit soort onderwerpen mag niet vallen onder ‘eliteactiviteiten’ qua onkosten. 
We moeten zien dat we heel veel personen blij maken en daarom krijgt elke deelnemer ook 
steeds de keuze uit een boek wanneer hij of zij een andere persoon enthousiast weet te maken 
die nog niet de nieuwsbrief van ons krijgt. En als een deelnemer binnen een jaar 7 personen 
heeft aangedragen doet hij of zij het jaar erna kosteloos mee. 
 
Leuk toch? 
En wie instapt doet op dat moment voor een jaar mee, maar alle voorgaande ‘lessen’ kunnen 
wel aangeschaft worden tegen een redelijk tarief. 
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We kunnen niet iemand die later dan begin augustus 2021 is ingestapt deze gemiste lessen 
allemaal cadeau geven omdat personen die toen zijn ingestapt ook na 1 jaar weer de keus 
krijgen wel of niet voor een jaar bij te tekenen. 
We houden het wel eerlijk maar overvragen ook niet. 
 
Stichting Project7-blad heeft een missie. 
Zoveel mogelijk leuke, gezellige maar nog meer waardevolle informatie delen en daardoor ook 
nog mooie projecten helpen ondersteunen passend bij puur natuur. 
We mochten al helpen bij de aanschaf van bomen en planten bij mooie projecten. 
 
Voor wie zin heeft mee te gaan doen, het jaarbedrag is 100 euro, je krijgt bij aanvang de keuze 
uit een boekenlijst en bij je keus krijg je ansichtkaarten gericht op ‘wilde’ groenten, kruiden 
en eetbare bloemen die jij weer kunt verzenden. 
 

Leuker kunnen we het niet maken.       
anneke@project7-blad.nl   
 
Anneke   
 

  

 

Hotel Jans in Rijs Zevenblad 

  
Paardenbloemen Ook een paddenstoel Kastanje knoppen 

   
Pinksterbloem Veertjes vind je overal Bloeiend speenkruid 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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 Fluitenkruid  

    
Majestueuze beuken Sleutelbloem ‘Ontplofte’ doerebout Magnolia 

 

 
 

Longkruid – Pulmonaria Officinalis 
 

De naam Longkruid 
heeft de plant heel lang 
geleden gekregen. Toen 
al wisten de mensen dat 
Longkruid een gunstige 
werking op onze longen 
heeft.  
De Latijnse naam is Pul-
monaria en ‘pulmo’ be-
tekent long. 
Al vroeg in het voorjaar, 
kun je de mooie roze 
bloemetjes van Long-
kruid zien verschijnen.  
 
De plant begint met 
bloeien en daarna gaat 

het blad pas echt groeien. Longkruid wordt niet heel hoog, ongeveer tot 30 centimeter. Het is 
een heel mooie bodembedekker die door middel van zijn wortelstokken langzaam uitbreidt. 
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De bladeren zijn groen met lichte/witte vlekken. Lang geleden dacht men dat Maria melk op 
de blaadjes gemorst had en daarom noemden ze de plant ook wel ‘vlekkenkruid’ of ‘Onze 
Lieve Vrouwemelk’.  
 
De bladeren voelen ruw, een beetje prikkerig aan. Dat komt door de haartjes die er op groeien. 
Deze haartjes bevatten Silicium oftewel kiezelzuur. Silicium is in ons lichaam ook te vinden. Bij 
ons helpt het onder andere mee om sterke botten, nagels en haren te krijgen.   
De prachtige roze bloemetjes van de plant verkleuren naar blauw, dit gebeurt wanneer de 
bijen de bloemetjes bezocht hebben.  
 
Longkruid houdt niet van een zonnige plek; als de zon op de wortels schijnt gaat de plant dood. 
Maar een schaduwplek die het liefst ook nog een beetje vochtig is, daar wordt longkruid echt 
vrolijk van.  
Het klinkt een beetje onlogisch maar wanneer Longkruid te droog staat gaat hij schimmelen. 
Behalve de geneeskrachtige werking is Longkruid ook een eetbare plant.  
Het blad is lekker als groente of je kan wat toevoegen aan soep. 
 
Een salade kan je mooi versieren met de eetbare blauwe en roze bloemetjes, een feestje op 
je bord. Van Longkruid kan je ook thee maken. Daarvoor doe je enkele blaadjes met bloemen 
in een theepot en giet daar gekookt en iets afgekoeld water overheen. Even laten trekken en 
klaar.  
Pluk niet te veel, volgens Dr.Kneipp is slappe thee geneeskrachtiger dan sterke. 
 
Marja Frederiks 
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Gebruik van longkruid 
 
 

  
Als thee In een kruidenboter 
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Samen met andere bloemen en blaadjes in een salade 

 

 
 

Water met... 
 
Water met brandneteltoppen, Chinees klokje, madeliefjes, munt en zevenblad. 
Het Chinees klokje met takje en al in de karaf gedaan als 'boeketje' samen met de brandne-
tel, munt en het zevenblad. 
De madeliefjes er tussen gestrooid en daarna voorzichtig water in de kan geschonken. 
De madeliefjes zochten hun weg naar boven.  
Wanneer je zevenblad een beetje kneust bevorder je het loslaten van vitamine C uit de bla-
deren. Een vrolijke voorjaarskaraf op een zonnige dag in maart. 
 

  
Chinees klokje Brandneteltoppen 

  
Madeliefjes Munt 
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Zevenblad In een mooie kan, gevuld met koud water 
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Het is voorjaar ☺ 
 
Tijd om je fruitbomen te beschermen tegen bladluis. 
Een natuurlijke vijand van de bladluis is de oorwurm. 
Deze eet naast bladluizen bovendien ook mijten, lar-
ven en eieren van insecten, kleine rupsjes en andere 
parasieten.  
Ze nemen het tuinwerk in het donker over van de 
lieveheersbeestjes, want die zijn overdag de luizen-
populatie in toom aan het houden.  
De oorwurmen doen dat het liefst in het donker, dus 
hebben we in principe vierentwintig uur per dag 
hulp voor de fruitbomen en bessenstruiken……. 
Maar, let op… houd oorwurmen weg van vruchten 
als pruimen e.d.; zij zullen die juist aantasten.  
Oorwurmen overwinteren in de grond, maar zoeken 
bij warm weer (mei-juni) voedsel en een nieuwe 
nestplaats.  

 
Vul terracotta potjes met stro en hang deze 
in de fruitbomen om zo oorwurmen te lok-
ken zodat die hun intrek nemen in die pot-
jes en de luizen zullen gaan opeten.  
Alleen niet in de pruimenbomen hangen 
dus! 
Stenen potten opvullen met stro vraagt een 
beetje handigheid. 
Leg een kunststoftouw of bindbuis klaar 
met een lus.  

Neem een hand vol stro en maak de lus vast rond dat stro. 
Steek het uiteinde van binnenuit door de potopening en trek het busseltje stro in de pot. 
Het uiteinde dat door de pot getrokken dient om de pot vast te maken in de boom.  
Hang de pot met stro vanaf april in de "broek van de boom". Dit is de plaats waar de onderste 
dikke boomtakken vertrekken aan de stam. 
 
Bovenstaande info is uitgebreider te vinden op:  
https://volkstuinvanbemar.nl/bladluis-op-de-fruitbomen/ 
http://www.houtwal.be/vakartikels/ziekten_plagen/oorwormen_nestplaatsen_ma-
ken.htm 
 
Barbera 
 
 

https://volkstuinvanbemar.nl/bladluis-op-de-fruitbomen/
http://www.houtwal.be/vakartikels/ziekten_plagen/oorwormen_nestplaatsen_maken.htm
http://www.houtwal.be/vakartikels/ziekten_plagen/oorwormen_nestplaatsen_maken.htm
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Over genieten gesproken 
 

 
Over genieten gesproken... in het zonnetje op een paarse dovenetel 
 
Woensdagmiddag 16 maart kwamen we met een stel bij elkaar.  
Deze groep noemen we 'Inspiratiegroep'. Naar elkaar luisteren, elkaar inspireren, spreken 
over hedendaagse zaken die ons bezig kunnen houden maar ook gericht op positieve energie. 
Eens per maand komen we bij elkaar.  
Graag verzorg ik voor deze middagen een 'lichtje met groen/bloemen'.  
Deze keer een steekschuimtaart opgemaakt. De kaars in het midden geplaatst door het steek-
schuim eruit geschept te hebben. De kaars staat daardoor stevig en kan geen kant op. 
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Diverse takjes, bladeren, kruiden en hyacinten uit ei-
gen tuin geplukt en rondom verdeeld. Het geheel 
staat op een groot bord. Het oog wil ook wat en ge-
zellige tafelversieringen horen ook bij genieten. 

Onze gastvrouw heeft een kan met een heerlijk fris 
watertje gemaakt met brandnetel, dovenetel, flui-
tenkruidblad, longkruid, paardenbloem en peterse-

lie. Een waar feestje       

 
Anneke 
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Gewone oesterzwam – Pleurotus ostreatus 
 
De gewone oesterzwam is een echte winterpaddenstoel. 
Je kunt ze tegen komen van november tot en met maart en dan zijn ze het talrijkst. 
De rest van het jaar kunnen ze zich ook hier en daar zich laten zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De hoed is 3 tot 15 cm breed en schelpvormig met een ingerolde rand. 
Doordat de paddenstoel zijdelings aan de boomstam hangt lijkt het wel op een schelp van een 
oester, 
Het oppervlak van de hoed voelt wat vettig. 
De kleur is erg variabel van blauwgrijs tot grijsgeel. 
Oudere exemplaren kleuren donkerbruin. 
 
De steel is 2 tot 3 cm lang en 1,5 tot 2 cm dik. 
Soms is de steel erg kort. 
De steel is witachtig en viltig. 
 
De lamellen onder de hoed staan dicht opeen en zijn aflopend. 
Ze kleuren wit of geelachtig. 
De sporen zijn wittig tot beige. 
 
De oesterzwam is gezond om te eten. 
Volop vitamines zitten erin evenals mineralen en vezels. 
De vitamines B2, B3 B11 zijn goed vertegenwoordigd in deze paddenstoel. 
 
Deze vers geplukte oesterzwammen smaakten prima. 
Ik heb ze gebakken en op smaak gebracht met wat sojasaus. 
Ze waren wat steviger dan de oesterzwammen die je in de winkel koopt. 
Ik had geluk dat ik deze oesterzwammen vond aan een boom in de wijk waar ik woon. 
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Als ik binnenkort weer eens in een bos kom, ga ik zeker kijken of ik daar ook gewone oester-
zwammen kan vinden. 
 
Piteke van der Meulen 
 

 
 

Koken zonder vuur: het isolatiefornuis 
 

Als vervolg op de bijdrage van Rudy Vercauteren 
over de levensboerderij in Nieuwsbrief HET WILDE 
GENIETEN 2B februari 2022 nu een bijdrage over 
koken zonder vuur. 
 
Het isolatiefornuis was honderd jaar geleden een vast 
onderdeel in heel wat keukens. Zodra een gerecht aan 
de kook was gebracht, werd het in een goed geïso-
leerde container geplaatst, waar het kookproces door-
ging zonder verdere input van energie. 
De technologie -- bij ons bekend onder de ongelukkig 
gekozen term "hooikist" -- maakt het dus mogelijk om 
met minder aardgas of elektriciteit voedsel te berei-
den. Het koken duurt iets langer, maar daar staan heel 

Foto: een isolatiefornuis uit 1890.  

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301b7c81597bf970b-pi
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wat voordelen tegenover. Het apparaat kan ook worden ingezet om voedingswaren of drank 
te koelen. 
Het isolatiefornuis maakt momenteel een rentree in ontwikkelingslanden, waar voedselberei-
ding vaak nog gepaard gaat met een ongezonde rookontwikkeling binnenshuis. Maar ook in 
het Westen verdient de "hooikist" opnieuw een plaats in de keuken. De technologie is verbe-
terd, wat vooral een praktischer apparaat oplevert. Bovendien is de nieuwste versie van het 
isolatiefornuis -- de thermokoker -- erg compact. 
 
Tijdens het traditionele kookproces gaat veel energie verloren, zowel via de stoom die vrij-
komt (verdamping) als via stralingswarmte en convectie die door de wanden en het deksel 
van de kookpot worden afgegeven. Om een gerecht aan de kook te houden (om het te laten 
"sudderen"), moet het kookfornuis dat energieverlies continu compenseren, en dat kost gas 
of elektriciteit. Wordt het voedsel in de kookpot echter aan de kook gebracht en vervolgens 
snel in een zeer goed geïsoleerde container gestopt, zodat de energieverliezen worden gemi-
nimaliseerd, dan kan het kookproces urenlang verder gaan zonder dat daar nog gas of elektri-
citeit voor nodig is. Ziehier het principe van de zogenaamde "hooikist". 
 

De benaming verwijst naar het feit dat er oorspronkelijk 
hooi (of stro) werd gebruikt als isolatiemateriaal. Er zijn 
echter veel meer isolatiematerialen geschikt, en dus 
spreekt men in het Engels liever over de "fireless cooker" 
of de "heat retention cooker". Een Nederlandse vertaling 
is bij mijn weten niet beschikbaar, maar "isolatiefornuis" 
komt in de buurt. Voorbeelden van geschikt isolatiema-
teriaal zijn krantenpapier, gemalen kurk, houtwol, zaag-
sel, wol, katoen (oude kleren), bladeren, veren, piep-
schuim, enzovoort. 
 

De primitiefste vorm van het isolatiefornuis is een gat in de grond, waarin plaats is voor isola-
tiemateriaal en een kookpot. Je kan ook een kookpot in een slaapzak of een deken wikkelen, 
een methode die wel eens door kampeerders wordt toegepast. Een speciaal ontworpen ap-
paraat biedt evenwel een hogere efficiëntie en is handiger in gebruik. 
Zo'n isolatiefornuis bestaat uit een afsluitbare kartonnen, houten, metalen, rieten of plastic 
container met daarin een dikke laag isolatie en een uitsparing voor de kookpot. Afhankelijk 
van het gebruikte isolatiemateriaal is een laag van 5 tot 
10 centimeter isolatie nodig, zowel rondom, boven als 
onder de kookpot. 
 
De geschiedenis van het isolatiefornuis 
Hoewel het concept van het isolatiefornuis in sommige 
streken al bekend is sinds de oudheid, werd het vooral 
populair vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw. In 1867 werd op de Wereldtentoonstelling in Parijs 
een prijs toegekend aan een Noors "zelf-kokend" appa-
raat. Het was een eenvoudige, mooi afgewerkte contai-
ner met een isolatie van vier lagen vilt. Het ontwerp ervan was geïnspireerd door de gewoonte 

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a3fd065ed9970b-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc15394970d-pi
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van Noorse boeren om hun eten 's morgens klaar te maken en dat vervolgens op het veld 
warm te houden door het te bedekken met een dikke laag stro. 
 
De hooikist werd aanvankelijk voornamelijk gebruikt voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld 
door jagers, vissers en militairen. De Amsterdamse trams beschikten zelfs over een klein hooi-
kistje onder de zitbank van de chauffeur, zodat die koffie of soep warm kon houden. Tijdens 
de eerste decennia van de twintigste eeuw werd het isolatiefornuis echter ook een vaste 
waarde in veel Europese en Amerikaanse huishoudens. Het ging in dit geval soms om echte 
meubelstukken, vergelijkbaar met een kookfornuis of een koelkast. 
 

Een koffermodel isolatiekoker met attributen.  
Foto: Dyer's Auction. 
Een isolatiefornuis had plaats voor één, twee of meer-
dere kookpotten. Sommige van deze modellen waren 
eenvoudige gestoffeerde kisten met natuurlijke isola-
tiematerialen, terwijl andere modellen geheel uit me-
taal werden gemaakt en over een isolatie van steenwol 
beschikten (in die tijd het best presterende isolatiema-
teriaal).  
In deze toestellen waren kookpot en isolatie volledig 
van elkaar gescheiden, zodat de container makkelijk 
kon worden schoongehouden. Sommige metalen toe-
stellen hadden ook plaats voor een speksteen of een ij-
zeren plaat die mee werd verwarmd op het vuur en dan 
boven of onder de kookpot in de container werd ge-
plaatst. 
 

 
 
Energiebesparing 
Het gebruik van een isolatiefornuis biedt heel wat voordelen. Om te beginnen bespaart de 
technologie energie. Hoe groot die energiebesparing is, hangt af van een groot aantal factoren 
zoals het gebruikte isolatiemateriaal, de kooktijd van het gerecht, en de handigheid van de 
kok. Volgens de geraadpleegde bronnen kan de energiebesparing variëren van 20 tot 90 pro-
cent. Omdat er bij het gebruik van een isolatiefornuis geen etensgeuren vrijkomen, kan ook 
de afzuigkap sneller worden uitgeschakeld, wat opnieuw energie bespaart. Daarbij is er onge-
veer een vierde minder water nodig omdat er minder water verdampt. 
 
De energiebesparing is het grootst bij gerechten die lang moeten koken, zoals peulvruchten 
of stoofpotten. Ook wordt de technologie efficiënter naarmate de massa van het te koken 
voedsel toeneemt: hoe groter en hoe voller de kookpot, hoe meer energie er kan worden 
bespaard. (Er moet wel enige ruimte in de pot overblijven voor de stoom). Een te kleine of 
nauwelijks gevulde kookpot heeft overigens niet voldoende thermische massa om het kook-
proces lang genoeg aan de gang te houden. De technologie is dus uitermate geschikt voor 
gezinnen en voor grootkeukens. 
 
Demonstratie door een huishoudster van een moderne hooikist, 1936. (foto pagina 25)  

http://www.natuurlijkbewaren.nl/website/achtergrondinfo_hooikist.php
http://dyersauction.com/dynapage/IP260.htm
http://www.culinarycuriosity.org/object.php?id=MJM017
http://www.culinarycuriosity.org/object.php?id=MJM017
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a3fd065bbe970b-pi
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Foto: Het geheugen van Nederland. 
Hoe vlotter de kookpot van het kookfornuis 
in het isolatiefornuis kan worden verplaatst, 
hoe meer warmte er behouden blijft en hoe 
efficiënter het kookproces zal verlopen. Dat 
vraagt enige behendigheid, maar ook een 
goede plaatsing en bouw van het toestel. De 
bovenste laag isolatie is meestal een kussen 
in de vorm van een mini-matras, dat snel op 
zijn plaats kan worden gebracht nadat de 
kookpot in het isolatiefornuis is gezet. Het 
deksel kan vervolgens worden dichtgeklapt 
en vastgemaakt. 
De energiebesparing hangt ook af van het dieet. De technologie is alleen maar geschikt voor 
gerechten die gekookt of gestoomd worden, en dat liefst gedurende tijd. Voorbeelden zijn 
stoofpotten, soepen, bouillon, peulvruchten, aardappelen of rijst. Ook is het apparaat handig 
voor het maken van yoghurt of voor het rijzen van deeg. Maar tenzij er een verwarmde spek-
steen mee in de container wordt geplaatst, is een isolatiefornuis totaal ongeschikt voor ge-
rechten die gebakken, gebraden of gefrituurd moeten worden. Zo efficiënt mogelijk koken 
betekent dus ook het dieet aanpassen. 
 
Tijdbesparing 
Begin twintigste eeuw was niet energiebesparing maar tijdwinst het belangrijkste verkoop ar-
gument van het isolatiefornuis. Dat lijkt vreemd, aangezien de kooktijd gemiddeld genomen 
verdubbelt. Maar daar staat tegenover dat de tijd vermindert die de kok aan het fornuis moet 
doorbrengen. Nadat de kookpot in de geïsoleerde container is geplaatst, moet er niet meer 
naar worden omgekeken. Het eten kan onmogelijk aanbranden of overkoken, en er is geen 
vuur dat in het oog moet worden gehouden. Je kan dus zonder problemen het huis uit terwijl 
de soep zichzelf kookt. Bovendien blijft een gerecht tot acht uur lang heet in een isolatiefor-
nuis, zodat de timing van het kookproces flexibeler wordt. 
Het isolatiefornuis vergroot ook de capaciteit van een kookfornuis. Dankzij het toestel kan je 
grote hoeveelheden voedsel bereiden, zelfs als je maar over één of twee kookplaten beschikt. 
Er kan namelijk een nieuw gerecht op het vuur worden gezet terwijl het andere verder gaar 
wordt in het isolatiefornuis. Ook dat bespaart tijd. 

 
Een combinatie van zonnekoker, efficiënte houtstoof, 
en isolatiefornuis.  
Foto: Solar Cookers International. 
Hetzelfde voordeel speelt ook in combinatie met een 
zonnekoker, waardoor het kookproces 100% duur-
zaam kan verlopen.  
Hoewel het nut van een zonnekoker in onze streken 
erg klein is, wordt het potentieel ervan iets groter in 
combinatie met een isolatiefornuis. Je hebt namelijk 
alleen maar zon nodig om het gerecht aan de kook te 

brengen, niet voor het hele kookproces, zodat zelfs een kwartier zonneschijn je al een warm 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA03:SFA003001788
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc145ee970d-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc13473970d-pi
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gerecht kan opleveren. Sommige zonnekokers kunnen worden getransformeerd tot een iso-
latiefornuis door geïsoleerde kussens rond de kookpot te plaatsen en het deksel te sluiten. 
Ook de kwaliteit van het voedsel wordt positief beïn-
vloedt door het gebruik van een isolatiefornuis. De 
wat lagere temperatuur houdt de smaak en de voe-
dingsstoffen beter vast. Bovendien kan het eten zoals 
vermeld niet aanbranden. Voedsel dat lang moet ko-
ken, zoals rijst of bonen, eindigt maar al te vaak in een 
aangebrande kookpot omdat al het water is verdampt 
zonder dat de kok dat in de gaten had. 
 
Koelen van drank en voedsel 
In feite is de hooikist gebaseerd op hetzelfde principe 
als de ijskist, de voorloper van de koelkast. Door ijs in 
een goed geïsoleerde container te stoppen, smelt het 
veel langzamer. Een hooikist kan dan ook prima als 
koeling worden gebruikt (en andersom kan een mo-
derne koelbox als isolatiefornuis worden gebruikt). 
Om dat te bereiken, plaats je voedingsmiddelen of 
drank samen met een fles of een emmer bevroren wa-
ter in de kist. In sommige speciaal voor koeling ont-
worpen commerciële modellen uit de vorige eeuw 
konden drie metalen containers worden geplaatst. De 
drie containers raakten elkaar en in de middelste con-
tainer zat het ijs. 
 
Door de hooikist in te zetten als extra koelkast voor 
speciale gelegenheden (een feestje bijvoorbeeld), kan 
een kleinere koelkast voor dagelijks gebruik volstaan. 
Het is wel niet de bedoeling om de kist geregeld te openen. Je plaatst dus best het bier in de 
echte koelkast, terwijl de dagelijkse inhoud van de koelkast tijdelijk in de koelkist wordt ge-
plaatst. 
 
Het isolatiefornuis vandaag 
Het isolatiefornuis verdween in de jaren 1930, al werd het opnieuw van stal gehaald tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Ook tijdens de energiecrisis van de jaren 1970 kwam de technologie 
opnieuw in de belangstelling. Vandaag wordt het isolatiefornuis vooral gepromoot in ontwik-
kelingslanden.  
NGO's die de technologie in de derde wereld introduceren zijn onder meer Practical Action, 
HELPS International en Solar Cookers International. 
Het isolatiefornuis biedt bijkomende voordelen in arme landen, waar nog steeds heel veel 
mensen op een open vuur koken, meestal met hout als brandstof.  
Daar zijn belangrijke nadelen aan verbonden. Koken op een open vuur is zeer schadelijk voor 
de gezondheid, vooral als het binnenshuis gebeurt.  
Daarnaast leidt het tot lokale ontbossing en verliezen vrouwen veel tijd met het sprokkelen 
van brandhout. 

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a511b60cde970c-pi
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Een rieten mand als isolatiefornuis.  
Foto: Solar Cookers International. 
 
Sommige van deze isolatiefornuizen zijn klassiek, zo-
als de met kussens gevulde rieten manden die Solar 
Cookers International introduceert. Recent doken 
ook een aantal nieuwe concepten op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo maakt de "Wonderbag" dezer dagen furore op het internet. De Zuid-Afrikaanse onderne-
mer Sarah Collins maakte een trendy versie van de hooikist, geïsoleerd met gerecycleerd piep-
schuim. De Wonderbag is te koop in het Westen (onder meer via Amazon) en voor elk verkocht 
exemplaar wordt een tweede exemplaar geschonken aan een gezin in een ontwikkelingsland. 
 
Een heel ander ontwerp is dat van HELPS International. Hun kokervormig isola-
tiefornuis is gemaakt uit plastic en heeft ook een isolatielaag van gerecycleerd 
piepschuim. Dat zijn niet de meest duurzame materialen, maar het gebruik ervan 
levert wel een makkelijk schoon te maken en nog efficiënter toestel op. Uit ex-
perimenten blijkt dat de temperatuur in de kookpot na drie uur nog 87 graden 
bedraagt, terwijl dat voor klassieke modellen (houten mand met wollen dekens, 
of een kartonnen doos met piepschuim) slechts 82 graden is. 
Het isolatiefornuis is vandaag de dag nog steeds te koop, meestal in de klassieke 
uitvoering van de hooikist. In Nederland biedt bijvoorbeeld Studio van 't Ei mooie model-
len aan. De houten kisten met een isolatie van natuurlijke wol in voorgevormde kussens kos-
ten 80 euro. Er is ook een kader verkrijgbaar waarmee het isolatiefornuis in een keukenlade 
kan worden geplaatst. 

 
Er is ook innovatie op de westerse markt. De zogenaamde thermo-
koker is gebaseerd op vacuumtechnologie -- het principe van de 
thermosfles. Dat levert een veel compacter apparaat op. De effici-
entie van een klassieke hooikist kan even hoog zijn als die van een 
thermokoker, maar de hooikist heeft daar wel aanzienlijk meer 
plaats voor nodig. De prijs voor een thermokoker ligt wel een stuk 
hoger, tussen de 120 en 250 euro. 
 

Doe-het-zelf 
Zelf een isolatiefornuis bouwen kan heel goedkoop en eenvoudig zijn. Onderaan dit artikel 
staan een aantal links naar bouwplannen, zowel afkomstig uit oude boeken als uit handleidin-
gen van NGO's. Als container kan eender welke kist uit hout, metaal, plastic of karton worden 

http://solarcooking.wikia.com/wiki/Heat-retention_cooking
http://nb-wonderbag.com/Pages/Default
http://pciaonline.org/files/RHC%20Guide%20English.pdf
http://pciaonline.org/files/RHC%20Guide%20English.pdf
http://www.natuurlijkbewaren.nl/website/productinfo_hooikist.php
http://www.natuurlijkbewaren.nl/website/productinfo_hooikist.php
https://www.thermalcookware.com/main.php?mod=Shop&file=Cats
https://www.thermalcookware.com/main.php?mod=Shop&file=Cats
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a511b5d31e970c-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dbee643970d-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc10193970d-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc13702970d-pi
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gebruikt. Ook een oude koelbox of koelkast is prima geschikt als container voor een isolatie-
fornuis. De keuze van het materiaal voor de container heeft nauwelijks invloed op de presta-
ties van het apparaat, maar ze is natuurlijk wel van belang voor de duurzaamheid en het es-
thetisch voorkomen ervan. Belangrijk is dat het deksel van de container goed en stevig kan 
worden gesloten. Een houten container moet eerst luchtdicht worden gemaakt door er een 
aantal lagen papier in te plakken. 
 
Het ontwerp van een isolatiefornuis begint met de keuze van een kookpot. De kookpot moet 
namelijk zo precies mogelijk in de uitgespaarde ruimte passen zodat er zo weinig mogelijk 
ruimte is tussen kookpot en isolatie. Afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal is een laag 
van 5 tot 10 centimeter isolatie nodig, zowel rondom, onder als boven de kookpot. Het isola-
tiemateriaal mag niet te stevig op elkaar worden gedrukt aangezien het net de luchtzakjes in 
de isolatie zijn die de warmte vasthouden. Daarnaast is het een goed idee om de container 
aan de binnenkant met een extra isolatielaag van aluminiumfolie te bekleden. Dat materiaal 
reflecteert namelijk de stralingswarmte die door de kookpot wordt afgegeven, zodat er nog 
meer warmte wordt vastgehouden. 
 
Voorgevormde kussens met een vulling van schapenwol.  
Foto: Natuurlijk Bewaren. 
Als er hooi, stro, houtwol of versnipperd krantenpapier als iso-
latie wordt gebruikt, kan de kookpot in principe zonder verdere 
afscheiding midden in het isolatiemateriaal worden geplaatst. 
Het materiaal behoudt redelijk goed zijn vorm zodat de kook-
pot er makkelijk weer kan worden ingezet. Het nadeel van deze 
benadering is dat het isolatiemateriaal regelmatig moet wor-
den vervangen, onder meer omdat het door condensatie voch-
tig wordt. Daardoor neemt de isolatiewaarde af en ontstaat er 
risico op schimmelvorming. Het loont daarom de moeite om een afscheiding te maken tussen 
isolatie en kookpot, door een ruimte te creëren waarin de kookpot precies past. Als die af-
scheiding waterdicht is, dan kunnen vocht en etensgeuren onmogelijk in het isolatiemateriaal 
doordringen. Met een groot aantal isolatiematerialen is zo'n afscheiding tussen kookpot en 
isolatie overigens essentieel, bijvoorbeeld omdat het materiaal anders niet op zijn plaats blijft 
(in het geval van zaagsel of kurk). 

 
Bijkomende voordelen zijn dat bij het morsen van voed-
sel of water uit de kookpot het isolatiemateriaal niet 
wordt aangetast en het apparaat veel makkelijker kan 
worden schoongemaakt. Een lowtech alternatief voor 
een afscheidingslaag is de kookpot in (steeds opnieuw 
te gebruiken) aluminiumfolie wikkelen. 
 
Een isolatiefornuis. Foto: Natuurlijk Bewaren. 
 
Voor een ontwerp van een isolatiefornuis met plaats 

voor twee of meer kookpotten (van verschillende afmetingen) wordt eenvoudigweg een tus-
senschot geplaatst. Je kan ook potten met verschillende afmetingen in dezelfde hooikist zet-
ten als je een op maat gemaakte cilinder bouwt met een dikke, geïsoleerde wand. Die kan dan 

http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/efficient-verwarmen-zonder-isolatie.html
http://www.natuurlijkbewaren.nl/website/productinfo_hooikist.php
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc146a4970d-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a3fd0662e7970b-pi
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in de grotere ruimte worden geschoven. Tot slot is het ook van belang dat het toestel stabiel 
is en op handige afstand staat van het kookfornuis. Ideaal is een meubelstuk of inbouwmodel, 
zoals begin vorige eeuw de gewoonte was: als de hooikist een permanente plek heeft in de 
keuken zal ze ook sneller worden gebruikt. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Bij het gebruik van een isolatiefornuis moet op een aantal dingen gelet worden. Ten eerste 
moet er voor worden gezorgd dat de kookpot niet te vroeg in het isolatiefornuis wordt ge-
plaatst. Niet alleen het water in de pot maar ook de inhoud ervan moet het kookpunt hebben 
bereikt, zo niet is er niet voldoende thermische massa aanwezig om het kookproces te vervol-
ledigen. Afhankelijk van het te bereiden voedsel, blijft de kookpot tenminste vijf minuten tot 
langer dan een half uur op het kookvuur staan. HELPS International, de NGO die de technolo-
gie verspreid in Guatemala, stelt de kooktijd voor rijst bijvoorbeeld op 33 minuten, waarvan 8 
minuten op het kookfornuis en 25 minuten in het isolatiefornuis. 
 
Wim van Overbeeke, illustrator voor onder meer De 12 Ambachten, bedacht een ingebouwd 
isolatiefornuis. De beschrijving en tekeningen ervan werden gepubliceerd in nieuwsbrief nr. 
71 (1992) van De 12 Ambachten. 
Bij het gebruik van brandbaar isolatiemateriaal (zoals hooi) is het uiterst belangrijk om het 
kookfornuis schoon te houden. Zo niet bestaat de kans dat er onderaan de kookpot brandende 
voedselresten blijven plakken, waarmee je het isolatiefornuis in brand kan steken. Wat betreft 
de voedselveiligheid moet erop worden gelet dat de temperatuur van voedsel dat urenlang in 
het isolatiefornuis zit, hoger is dan 60 graden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneden die temperatuur ontstaat namelijk de kans op bacteriële groei. Bij twijfel wordt het 
gerecht vlak voor het opdienen best snel nog vijf minuten aan de kook gebracht. Met vleesge-
rechten doe je dat best altijd. 
Tot slot mag het deksel van het isolatiefornuis onder geen beding worden geopend. Op die 
manier gaat namelijk de warmte verloren en moet de pot terug eerst op het vuur worden 
gezet. Dat betekent dat roeren, proeven of kruiden alleen voor of na het verblijf in de hooikist 
kan gebeuren -- net zoals dat het geval is bij de snelkookpan. 
 
Kris De Decker 

http://www.ontwerpburowvo.nl/
http://www.de12ambachten.nl/beter1xzien.html
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a3fd07e01c970b-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e8883301a73dc2c4d4970d-pi
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

Naast de nieuwsbrieven over het ‘wilde’ genie-
ten, is er nu ook voor ieder seizoen een boek ver-
schenen. Hierin staat - uiteraard - weer andere in-
formatie dan in de nieuwsbrieven.  
 
Verschenen zijn: 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar 
Het ‘wilde’ genieten – Zomer 
Het ‘wilde’ genieten – Najaar 
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
 
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek ech-
ter bestaat uit recepten.  
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken. 
 
Als je de recepten volgt, kom je echt wel tot heel 

lekkere maaltijden, maar je wordt ook uitgedaagd om zelf ervaring op te doen met deze zaken. 
 
De boeken kosten € 24,95, inclusief verzendkosten.  
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan variëren.  
PostNL rekent namelijk diverse tarieven voor verschillende landen. 
 
Bestellen kan via: 
anneke@project7-blad.nl  
 
 
Geef in je mail even aan welk boek je wilt bestellen. 
 

 

 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl


 
31 

 

 

 

 

Viooltjes – vrijwel het hele jaar door sfeermakers 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Marja Frederiks, Gila Edler, Piteke van der Meulen, Kris 

De Decker 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Marja Frederiks, Gila Edler, Piteke van der Meulen, Kris De Decker 
 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 
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