Een Groene Kerst
Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties, politici en ambtenaren.
In Gooise Meren maken
we samen werk van duurzaamheid. We willen Gooise
Meren tot een van de meest
duurzame gemeenten van
Nederland maken. In 2016
zijn we daarom gestart met
de beweging Samen Sneller
Duurzaam (SSD) waarbij nu
al bijna 1000 mensen zijn
aangehaakt, waarvan de helft
ook regelmatig de bijeenkomsten van SSD bezoeken
en actief zijn in de verschil-

lende werkgroepen. Deze
werkgroepen richten zich elk
op een bepaald aspect van
duurzaamheid. Zoals duurzaam onderwijs, minder afval,
meer aandacht voor natuur en
biodiversiteit en het verduurzamen van woningen.
Kerst is een prachtig feest
van verbinding, samen mooi
gekleed bij de boom, soms
met pakjes en met lekker
eten. En dat mag vaak wat
kosten in en toch al dure
decembermaand. Op deze
pagina’s staan we stil bij

een meer duurzame, groene
kerst. Minstens net zo leuk
en gezellig als de traditionele kerstviering, maar beter
voor mens dier en milieu.
De beweging Samen Sneller
Duurzaam wenst u een ﬁjne
kersttijd, een goed uiteinde
en een mooie start van het
nieuwe jaar.

‘Kleding van goede kwaliteit
kan vaak meerdere rondes mee’
Nannette Bosman startte acht
jaar geleden met Secret Closet. Ze koos bewust voor een
winkel met enkel 2e-hands
kleding. “De mode-industrie
is op olie na de meest vervuilende industrie ter wereld,
2e-hands kleding kopen is
dan per deﬁnitie duurzamer
dan nieuwe kleding kopen.”
Een item hoeft namelijk
niet opnieuw geproduceerd
te worden en er is minder
afval. Wereldwijd wordt 40%

van de kleding ongedragen
weggegooid, dat is zo zonde.
Als je een mooi item echt
niet draagt, verkoop het aan
iemand anders, die heeft er
dan nog plezier van. Kleding
van goede kwaliteit kan vaak
meerdere rondes mee.” En
kan je geen afstand doen van
bepaalde kleding maar draag
je het te weinig. Probeer dan
eens verschillende items met
elkaar te combineren. Wilma
van Zuilen die sinds een aan-

Nannette en Wilma, Secret Closet

tal jaar met Nannette samenwerkt heeft daar een uitzonderlijk talent voor. Zowel
Wilma als Nannette kopen zelf
voornamelijk 2e-hands kleding en hebben zich voorgenomen om in 2020 echt alleen
nog maar 2e-hands te kopen.
Veranderende houding
Was er acht jaar geleden
nog wel wat ‘schroom’ om
een 2e-hands kledingwinkel
binnen te lopen. Nannette
ziet een duidelijk verschil
met een aantal jaar geleden.
Het verandert van ‘ik kan
geen nieuwe kleding betalen’ naar ‘ik kies bewust voor
2e-hands’. Die houding wordt
steeds breder gedragen.”

Duurzaam shoppen in
Gooise Meren? Dit zijn de
2e-handswinkels!
De Kringloper Naarden, Amsterdamsestraatweg 41
No.27 Vintage Boutique, Marktstraat 20, Naarden
Kringloopwinkel ‘t Gooi Bussum, Laarderweg 114-116
Secret Closet (kleding), Huizerweg 38, Bussum
X-change (kleding), Brinklaan 22a, Bussum
Vintagewinkel Weg & Co, Brinklaan 104, Bussum
Mio Meraki Kinderkleding (deelcollectie), Kapelstraat 36,
Bussum

Een lesje fair fashion voor
tieners

oftewel, jong geleerd, oud gedaan
Als onderdeel van de lessen
maatschappijleer krijgen de
leerlingen van havo en vwo
4 van het Goois Lyceum in
Bussum een gastles over fair
fashion. Het belangrijkste
doel van deze lessen aan de
tieners is bewustwording en
kritisch kijken bij het shoppen. Want, 2e-hands dat leeft
nog niet zo bij deze leeftijdsgroep. Ze krijgen tips waar ze
wel op kunnen letten als ze
kleding kopen. Zoals het label
checken op welke materialen
er worden gebruikt en waar
het geproduceerd wordt.

Je kunt bij je keuze voor
duurzaam dus op meerdere
aspecten letten, maar voor
jezelf ook bepalen wat jij het
belangrijkste vindt: het milieu
of de arbeidsomstandigheden. Beide mag natuurlijk
ook.
fair fashion tips voor tieners
• www.youngandfair.nl
• vlogger D is for Dazzle
• kleding ruilen met leeftijdsgenoten
• check het label, dan weet je
wat je koopt

Iets ‘nieuws’
Het beste is eigenlijk om
alleen te kopen wat je nodig
hebt en het dan helemaal op
te dragen, maar zeker vrouwen willen ook regelmatig iets
nieuws. Helemaal niets mis
mee, maar dat kan dus ook
prima 2e-hands zijn.” Zelfs
voor de feestdagen...

Nog meer tips voor een
duurzamer leven
Op de website van Milieu Centraal staan ook veel tips voor
een duurzamer leven. Zo is
er een keurmerkenwijzer, met
daarin ook 27 keurmerken
voor duurzame kleding. Ook
hebben ze een app ontwikkeld
‘de Verspillingsvrije coach’ die
u helpt om minder voedsel
weg te gooien. Bij voedselverspilling denken we vaak
aan eten. Maar behalve de
34 kilo voedsel per persoon
die we jaarlijks in de vuilnisbak gooien, spoelen we naar
schatting ook nog eens zo’n
45 liter aan dranken door de
gootsteen of het toilet. Overigens doen we het wel beter
dan in 2016. Toen gooiden we

gemiddeld per persoon nog
zo’n 41 kilo voedsel weg.
Maar feit blijft dat we nog
te vaak voedsel weggooien
terwijl dat niet nodig is. Ook
bewaren we eten op een
verkeerde plek zodat het
minder lang goed blijft. Er
staat een korte quiz op de site
van Milieu Centraal waarin
u uw kennis kunt testen. En
wist u dat 60% van de online
schoenaankopen retour gaat
naar webshop. Dat betekent
extra CO2 uitstoot.
Meer leuke weetjes en handige tips zijn te vinden op
www.milieucentraal.nl

Wat gaat u volgend jaar
anders doen?

Agenda

We vroegen het drie inwoners van Gooise Meren

December 2019
11 Duurzaamheidscafé > 20.00 – 22.30 uur
locatie: circulair centrum Gooise Meren, Piet Heinlaan
54, Bussum
14 Repaircafé Bussum > 10.00 – 13.00 uur

Robine Kakebeen
Robine is 10 jaar en is al heel
milieubewust bezig. Ze helpt
haar ouders met plastic scheiden, er wordt thuis minder
lang gedoucht en ze heeft
dit jaar een week geen vlees
gegeten en vond dat best wel
oké. Voor volgend jaar heeft
ze zich voorgenomen om nog
minder vlees te eten.

Eva Assink
Eva woont in Bussum met
haar gezin en is een groot
voorstander van het scheiden
van plastic afval, dat ze ook
fanatiek doet. Toch vindt ze
dat er nog te veel plastic in
haar huishouden omgaat. Dus
voor volgend jaar heeft ze
zich voorgenomen om geen
groente en fruit te kopen dat
in plastic is verpakt en ook op
zoek te gaan naar plasticvrije
alternatieven voor gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld
tandenborstels van bamboe.

17 Open Energie Avond; duurzame materialen uit de
energietransitie > 19.30 – 22.00 uur
locatie: De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117,
Laren

Barbara Boudewijnse
Barbara is wethouder duurzaamheid van Gooise Meren.
Zij gaat zuinig om met haar
kleding, zal pas wat weg doen
als het echt versleten is, maar
het kan nog beter. Zij wil
zich meer en grondiger gaan
verdiepen in waar ze welke
kleding koopt, omdat de productie zeer milieubelastend is
en de arbeidsomstandigheden
vaak mensonterend. ,,Ik koop
nog te gemakkelijk iets, wat
ik toch niet nodig heb.”

foto: Andrea Bartosova

GROEN OP TAFEL - een duurzaam kerstdiner
Een oogstrelend, heerlijk en
duurzaam kerstdiner. Ingewikkeld of lastig? Volgens de
Groenteclub uit Bussum is het
helemaal niet zo ingewikkeld.
Met wat eenvoudige richtlij-

nen kom je al heel ver.
• Gebruik bij voorkeur lokaal
geteelde ingrediënten en
eet met de seizoenen mee
• Let op het keurmerk Fair

Trade.
• Maak niet te veel eten klaar
(per jaar gooien we per
persoon 34 kilo voedsel in
de vuilnisbak)
• Verwerk restjes later in de

week in een ander gerecht
De ingrediënten voor de
gevulde portobello zijn
biologisch (dynamisch),
van Nederlandse bodem en

allemaal ‘in het seizoen’. Ook
de quinoa is trouwens van
Nederlandse bodem.

Portabella met quinoa en zoetzuur van regenboogpeen
minuten in de oven. Snijd de
olijven ﬁjn. Voeg de gebakken
uien en de olijven toe aan de
gekookte quinoa.

6 Portabella’s
Olie om in te vetten
Zoetzuur
3 (regenboog) penen, liefst
rood, geel en oranje
150 ml ciderazijn
2,5 eetlepels honing
2 kruidnagels
0,5 kaneelstokje
Zout

Garnering
Verwarm een droge koekenpan en pof daarin de halve
cup quinoa. Blijf roeren zodat
de korrels gelijkmatig verwarmd worden. Voeg de olijfolie in scheuten toe, en roer
het goed door. De gepofte
quinoa is klaar als je deze
hoort poffen en de quinoa een
mooie bruine kleur heeft.

Vulling
250 gram quinoa
0,5 liter paddenstoelenbouillon
2 grote uien (circa 400 gram)
Olie om in te bakken
1 eetlepel kerrie
125 gram olijven
Garnering
0,5 cup quinoa (64 gram)
2 à 3 eetlepels extra vierge
olijfolie
Bereiding:
Zoetzuur
Verwarm de ciderazijn en
los de honing, kruidnagels,
kaneelstokje en wat zout
hierin op.
Schil de penen (tip: bewaar
de schillen in de vriezer, die
kun je later gebruiken voor
een groentebouillon). Maak
dunne slierten met een dunschiller/kaasschaaf. Voeg
deze slierten toe aan het
azijnmengsel. Schep dit af en

Dit kun je allemaal van
tevoren klaarmaken. Bewaar
dan alles, behalve de gepofte
quinoa, in de koelkast tot
serveren

toe om.
Quinoa
Kook de quinoa volgens de
gebruiksaanwijzing op de
verpakking in de paddenstoelenbouillon.

Pel de uien (ook deze schillen kun je bewaren), snijd ze
één keer door en vervolgens
in dunne halve ringen. Verhit
wat olie in een koekenpan
en bak de uien op laag vuur
lichtbruin, voeg daarna de

kerrie toe en bak die nog
ongeveer 4 minuten mee.
Verwarm ondertussen de oven
voor op 175 graden. Maak
de portabella’s schoon en
wrijf ze licht in met olijfolie.
Bak de portabella’s 10 á 15

Op het laatst
Vul de portabella’s met quinoa
(dat gaat makkelijk met een
grote ijsboltang). Als je wilt,
kun je de gevulde portabella’s nog even kort opwarmen
in een oven op 200 graden.
Neem de peen uit het zoetzuur en laat goed uitlekken
op keukenpapier. Leg een
royale toef van de peen op de
quinoa. Sprenkel er tot slot de
gepofte quinoa overheen.
Eet smakelijk!

