
‘Ik ben sowieso om!’ 
 

Het was een druilerige zaterdagmiddag, de eerste dag van februari. Maar de 
grijsheid en kilte buiten werden ruimschoots gecompenseerd door de warme 

sfeer en gezelligheid in Groene Mient. Daar waren - op uitnodiging van de 
bewoners van het meest duurzaam gebouwde stukje Vruchtenbuurt – een aantal 
Vruchtenbuurtse gezinnen aangeschoven. Het programma: ’s schreef Mirella van 

der Heiden een mooi verslag voor wijkmagazine de Vruchtenpers. middags 
samen koken, en daarna samen eten in ‘het Ei’, het gemeenschappelijke 

paviljoen in de binnentuin van Groene Mient. Zo konden de Vruchtenbuurters op 
een laagdrempelige en gezellige manier kennismaken met gasloos koken, en 
elkaar leren kennen.  

 
Toen Rob Pieters, bewoner van de Vruchtenbuurt, hoorde over de deze avond, 

was hij meteen enthousiast. Samen met zijn vrouw Alicia, hun dochter Lucía en 
haar vriendinnetje Lize was hij te gast bij de familie Fries-Romijn: vader Anne, 
moeder Joukje en de kinderen Janne en Julie.  

Joukje: ‘Toen ik gevraagd werd of ik mee wilde doen aan ‘Samen koken, samen 
eten’, dacht ik meteen “hoe leuk is dit?”. Wat een gemakkelijke manier om 

andere Vruchtenbuurters te laten kennismaken met gasloos koken! En het past 
ook zo goed bij de overtuiging die ik heb; ik geloof écht in de kracht van dingen 

samen doen!’ Ze lacht erbij: ‘Ik heb een idyllisch plaatje in mijn hoofd, van een 
lange tafel waar veel mensen aan zitten, en iedereen gezellig met elkaar aan het 
praten is, en lekker aan het eten. Heel Bourgondisch eigenlijk.’ Ze meldde zich 

dus bij Oda en Arie, beiden bewoner van Groene Mient en drijvende krachten 
achter dit leuke initiatief en vertelde dat ze graag mee wilde doen als ‘gastgezin’. 

 
Heel gezellig 
En zo kwam het dat haar huis die dag een goed gevulde keuken had.  ‘Het was 

meteen heel gezellig’, vertelt Joukje verder. ‘De mannen stonden binnen een 
mum van tijd pannenkoeken te bakken voor de kinderen, terwijl Alicia en ik aan 

tafel zaten met een wijntje. Het was echt heel gezellig.’  
Zowel aan de keukentafel bij Joukje, als ook tijdens het gezamenlijke eten in ‘t 
Ei werd er die avond veel gepraat over gasloos koken en inductiefornuizen. In 

huize Pieters waren ze daar al aardig van op de hoogte, maar de kennis werd 
toch nog een beetje geactualiseerd. ‘Mijn ouders koken ook gasloos’, zegt Rob, 

‘maar dat dateert alweer van twaalf jaar geleden. Inmiddels is het veel 
moderner. Bijvoorbeeld dat de kookplaat meteen koud wordt als je de pan eraf 
haalt, en dat ‘ie niet eens aangaat als de pan ongeschikt is voor inductie.’ Of Rob 

van mening is veranderd over inductiekoken? ‘Dat niet,’ zegt Rob stellig, ‘want ik 
ben sowieso om. Maar deze avond is wel weer een duwtje in de goede richting. 

Ik ben al een tijdje aan het bedenken wanneer ik overstap, en ga er nu serieus 
werk van maken!’ 
 

Verslag Mirella van der Heiden voor wijkmagazine de Vruchtenpers. 



    
Samen koken bij Groene Mient gastgezin Fries-Romijn 
 
 

 
Samen eten in tuinpaviljoen ‘t Ei van Groene Mient 


