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Najaar 2012

Voor u ligt de Najaarsspecial 2012 van Dunnebier Print. 
Najaar, het seizoen van grijze luchten, windvlagen, regenbuien maar ook de kleurenpracht 
van de natuur, de zon door het wisselend bladerendek en talloze vogelvluchten trekken de 
aandacht. 
Najaar, van buiten naar binnen, van het terras naar de huiskamer, van de openluchtcon-
certen naar de warmte en intimiteit van muziek, theater en kunst op de vele podia en
andere plekken van cultuur in onze vijf dorpen. Ook de tijd om een boek ter hand te
nemen of om te genieten van een goed glas wijn, wellicht gecombineerd met een bezoek 
aan een gezellig restaurant. Er is een ruime keuze in Wijdemeren.
Najaar is ook een tijd om terug te blikken, te herdenken en te vieren, soms juist alleen, 
anderzijds in gezelschap van anderen. Je bezinnen op de rest van het jaar en op een
verdere toekomst. Wat wil ik bereiken? Nieuwe stappen zetten, iets ondernemen, een 
streep zetten onder je verleden, het kan allemaal.
Het economisch nieuws wordt overheerst door sombere vergezichten en nog meer kom-
mer en kwel. En toch schijnt de zon verderop, want nog steeds zijn de meeste mensen 
zeer gelukkig en nog steeds leven we in Wijdemeren in een wereld van overvloed. Het kan 
alleen maar beter gaan vanaf nu, zei een ondernemer recent toen hij om zich heen keek.
Het najaar, een wisselend jaargetij, met mooie kansen op een nog beter leven.
De redactie hoopt dat u in deze Najaarsspecial inspiratie vindt en dat u uit uw schulp 
kruipt.
  Geniet van al het moois!
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Kleurenexplosie  
op de Buitenplaatsen

Kromme Rade 6,
1241 LK Kortenhoef
Tel. 035 656 3837
kwekerijomejoop.nl

Werkdagen: 8.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 - 17.00 uur

Verkrijgbaar in vele kleuren
Ook voor bloembollen, heide en vaste planten

Maak uw tuin 
winterklaar
Nu volop
winterviolen!

Geen zin om tijdens 
de kerstdagen 
zelf  te koken? 

Laat ons dat 
dan voor u doen!

2Wines Kerstafhaalmenu
€ 39,50 p.p.

Geconfijte kwartel op bladsla met een dressing
van Vadouvan en gelei van kruidkoek.

***
Rijk gevulde gamba soep met gepocheerde griet, 

gerookte gamba en groene groenten.
***

Gebraden hertenbout of runderlende met pompoen 
geconfijte ratte aardappel en saus van madeira.

***
Parfait van speculaas met gecarameliseerde noten 

en winterse rodewijn saus.
***

Voor een passende wijnsuggestie zie www.2wines.nl

Kerklaan 5  -  Kortenhoef - T: 035-628 19 46  -  info@2wines.nl

Openingstijden:
wo t/m vr: 10.30 - 20.00 uur en za: 10.30 - 17.30 uur

De uiterste besteldatum is 10 december. 
U kunt de bestelling plaatsen via de telefoon / mail / of in de winkel.
Op 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur kunt u de menu’s afhalen.
2Wines ook voor al uw relatiegeschenken!

Zuidereinde 206, 1243 KR ’s-Graveland
Tel. 035-6561030, www.restaurantberestein.nl
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Al 25 jaar open huis bij Restaurant Berestein

In oktober 1987 openden wij de deuren van ons restaurant. Door waardering en ver-
trouwen van onze gasten en door de inzet van onze medewerkers zijn wij uitgegroeid
tot een begrip in Gooi- en Vechtstreek, maar ook ver daarbuiten. Om ons jubileum gepast te 
vieren hebben wij een speciaal drie gangen keuzemenu samengesteld. De hele maand oktober 
serveren wij dit menu voor de speciale jubileumprijs van € 25,00. Wij hopen dan ook dat 
u de komende weken een keer langs komt om met ons te toasten op de bereikte mijlpaal.
Iets heel anders: heeft u wel eens een moord opgelost? Dat kan namelijk ook bij Restaurant
Berestein. In samenwerking met Detectivedinner kunt u met uw gezelschap van 8 tot 15
personen een moorddiner spelen in onze sfeervolle Timperley-zaal. Velen gingen u al voor en
iedereen vond het leuk. Een echte aanrader dus. Het Detectivedinner-arrangement is
tijdens onze jubileummaand extra aantrekkelijk geprijsd met bijna 10 euro korting per persoon.
U betaalt voor spel plus diner tijdelijk € 44,95 per persoon. Lijkt een Detectivedinner u leuk,
maar dan in november of december van dit jaar? Dat kan ook. Als u de boeking doet in
oktober betaalt u alsnog de speciale jubileumprijs.

Graag tot spoedig in ons open huis,
Gracia en Peter Hakkert
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Mariel Veenman is gewichtsconsulente en is super enthousiast
over het eiwitdieet. Een aantal jaren geleden is zij zelf veel kilo’s
verloren door dit dieet te volgen. Zij was zo te spreken over
het resultaat dat zij heeft besloten anderen te helpen van hun
overgewicht af te komen. In het volgende artikel zal zij in
het kort vertellen hoe het eiwitdieet werkt.

Het eiwitdieet is geen hype, het is een blijvende methode om verantwoord
af te vallen, zonder dat je je stofwisseling vertraagt en dus zonder jojo-
effect, zonder hongergevoel, met behoud van spiermassa, verlies van
lichaamsvet en met meer energie! Tijdens het eiwitdieet vervang
je al je maaltijden door speciale eiwitmaaltijden. Je eet dan veel ei-
witten en beperkt de inname van koolhydraten en vetten.

Variatie in producten
Het eiwitdieet is goed vol te houden door de grote variatie in eiwitpro-
ducten en de dagelijkse porties verse groenten. Er zijn meer dan 250
producten, hartig en zoet, kant en klaar (bijvoorbeeld toast, sojanootjes,
brood, wraps, wafels, koek, repen, pasta fusilli) en in poedervorm 
(bijvoorbeeld dranken en desserts). De smaken zijn uitstekend!

Het eiwitdieet in het kort
Met het eiwitdieet kun je snel afvallen, 6 tot 10 kilo per maand!! Dat is
natuurlijk fantastisch, want snel afvallen motiveert je om het dieet vol te
houden. Heb je overgewicht dan kun je een extra duwtje om af te
vallen goed gebruiken en met het eiwitdieet krijg je meteen een
flinke duw in de goede richting.
Het eiwitdieet is opgedeeld in 4 blokken om een blijvend
gewichtsverlies te garanderen.

Blok 1, je valt zeer snel af. Je eet alleen eiwitproducten met verse
groenten.
Blok 2, je valt snel af. Je eet eiwitproducten en verse groenten en
1 keer per dag vlees, vis of een vegetarisch product.
Blok 3, je gaat langzaam weer koolhydraten eten in combinatie
met eiwitproducten. Het kan zijn dat je nog een beetje afvalt,
maar meestal blijf je op gewicht.
Blok 4, je gaat weer normaal eten, maar dan wel op een gezonde en
verantwoorde manier. Zo behoud je je gewicht en kom je niet
meer aan.

Op gewicht
De belangrijkste periode is aangebroken als je je streefgewicht hebt 
bereikt. Dan moet je gezond eten en bewegen om op gewicht te blijven. 
Balans tussen gezonde voeding en bewegen, verstandige keuzes maken 
en vooral regelmaat is waar het allemaal om draait. Wanneer je weet hoe 
dit moet en je kunt dit voor een langere periode opbrengen, dan blijf je 
beslist op je behaalde gewicht en kom je niet meer aan! Ik kan je hier-
mee helpen en ondersteunen, ook nadat je het eiwitdieet hebt afgerond.

Snel afvallen en gezond en 
vitaal op gewicht blijven
Het eiwitdieet werkt fantastisch, verlies 6 tot 10 kilo per maand!

Mariël Veenman
Marconiweg 23, 1401 VG Bussum

Telefoon 035 - 887 49 36 / Mobiel 06 - 285 20 598
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Wildweken! 
Naast de menukaart 

hebben wij ook 
iedere week een 
wildspecialiteit

Loodijk 18 • 's-Graveland • 035-656 43 50
colonie.nl • etenbij.nl

U kunt genieten van de high tea tot 16.00 uur en u dient te reserveren
High tea bestaat uit:

 Diverse soorten thee
*

 Scones
*

 Muffins
 *

 Clotted cream & Jam
 *

Bonbons
*

Coloniale sandwiches
( €15,- p.p.)

Coloniale high tea
Beleef de sfeer van deze eeuwenoude Engelse traditie in 
de Colonie ’s Graveland.

Even een moment van rust en gezelligheid onder elkaar.

Gezellig met vriend(in), familie of collega’s, bij een vers
potje thee genieten van diverse zoete en hartige lekkernijen.

Zin in een gezellige middag met een Engels tintje …?
Reserveer dan nu een ‘High Tea’ bij restaurant De Colonie
in ’s Graveland. Een High Tea in De Colonie ’s Graveland is
al mogelijk vanaf twee personen! 

De Colonie ’s Graveland, Loodijk 18, 1243 JB  ’s Graveland
Tel: 035 – 656 43 50, www.colonie.nl
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Halloween
komt
eraan! 

De naam ‘Halloween’ is afgeleid 
van All Hallows eve, (Allerheiligen-
avond), de avond voor Allerhei-
ligen (All Hallows day) op 1 novem-
ber. In de Keltische kalender begon 
het jaar op 1 november; 31 okto-
ber was dus ouderjaarsavond. De 
Kelten geloofden dat op die avond 
de geesten van alle gestorvenen van 
het afgelopen jaar terugkwamen. 
De geesten werden aangetrokken 
door voedsel voor hen neer te leg-
gen voor de deuren. Om echter de 
boze geesten af te weren droegen de 
Kelten maskers. Toen de Romeinen 
Groot-Brittannië binnenvielen, ver-
mengden ze de Keltische traditie
met hun eigen tradities, die eind 
oktober natuurlijk de viering van de 
oogst betroffen en ook het eren van
de doden.
In de negende eeuw steekt een Euro-
pees christelijk gebruik de zee over en 
vermengt zich met het Halloween-
feest. Op Allerzielen (2 november) 
gingen christenen in de dorpen rond 
en bedelden om zielencake (brood 
met krenten). Voor elk brood be-
loofden ze een gebed te zeggen voor 
de doden , om ervoor te zorgen dat 
die uit het vagevuur gered zouden 
worden en in de hemel opgenomen. 
Dit namen ze vervolgens in Amerika 
over. Kinderen gingen verkleed in 
enge kleren langs de deuren en ze 
riepen dan ‘trick or treat’ wat bete-

kent: geef me iets lekkers of ik neem 
je te grazen…..! De mensen gaven 
de kinderen dan iets lekkers en dan
waren de goden goed gestemd.
In de Verenigde Staten maakt het 
feest vooral opgang in de tweede 
helft van de 19e eeuw, toen grote 
groepen Ierse en Schotse immi-
granten het land binnenkwamen. In 
de VS duikt dan de bekende ‘jack-o’-
lantern-pompoen op, die in de hele 
wereld wellicht het bekendste gezicht 
van Halloween is. Die uitgeholde 
pompoenen zie je in Nederland ook
steeds meer. Het is leuk om met de
kinderen een kleine Halloween
te maken (zie de beschrijving
hieronder).

Halloween in Nederland
Hoewel Halloween op steeds meer 
plaatsen wordt gevierd is het in 
sommige delen van Nederland 
niet zo populair. Dat komt door 
het Katholieke Sint Maartenfeest, 
dat op 11 november plaatsvindt en 
waarbij kinderen ook langs de deur-
en gaan om snoepjes op te halen. 
In veel pretparken zoals Walibi 
wordt het Halloween feest juist weer 
uitbundig gevierd. Dit jaar vinden 
de Halloween Fright Nights plaats 
van 12 t/m 28 oktober op elke vri-
jdag, zaterdag en zondag van 18.00 
tot 23.00 uur. Tijdens de Hallo-
ween Fright Nights zorgen 250 

acteurs, verschillende Scare Zones
de beruchte Haunted Houses en 
Horrorshows dat niemand zich meer 
veilig voelt! Op de website staat dat 
een bezoekje aan dit spektakel voor 
kinderen onder de 16 jaar te intens 
kan zijn. Maar ook dat ze kinderen 
onder de 16 jaar niet weigeren. Het 
is dus ieders eigen verantwoordeli-
jkheid. Overigens mag je bij de 
feesten zelf niet verkleed, geschminkt 
of met maskers naar binnen als 
bezoeker. En dat is maar goed ook.

Kritiek op Halloween
Vanuit verschillende hoeken is er 
kritiek op de viering van Halloween. 
Zo staat het feest volgens sommigen 
voor de Amerikanisering van onze 
maatschappij. Anderen vinden het 
weer een truc van de commercie 
om de verkoop te stimuleren. Ook 
verschillende kerkgenootschappen 
hebben kritiek op Halloween van-
wege het heidense karakter van het 
feest, alsmede vanwege het spiritimse 
dat erdoor bevorderd zou worden. 

Hoe maak je een Jack O’Latern
Voor een griezelige Halloween Pom-
poencreatie kunt u het best een grote 
pompoen gebruiken. Kleine pom-
poenen zijn ideaal om uit te hollen 
om er dan een theelicht in te zetten.
Benodigdheden:
1 grote pompoen, zwarte viltstift,

 scherp mes, plantaardige olie
 
Start met het tekenen van twee ogen, 
een neus en een griezelige mond op 
de pompoen. Hiervoor kunt u het 
beste een viltstift op water basis ge-
bruiken, met een natte spons kun u 
gemakkelijk foutjes wegpoetsen. Snij 
met een scherp mes voorzichtig in 
kartelbeweging de bovenkant van de 
pompoen af, maak niet te grote zaag-
bewegingen. Haal de bovenkant eraf 
en haal met een eetlepel het vrucht-
vlees en de zaden uit de popmpoen.
Let erop bij het uithollen, dat de
buitenwand van de pompoen on-
geveer 2 cm dik blijft, zodat de 
pompoen stabiel blijft.   Nu moet
kunt u beginnen met het uitsnijden
van de voorgetekende mond, neus
en ogen.  Gebruik een scherp mes
en wees voorzichtig!
Als afsluiting maakt nog enkele 
ventilatie gaten van minimaal 3 cm 
in het pompoendeksel, voor het 
afvoeren van de warmte. Smeer de 
gemaakte openingen in met plant-
aardige olie om de Jack O´Lantern 
langer in tact te houden. Zet de Jack 
O´Lantern nu naast uw huisdeur 
en zet er een theelicht in. Als het 
donker wordt steek dan het kaarsje 
in de Halloween pompoen aan.
Wat zal het griezelig worden
in Wijdemeren!

Door: Mirjam Arnoldy

Op 31 oktober wordt jaarlijks onder andere in Amerika, Engeland, Ierland en Canada het griezelfeest Halloween 
gevierd. In steeds meer plaatsen in Nederland wordt deze traditie overgenomen. Kinderen gaan in het donker verk-
leed langs de deuren op jacht naar snoepjes. Huizen worden versierd met pompoenen en  kaarsjes en alles ademt een 
griezelig sfeertje. Wat is de betekenis van dit feest en wat wordt er nu eigenlijk gevierd? We duiken de geschiedenis in.

Halloween
komt
eraan! 
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Dwarsweg 20, Nederhorst den Berg, 0294 - 25 70 25 www.lamtoegangstechniek.nl

Wij kunnen ook uw bestaande poort automatiseren

 exclusieve poorten

Tuinontwerp • Tuinaanleg • Bestratingen • Grondwerken

Middenweg 107-A • 1394 AG Nederhorst den Berg
www.lionhoveniers.nl • tel. 0294-253848
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Een van de dromen van Sijmen 
Brandsma, die Land en Boschzigt al 
jaren beheert, was een eigen wijn-
gaard. Biologisch natuurlijk. Research
en studie wees uit dat de Solaris-
druif de meeste kans van slagen 
had. Resistent tegen schimmels, 
dat is nodig in een vochtig land als 
Nederland, en met een hoog suiker-
gehalte. Onderhandelingen met Na-
tuurmonumenten volgden en vier 
jaar geleden, in mei, werd er een 
begin gemaakt met de wijngaard.
Moet je er nu eens kijken! prachtige 
straatjes druiven op het terrein. Tij-
dens het oogsten staan er grote tafels 
met daarop thermoskannen koffie 
en thee en schalen met ontbijtkoek. 
Op slag krijg je het Bertolli-gevoel! 
Het lijkt wel Italië! De druivenp-
lukkers knippen de trossen uit de 
ranken, anderen halen de wespen-
vangers uit de struiken. Waarom 
zou je naar Frankrijk of Italië gaan 
om druiven te plukken. Hier in 
ons eigen ’s Graveland kan het ook!

Elke vrijdagochtend komen ze sa-
men, al die vrijwilligers. En er is al-
tijd wat te doen. Netten moeten wor-
den opgehangen, de ranken moeten 
worden gesnoeid en geleid, het gras 
gemaaid, de grond geschoffeld. 
Voornamelijk door vrijwilligers, an-
ders is het niet te doen. “Ook mensen 
met een drukke baan komen hier”, 
constateert initiatiefnemer Sijmen 

Brandsma, “die willen een ochtend 
hun hoofd leeg maken”. Een van 
die vrijwilligers is Stijn Krenning,
van 2Wines in Kortenhoef. Elders
in dit blad meer over hem.

Er is niet alléén de wijngaard met 
achttienhonderd druivenplanten! 
Langs de slangenmuur worden des-
sertdruiven geteeld. die zijn groter 
dan de wijndruiven, hebben een 
dunnere schil. “En daar…” , Sijmen 
wijst naar de andere muur, “ daar 
kweken we verschillende rozen”.

Eenmaal per jaar wordt er 
geoogst. Dat is een arbeidsinten-
sieve bezigheid, want elke tros 
wordt met de hand geplukt, 
elk slecht druifje weggeknipt! 
De geoogste druiven worden naar 

Drempt gebracht, naar de wijn-
boerderij van Job en Neeltje Huisman,
’t Heekenbroek.  Geen gekke keus,
want bij een wijnkeuring in Freiburg
is de halfzoete witte wijn van deze
boerderij met een eerste prijs als
beste cuvée wijn van Europa (wijn
samengesteld uit twee of meer
rassen) ‘Nieuw Tivoli’. 
Vorig jaar werd er voor de eerste 
keer geoogst, werd er voor het eerst 
wijn geperst uit de druiven. Sijmen 
Brandsma glundert. “Ik weet het nog 
goed! We zaten op het muurtje. Oh, 
die eerste wijn. De geur van tropisch 
fruit, van mango en perziken. Dat 
gevoel is niet te beschrijven. Het 
maakte een heel jaar werk goed!” 
Er werden twee wijnen gemaakt: 
een droge witte wijn, die de naam 
‘Sietske’, kreeg, naar de echtgenote

van Sijmen. en een halfzoete, die
‘Sara’, naar het eerste kleinkind 
van het echtpaar Brandsma.
Prettige bijkomstigheid: de wijnen
zijn geanalyseerd in Freiburg, voor-
aanstaand op het gebied van wijn-
keuringen: de Sietske en de Sara 
werden als “heel goed” omschreven.

Dit jaar valt de oogst tegen. Krap
tweehonderd flessen tegen elf-
honderd vorig jaar.  Maar toch 
zullen Brandsma en de zijnen 
weer vol verwachting uitkijken 
naar het eerste teugje, het eerste 
slokje, het eerste glaasje wijn uit 
2012. Want kwaliteit en kwantiteit
hoeven niet samen te gaan. 

door: Karin van Hoorn

Met shovels en ander graafmateriaal is vier jaar geleden de wildernis van bramen, brandnetels en bereklauw, 
tegenover de biologisch-dynamische tuin Land en Boschzigt veranderd in een wijngaard waar de Solarisdruif
naar hartenlust kan groeien en bloeien.  Natuurlijk met financiële hulp van sponsors, bedrijven en particulieren,
maar ook door de inzet van vrijwilligers en de mensen van de zorgboerderij Land en Boschzigt.

Bramen,
	 	 	 Brandnetels
	 	 	 &	 	 	 	 Brandsma
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Teken
Het beeld begint bij de teek, of ei-
genlijk het voorstadium van de vol-
wassen teek: de nimf. De nimf groeit
uit tot volwassen teek en de vrouw-
lijke volwassen teek heeft om zich te
vermenigvuldigen bloed nodig, de
mannelijke teek bijt niet en is dus
ook niet besmettelijk. De vrouw-
lijke teek moet het vooral van kleine 
knaagdieren zoals muisjes enz. heb-
ben maar is ook gek op mensenbloed.
Teken zijn er het hele jaar door. Zo-
dra de temperatuur boven de 5 tot  10 
°C komt, kunnen ze actief worden.
De meeste mensen worden gebeten
in de periode van maart tot en met 
oktober. In Nederland is gemiddeld
één op de vijf teken (20%) besmet
met de lymebacterie. Wel zijn er
grote verschillen: op een enkele 
plaats is de helft van de teken besmet,
op andere bijna geen.
Tekenbeet
Wordt een mens gebeten dan is er een 
kans dat de bacterie via het speeksel 
in de huid van de gebetene komt en 
daarmee de ziekte overbrengt. Be-
langrijk is een teek altijd zo te ver-
wijderen dat de maaginhoud niet 
ook nog via de mond van de teek in 
de huid wordt geknepen, de meeste 
bacteriën bevinden zich namelijk in 
de maag! U kunt het best met een 
spitse pincet (of een tekentangetje) 
de teek zo dicht mogelijk op uw huid 
vastpakken. Trek de teek voorzichtig 
uit de huid. Als het snuitje van de 
teek hierbij afbreekt en in de huid 
achterblijft is dat niet erg. Het rester-
ende stukje komt er vanzelf weer 
uit. U mag de teek niet met alcohol, 
olie, nagellak of andere middelen be-

werken of verdoven. Vermoed wordt 
dat er dan meer kans bestaat op bes-
metting. Het probleem is dat maar de 
helft van de mensen met Lyme ziekte 
zich een tekenbeet weet te herin-
neren. De kans op de ziekte van Lyme 
na een tekenbeet wordt geschat op 
1-3%. Als de teek binnen 24 uur op 
de goede manier verwijderd wordt, 
is de kans op de ziekte van Lyme 
nog kleiner, maar niet onmogelijk.
Klachten en diagnose
Na een tekenbeet kan je de volgende
klachten ontwikkelen:
Ongeveer 75% ontwikkelt een ery-
thema migrans, dat is een cirkelvor-
mige rode plek op de plaats van de 
oorspronkelijke beet, en opvallend 
is dat die plek in de loop van de tijd 
verplaatst (migrans = verplaatsend).
Verdere klachten in het begin van
de ziekte zijn: Koorts, Nekpijn, Ge-
wrichtsklachten, Spierpijn, Ver-
moeidheid.
Als de ziekte verder gaat kan zich zo’n
beetje ieder denkbaar beeld ontwik-
kelen zoals: hersenvliesontsteking,
chronische vermoeidheid, bloed-
ziektes, hartafwijkingen, chronische 
eczemen en reuma-achtige ziektes.
Dit betekent dat het verstandig 
is ook bij chronische vermoe-
idheid, fibromyalgie en chronische
gewrichts- of spierklachten onder-
zoek te doen naar Borrelia. De diag-
nose is op zich niet moeilijk te stellen,
via een bloedtest zijn er antistoffen
aantoonbaar.
Wanneer contact opnemen met 
de huisarts?
• als het u niet lukt om een teek
te verwijderen; ga dan dezelfde dag
nog naar de praktijk of de huisartsen-

post (HAP). 
• als u een teek heeft verwijderd
die waarschijnlijk al 24 uur op de
huid vast heeft gezeten.
• als in de buurt van een tekenbeet
binnen enkele dagen tot drie maan-
den een rode of blauwrode vlek of
ring ontstaat die binnen enkele
dagen groter wordt;
• als u zich binnen drie maanden na
een tekenbeet grieperig gaat voelen
met koorts, hoofdpijn, spierpijn en
vermoeidheid;
• als u lang na een tekenbeet dubbel 
gaat zien of een scheef gezicht krijgt; 
• als u lang na een tekenbeet pijn,
tintelingen of minder kracht in uw
arm of been heeft;
• als u lang na een tekenbeet een of 
meer dikke en pijnlijke gewrichten 
krijgt, meestal aan uw armen of benen.
Behandeling
De behandeling bestaat uit het geven 
van antibiotica, afhankelijk van het 
stadium (dat is in de bloedtest te 
zien) kort of langer. Maar wees bij een 
tekenbeet ook bedacht op andere in-
fecties. De teek kan namelijk ook met 
andere bacteriën besmet zijn. Geluk-
kig reageren de meesten ook goed 
op antibiotica. Voor de tekenmen-
ingitis bestaat overigens een vaccin.
Beschermen en voorkomen
U kunt de kans op tekenbeten ver-
kleinen door hoog 
gras en struiken 
te vermijden en 
in de natuur op 
wandelpaden te
blijven. Goed slui-
tende kleding (met
lange mouwen en
broekspijpen in

de sokken) kan enige bescherming
geven. Kleine kinderen kunnen een
pet dragen om het hoofd tegen
teken te beschermen. 
Gaat u op pad in een omgeving waar 
veel teken vóórkomen, dan kunt 
u zich extra tegen tekenbeten be-
schermen door uw huid in te sme-
ren met een insectenwerend mid-
del waar DEET in zit. Dit is te koop 
bij de apotheek. Voor volwassenen 
mag er maximaal 50% DEET in het 
middel zitten, voor kinderen maxi-
maal 20%. Lees de aanwijzingen op 
de verpakking. Sommige mensen
krijgen huidproblemen van DEET. 
Mensen die veel in teekrijke natuur-
gebieden verblijven of werken, kun-
nen zich extra beschermen door kle-
ren te dragen die met een insecten-
werend middel behandeld (geïmpreg-
neerd) zijn. Geïmpregneerde kleding
kunt u ook kopen bij gespecialiseerde
outdoor-zaken. Ook dan blijft het
belangrijk dagelijks goed op teken
te controleren.

NB EXTRA scandag in de apotheek
Op donderdag 11 oktober vindt er 
weer een scandag van Beauté Pacific 
plaats. Bent u nieuwsgierig wat de 
conditie van uw huid is na de zomer 
en zou u ook wel eens een scan wil-
len laten maken van uw huid? Neem 
dan contact op met de apotheek om 
een afspraak te maken: tel 035-6562110 
of info@gravelandseapotheek.nl.

De tekenziekte,
Lyme ziekte

of Borreliose

Het gaat hierbij om een infectie veroorzaakt door de Borrelia Burgdorferi bacterie. Deze bacterie wordt op de mens
overgedragen via een beet door een besmette teek. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is deze
ziekte eigenlijk voor het eerst uitvoerig beschreven naar aanleiding van een ziektegeschiedenis waarbij een heel gezin last
kreeg van gewrichtsontstekingen en vermoeidheid. Deze familie woonde in het plaatsje Old-Lyme in de Verenigde
Staten. In eerste instantie werd de verwekker niet gevonden en dachten de artsen aan een virusinfectie, later
bleek dat er sprake was van een infectie door een bacterie, de Borrelia bacterie. Overigens bleek uiteindelijk dat
hetzelfde beeld al in het begin van de vorige eeuw in Europa beschreven was.
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Iedereen in de Wijdemeren weet 
dat de herfst hét seizoen is om een 
prachtige wandeling te maken op 
de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen. 
De mooiste herfstkleuren zijn te 
zien tussen half oktober en eind 
november. In deze periode is het 
bezoekerscentrum aan het Noor-
dereinde extra versierd. En er zijn 
volop herfstactiviteiten. Vraag 
naar de flyer voor het programma.  
Kom genieten en neem ook een 
kijkje in het bezoekerscentrum!

Bezoekerscentrum 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek is dit jaar compleet ver-
nieuwd. U kunt er terecht voor infor-
matie, educatie én inspiratie over de 
natuur en de recreatiemogelijkheden 
in de hele Gooi en Vechtstreek. Er is 
een interactieve tentoonstelling met 
als thema ‘Gooi en Vechtstreek overal 
anders’, met een bijzondere maquette 
en een haal- en brengwand. Door 
zijn ligging op landgoed Boekesteyn 
is het een ideaal startpunt voor een 
wandel- of fietstocht. Op de web-
site vindt u de activiteitenagenda.  

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek 
Noordereinde 54b, 1243 JJ ‘s-Graveland
Telefoon 035-6563080
Openingstijden dinsdag t/m zondag van
10.00-17.00 uur. Op 22 oktober (herfst-
vakantie) ook op maandag open

Herfstbladeren
Voordat een boom ze afwerpt, on-
dergaan de bladeren een metamor-
fose. Ze verliezen hun bladgroenkor-
rels, waarmee ze in de lente en zomer 
het zonlicht omzetten in energie 
voor de bomen. Als de bladeren ‘ont-
groenen’, komen hun natuurlijke 
kleurstoffen tevoorschijn: geel, 
bruin, oranje, rood of alles wat daar-
tussen zit. De esdoorn bijvoorbeeld 
heeft uitbundig rode herfstbladeren. 
Berken kleuren knalgeel. En een 
beukenbos waar de herfstzon door 
de koperkleurige bladeren schijnt, 
lijkt wel een lichtgevende kathedraal. 

Klaar voor de winter 
Op 22 september duren dag en 
nacht bij ons even lang. Die datum 
is het astronomische begin van de 
herfst. De bomen lijken dat te weten: 
zodra de daglengte afneemt en de 
temperatuur daalt, bereiden ze zich 

voor op de winter. De boom vormt 
een laagje kurk op de plek waar het 
blad aan de tak zit. Het blad heeft 
dan geen houvast meer en valt van 
de boom. Najaarsstormen en re-
gen helpen daar een handje bij.

Paddenstoelen
Een herfstbos is niet compleet 
zonder paddenstoelen. Dat zijn ei-
genlijk de zichtbare delen van on-
dergrondse netwerken van schim-
meldaden. De schimmels leven van 
rottende bladeren en ander planta-
ardig afval. Ze breken dit af, waarna 
het als voedsel dient voor planten 
en bomen. Ook paddenstoelen zijn 
daarom een belangrijke schakel in 
de voedselkringloop van het bos. 
Geen brokje eten gaat verloren!

Bodemdieren  
Al die dode bladeren zorgen voor 
een flinke laag afval op de bosbo-
dem. Heerlijk om tijdens een wan-
deling doorheen te banjeren. In de 
lente is die bladerenberg nagenoeg 
verdwenen. Dat komt zo: tussen 
de bladeren zijn ontelbare kleine 
vuilnismannen druk in de weer. 
Beestjes zoals pissebedden eten de 
rottende bladeren op en poepen de 
resten uit. Die resten zitten boorde-

vol met voedingsstoffen, die in de 
bodem terechtkomen. De wortels 
van de bomen en planten nemen de 
stoffen van af het voorjaar op voor 
de groei. Zo is de cirkel weer rond. 
Een ander bekende groenopruimer 
is de regenworm. Hij leeft onder de 
grond, maar komt bovengronds om 
zijn voedsel te zoeken.Vindt een re-
genworm een lekker blad, dan pakt 
hij dit vast en neemt het mee de 
grond in. Met zijn graafgedrag houdt 
de regenworm de bodem lekker 
luchtig. Dat is goed voor de planten-
groei, want de wortels hebben zuur-
stof nodig om te kunnen werken. 

Kleurenexplosie op de
Buitenplaatsen 

Foto Rob Heins
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Gezellig samen lezen

Karel in de herfst
Liesbet Slegers | Clavis | 12.95 | vanaf ca. 2 jaar
In dit vierkante prentenboek ontdekt Karel dat 
de bomen in de herfst hun bladeren verliezen en 
dat er plotseling kastanjes, paddenstoelen, egels 
en slakken zijn. Met korte tekst worden de be-
levenissen van de peuter beschreven, aangevuld 
met vrolijke, kleurrijke illustraties. De kinderlijke 
en speelse stijl sluit goed aan bij de jongste lezertjes.

Herfst
Nellie Godon | Altiora Averbode Nv | 7.95 | 
vanaf ca. 2.5 jaar
In dit dikke boek verzamelen Nellie en Cezar 
bladeren, nootjes en kastanjes in het bos, tot regen 
en wind hen naar huis jagen. Naast dit leuke ver-
haal op rijm, bevat het boek ook vertelplaten met 
woordjes die bij de herfst horen. Ook zijn er speelse 
raadselrijmpjes opgenomen die kinderen zelf 
kunnen aanvullen. Een aantrekkelijk op peuters 
gericht boekje, met een origineel 3 in 1 concept.

Herfst
Gerda Muller | Christofoor | 7.50 | vanaf ca. 3 jaar
Een kleurrijk kartonboekje zonder tekst, waa-
rin allerlei herfstactiviteiten te zien zijn, zoals:
kastanjes rapen, vliegeren en knutselen met in 
de natuur gevonden materialen. Het boek ademt 
een landelijke en nostalgische sfeer met illustra-
ties in aquareltechniek vol warme najaarskleur-
en. Leuk om samen te bekijken en bij te vertellen.

Het is herfst
Rotraut Susanne Berner | Lannoo | 12.95 |
vanaf ca. 3 jaar
Dit tekstloos prentenboek gunt de jonge lezer 
een blik in het leven van de bewoners van een 
klein stadje. Het is herfst en er is feest in de stad. 
Op straat gebeurt van alles; straatvegers ruimen
gevallen bladeren op, mensen gaan op weg naar 
een pompoententoonstelling en kinderen doen 
mee aan een lampionnenoptocht. Ook achter 
de muren van de woonhuizen en andere ge-
bouwen is veel te zien. Een kijk- en zoekboek 
om eindeloos te lezen zonder dat dit verveelt.

Herfst met Jip en Janneke
Annie M.G. Schmidt | Querido Kinderboek |
7.50 | van 4 tot 6 jaar
De herfst is weer in het land! Buiten waait het hard en 
liggen er regenplassen, maar Jip en Janneke vinden 
het allemaal even leuk. Ze plukken appels, harken 
bladeren in de tuin, en proberen noten te kraken. 
Maar dat laatste is nog helemaal niet zo makkelijk...

Kinderen genieten vaak met volle teugen van het najaar. Ze laten zich voortduwen door de wind, springen 
in plassen, schoppen tegen bladeren en zoeken paddenstoelen, eikels of kastanjes. Daarnaast is de herfst 
ook een prachtige periode om knus binnen te zitten en gezellig samen te lezen. De leukste kinderboeken 
over dit stormachtige seizoen zetten wij voor u op een rij.
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                           als het buiten waait

Hoera, Het Is Herfst!
Vivian den Hollander & Ingrid Rietveld-Roos | 
Ploegsma | 9.95 | vanaf ca. 3 jaar
Een boek met zeven verhaaltjes over Roos en 
Mika. Deze ondernemende kleuters moeten wen-
nen aan de herfst. Ze kunnen niet meer zonder jas 
naar buiten en vinden enge spinnen in de tuin. In 
het bos gaan ze op zoek naar gekleurde bladeren 
en beukennootjes voor de herfsttafel in de klas. Op 
school zingen ze liedjes over de herfst en maken 
een mooie lampion voor de optocht van Sint 
Maarten. Ook in boek zijn knutseltips opgenomen 
en elk hoofdstuk wordt gevolgd door een liedje. 

Ik wil iets heel moois geven
Jonathan Emmett | Van Goor | 12.99 |
vanaf ca. 4jaar
Als het buiten koud en nat is blijft mol het liefst 
onder de grond. Maar hij mist zijn vriendjes. Hoe 
kan hij bij ze komen? Mol besluit niet boven- maar 
ondergronds te gaan. Onderweg haken de Eek-
hoorn en Egel aan en samen verrassen zij hun 
vriend Konijn. Een boeiend prentenboek met 
eenvoudig korte teksten, die versterkt worden 
door prachtig pastelkleurige herfsttekeningen. 

Het regent!
M. Christina Butler | Veltman Uitgevers | 9.95 | 
vanaf ca. 4 jaar
Egeltje wordt blij wakker, want het regent. Nou kan 
hij eindelijk zijn mooie nieuwe regenjas, muts en 
laarzen aantrekken en zijn prachtige, glinsterende 
paraplu uitproberen. Maar het gaat steeds harder 
regenen en steeds harder waaien. Als zijn vrienden
Mol en Muis moeilijkheden krijgen door het 
vele water, helpen ze elkaar en verandert Egeltjes 
regenachtige dag in een spannend avontuur!

Rood met witte stippen
Carry Slee | Dutch Media Uitgevers | 5.95  
vanaf ca. 5 jaar
In dit voorleesboek ontdekt de tweeling Iris en 
Michiel hoe leuk de herfst kan zijn. Hun dagelijkse 
belevenissen gaan o.a. over appels plukken, een
herfsttafel maken, Sint Maarten en bloembollen 
planten. De kleuters zijn ondernemend, hebben 
leuke invallen en moeten soms door volwassenen tot 
de orde worden geroepen. De korte verhaaltjes wor-
den regelmatig afgewisseld met teksten van liedjes. 

Herfstpret
Tialda Hoogeveen | Knnv |  9.95 | van 8 tot 12 jaar 
Herfstpret legt speels en informatief uit hoe
dieren zich aan het najaar aanpassen. Het boek 
beschrijft hoe dieren een voedselvoorraad aan-
leggen, wegtrekken naar het zuiden of vechten 
om een partner. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk 
tips voor leuke herfstactiviteiten voor kinderen 
(zoals kastanjes poffen en zwaluwnesten maken) 
en wordt een toelichting gegeven over waar de 
verschillende dieren te vinden zijn. Een geschikt 
voorleesboek voor jongere kinderen, maar zeker 
ook leuk voor oudere kinderen en volwassenen!
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GANT Woman
Dit seizoen is er weer volop ruimte
voor sterke klassieke basis items
waarmee eindeloos te combi-
neren valt. Duidelijk herkenbaar
is een simpele, stijlvolle garderobe
met de juiste pasvorm. Een her-
kenbare twist tussen smart en ca-
sual waarbij luxe materialen zoals
cashmere, zijde satijn en me-
rino wol een hoofdrol spelen. 
Een mix van kleuren is een must,
want naast rustige tinten zoals 
diepbruin, grijs, navy en zwart 
wordt de collectie opgevrolijkt
met poederbeige tinten, oranje,
rood, warm blauw, paars, diepgroen 
en mauve. Het thema American 
Style roept associaties op met full 
color preppy klassiekers en relaxte
easy going sportswear. Items die 
een statement maken in neu-
trale of aardetinten zoals veld-
groen, bruin en khaki gaan 
heel goed samen met speelse 
tinten zoals warm oranje en
knalgroen. Belangrijke materialen
zijn luxe tweedsoorten, gewassen
krijtstrepen en diverse wolsoorten,
corduroy supersofte chambray.
Ook voor dames blijven de
bekende button down shirts van
GANT een hot item, gecombineerd
met een rechte pantalon of een
Shetland rokje en een krijtstreep
blazer met als blikvanger een
turquoise binnenvoering in paisley
motief. Het koud weer thema Win-
ter Nautical staat voor sportivi-
teit en frisheid. Het is gebaseerd op
klassieke winterse tinten zoals
ijswit, navy blauw, heldere rood-
tinten en kent een frisse toe-
voeging van turquoise als accent.
Winterse sporten staan hier cen-
traal zoals schaatsen en skiën met 

een knipoog naar de retrosporty
glamour uit de jaren zeventig.
Topitems zijn het glanzende gewat-
teerde vest, stoere sweaters, ski-
jacks, gestreepte tops en strakke
skipants. Bij het Christmas in 
Manhattan thema draait alles om 
het vakantiegevoel en een urban
kerstsprookje. Op de schaatsbaan
bij Rockefeller Center hul je jezelf
in rijke materialen zoals velours,
moleskine en wolsoorten in een
kleurenscala van zwart, blauw, diep-
rood en mosgroen. Op al die 
Kerst- en Nieuwjaarsfeesten kom 
je prima weg in casual maar toch
elegante blouses en shirts met vol-
op kleuren om uit te kiezen. Voorz-
ien van ruches, smockwerk, chique 
kant en dat alles met een zeer vrou-
welijke toch. Topitems zijn de lange
wollen jurkjes, het korte duffel-
jasje, geruite tartan rokjes, super-
softe snowflake truien en de be-
kende paardrijblazer met fluwelen
kraag.
GANT Man
Ook voor heren is de typerende 
Amerikaanse stijl de belangrijkste
inspiratiebron voor de komende
winter. Of het nu de perfecte
blazer voor alle gelegenheden is,
een heerlijk warme parka om in
weg te duiken tijdens winterse
avonturen in de sneeuw, of een
allround corduroy broek in trendy
groen of rood. Deze kledingstukken
behoren binnen no time tot de
favorieten in de kledingkast! On-
der het thema American Style komt
de klassieke GANT man het beste

uit. Preppy items zoals de geliefde 
corduroy broek, tweed jasjes en 
stoere denim vormen de basis van
de collectie. Speciale ‘Americana’
items zijn herkenbaar aan de his-
torische vlaggen details uit de
achttiende en negentiende eeuw.
De kleuren navy, donkerbruin,
beige en olijfgroen worden ge-
mixed met heldere tinten zo-
als goudgeel en knalgroen. Fa-
voriete items zijn onder meer 
de sportieve corduroy chinos,
de originele Duffel coat (houtje-
touwtje jas) en de klassieke lams-
wollen krijtstreepblazer. Bij Winter
Nautical staan sporten als ijsvaren,
skiën en schaatsen ce traal. Een echt
winters gevoel krijg je vanzelf 
met de klassieke outwear items, 
cargo pants en warme truien.
Bij het thema Christmas in 
Manhattan zijn er voor de 
feestdagen broeken in Franse
moleskine en luchtige cordu-
roy materialen. Luxe jacks, Ja-
panse jeans en sportieve coats
doen het goed tijdens een mid-
dagje kerstshoppen, evenals 
klassieke tartan ruit pantalons en
dinner jackets die een verplicht
nummer zijn met Oud & Nieuw.
Donkere, rijke kleuren wisselen
elkaar af in zwart, dieprood, 
flessengroen en grijs. De ge-
tailleerde blazer in wol en
cashmere, de kamelenhaar jas 
en een sartorial dress panta-
lon met flannel jasje mogen niet
ontbreken tijdens de feestda-
gen. Net als een lekkere wollen 

trui onder even corduroy blazer,
een knalgroene bodywarmer 
en een ijswitte joggingpant.
GANT Kids
(boys, girls & baby’s)
Het speelse thema van de American
way of life biedt volop mogelijk-
heden voor kids zodra de
blaadjes beginnen te vallen! Preppy,
sportief en fris zijn de klassiekers
zoals het rugby shirt, luxe brei-
sels en comfortabele jeans die
nooit uit de mode gaan. Verkrijg-
baar in meerdere dessins en 
kleuren. De collectie is hier en
daar voorzien van stars en stripes
en Amerikaanse details, gebaseerd 
op de bekende GANT heritage. 
Opvallend in de collectie zijn de vele
kleuren in rood, wit en blauw, 
aangevuld met zandtinten, beige, 
bruin, groen, geel, knalroze
en felblauw. Lievelingsitems van 
de kids zijn zonder twijfel de 
katoenen cargo pants, de New
Haven parka met capuchon, 
flannel shirts met elleboogstuk-
ken, softe corduroy broeken,
lamswollen v-hals sweaters en 
vintage Oxford shirts in multi-
color. Ook de nautische items in
navy en grijstinten doen het goed,
vooral samen met crispy katoenen
shirts en handgemaakte breisels
in Bretonse stijl.

Het lifestyle merk GANT biedt 
kleding voor dames, heren, kids 
en baby’s. Daarnaast zijn er
licenties voor wonen, horloges,
parfums, ondergoed, schoenen en
brillen. GANT is momenteel
verkrijgbaar in meer dan 60
landen en heeft wereldwijd 600
GANT stores waarvan 8 in
Nederland.
www.gant.com
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GANT kiest voor een Sophisticated 
Preppy winter
GANT heeft voor het hele
gezin mode in de ken-
m er ken d e Am er i k a ans e
stijl. Voor het komende
winterseizoen combineert
GANT een nautica touch 
met een authentieke, knusse
kerstsfeer. Als inspiratie-
bron gelden daarbij de 
thema’s American Style, 
Winter Nautical en Christ-
mas in Manhattan.
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Lepeltje lepeltje

Dit nieuwe behang van Studio Ditte vrolijkt direct iedere kamer op!
Het behang vertelt een sprookje van sierlijke lepeltjes, vorkjes voor
deftige taartjes en oude sleutels van vergeten kamers. Een bonte ver-
zameling versierd door gekleurde draadjes en likjes verf.  Het lepeltjes-
behang past prachtig in de keuken en maakt het koken een stuk avon-
tuurlijker! Het behang is 6 meter lang en 48,5 cm breed.
Een rol behang kost 135 euro.

Kekke klok

De staklok vonden we vroeger alleen 
bij grootmoeder thuis maar hij is te-
rug van weggeweest! Cloggy & 
Clocks brengt de klok weer terug 
met Dutch Design. Achter de deur 
van de klok schuilt een altaartje dat 
iedereen naar eigen inbreng kan in-
richten. Er zijn laatjes gemaakt om 
tastbare verwijzingen naar mooie 
herinneringen in te bewaren. Cloggy 
& Clocks heeft drie verschillende lij-
nen. De ‘original’, een witte variant 
waar het allemaal mee begon, de
‘Colour your life’-serie, in 4 basic
kleuren en de ‘Time Totems’, 
limited editions met een bij-
zonder design. Tijd om stil te 
staan bij deze bijzondere klok!

Stripped

Floris Wubben heeft met het ontwerp Stripped een unieke lamp gecreëerd. 
Met minimale handelingen wordt  een stuk natuur getransformeerd tot een 
staande lamp. De oorspronkelijke tak is bepalend voor de uiteindelijke vorm 
van het ontwerp dus iedere lamp is one of a kind.  Stripped bestaat uit één 
tak die onderin in drieën wordt gespleten. Hiermee worden de poten ge-
vormd van de staande lamp. De bast wordt bijna helemaal van de tak gepeld 
en daarna met een draaiende beweging tot lampenkap omgevormd. De lamp 
is dus ook helemaal eco-friendly! Haal jij de natuur in huis met Stripped?

Gespot!
We hebben de allerleukste, hipste en mooiste nieuwe designobjecten, accessoires en andere
hebbedingen voor het interieur voor jou gespot!
Bron: Perscentrum Wonen
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2Wines
In november 2008 opende wijnim-
porteur en wijnleverancier aan ho-
recabedrijven 2Wines zijn deuren 
aan de Kerklaan in Kortenhoef. 
Eigenlijk is de winkel een soort 
van opslagruimte voor het horeca-
wezen, maar er wordt natuurlijk 
ook wijn aan particulieren verkocht.
Het assortiment is behoorlijk groot.
“Je mag het best uniek noemen”,
zegt Stijn Krenning. “Trouwens”, 
hij zet gauw een kop koffie voor me 
neer, loopt weg, komt terug met een 
boekje. “Kijk: de Wijnalmanak 2013, 
met de beste wijnen tot tien euro. En 
wij staan er in met drie wijnen, waar-
van één zelfs met een ster!” Hij glimt 
van trots. “Vorig jaar stonden we 
er voor het eerst in. Haha! 2Wines 
tussen al die grote supermarkten!”

Wijncontacten
Vier jaar geleden besloten Stijn 
Krenning en Neeke de Boer zich 
op het importeren van goede wijn 
te concentreren. Ze speuren naar 
nieuwe wijnhuizen via internet, 
laten proefdozen komen of gaan 
naar de wijnboeren toe. Steeds 
meer richt het duo zijn aandacht op 
biologische wijnen.  Ze gaan naar 
grote beurzen, zoals die in Düssel-
dorf. “Zes keer de RAI. Na drie da-
gen heb je nog maar de helft gezien”. 
Geen vakantie zonder toch nog 

even langs bekende wijnhuizen 
of nieuwe wijnboeren te gaan:  
“Even leuke snoepjes proeven”. 
Ze hebben en onderhouden wijn-
contacten over de hele wereld. De 
afgelopen drie jaar vooral uit de 
oude wereld. Spanje. Frankrijk. 
Italië. Portugal.  Maar ook uit de 
nieuwe wereld importeert 2Wines. 
De nieuwe wereld? Ja, alle landen 
buiten Europa: Zuid Afrika, Chili. 
Het pand aan de Kerklaan is al te klein. 

Werk
Zo kan het gaan als je hobby je werk 
wordt. Noch vader noch moeder 
Krenning had iets met wijn. Tot 
zijn twintigste had Stijn nog geen 
druppel wijn gedronken. Via bedie-
ning in de horeca (o.m. bij Sjoerd 
Kooistra, ja, dé Sjoerd Kooistra 
“maar hij was een goeie baas voor 
me”) , groeide hij uit tot hotelma-
nager, “maar ja, als je niet blij wordt 
van een bureaubaan dan zoek je 
iets anders”. Stijn en Neeke deden 
horeca-ervaring op in diverse res-
taurants en hotels door heel Neder-
land, werden steeds nieuwsgieriger 
naar wijn en de herkomst ervan, 
volgden met succes diverse gerichte 
opleidingen en nu zijn ze beiden lid 
van het Nederlands Gilde van Som-
meliers, spijs/wijn-kenners. Een 
mooie oogst, zou je zeggen. Maar 
ergens in het achterhoofd van Stijn 

Krenning zweeft een droom: wijn-
importeur zijn met een restaurant. 
Oogst
De oogst van wijngaard Land 
en Boschzigt was magertjes, hoe 
is het in de rest van de wereld. 
Dat was de vraag aan het begin,
de reden van het interview! 
“Daar zie je grote verschillen. Onze 
wijnboer in Zuid-Duitsland heeft 
helemaal nul oogst. Die heeft een 
enorme hagelbui op zijn wijn-
gaarden gekregen! Maar tweehon-
derd kilometer noordelijker, daar 
praten ze over een fantastisch jaar. 
In Spanje hebben ze last gehad van 
een heel droog voorjaar. Het heeft 
er drie maanden niet geregend. Er 
is minder geoogst, maar de kwali-
teit is heel goed. Uit Zuid Frankrijk 
en Portugal krijg ik goeie berichten”
We praten even door over Beaujolais
Primeur. Die staat immers voor de
deur.  De  wijnkenner fronst zijn 
voorhoofd. “Wijn is een natuur-
product”, zegt hij, “en dat heeft tijd 
nodig. Beaujolais primeur wordt
geoogst en gebotteld binnen een
maand! De wijn heeft geen tijd
gehad om te rijpen”.

Meer
Wijn, kleur, smaak…is er iets leu-
kers dan praten over wijn, wijn 
proeven, zoeken welke wijn past

bij welk gerecht?  Stijn Krenning
vertelt levendig: “Smaak is beleving.
Welke wijn je bij welke spijs
drinkt. Het wordt nu weer herfst.
Dan komen de volle, zwoelere 
smaken. We gaan knolsoorten eten,
paddenstoelen. Eend. Hert. Dat 
moet je terugvinden in de wijn. 
Daar moeten dus veel kruiden 
inzitten. Wijn moet in harmonie 
zijn met het gerecht. Of moet 
het aanvullen. Dus moet je exact 
weten wat er in het gerecht zit!”.
2Wines zit niet stil. Wijn im-
porteren is het grootste segment.
Daarnaast organiseert ze wijnproef-
cursussen voor beginners en gevor-
derden en wijn-spijsproeverijen.
Stijn Krenning en Neeke de Boer 
verzorgen ook catering, vaak vanaf 
hun eigen kookeiland, zoeken sa-
menwerking met andere wijnhan-
delaren of restaurants, en nu hebben 
ze ook weer iets nieuws bedacht: een 
afhaalkerstmenu! Drukdrukdruk. 
“Maar ik zie het niet als werk”, zegt 
Stijn. Ik wil nu alleen maar dingen 
doen die ik leuk vind. Daarom ben 
ik ook direct vrijwilliger geworden 
bij de Wijngaard Land en Boschzigt. 
Geen tijd? Tijd kun je maken!”

www.2wines.nl

Wijnoogst in de wereld

Door: Karin van Hoorn

De druiven van de wijngaard Land en Boschzigt van Sijmen Brandsma, zijn geoogst. Vrij-
willigers hebben de trosjes heel voorzichtig, met een schaartje, van de ranken geknipt.
Het resultaat: misschien kan er dit jaar 200 liter wijn uit de druiven geperst worden.  Een
tegenvallende oogst vergeleken die van  vorig jaar. “Maar”, zegt vrijwilliger van het eerste
uur bij de wijngaard en eigenaar van 2Wines in Kortenhoef, Stijn Krenning: “Het kan
best heel goede wijn zijn. Kwantiteit en kwaliteit gaan niet altijd samen”. Hoe zal
de wijnoogst van de wereld uitvallen?
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8 personen
90 min , voorbereiden 45 min , wachten 55 min

INGREDIËNTEN
200 g bloem
100 g boter, gesmolten
4 appels friszoet (bijv. jonagold), geschild en klokhuis verwijderd
100 g suiker
50 g rozijnen
1 el kaneel
1 zakje vanillesuiker (pakje 10 zakjes)
1 tl gemalen kruidnagel
3 el citroensap
1 bakje amandelschaafsel (55 g)
4 beschuiten, fijngemalen

BEREIDEN
Stap 1. Breng een pan water aan de kook. Meng 100 g bloem, 50 g boter, 
120 ml lauwwarm water en 1 mespunt zout. Voeg de rest van de bloem toe 
en kneed met de hand soepel. Schenk het kookwater uit de pan. Leg bak-
papier in de pan en leg het deeg erop. Dek af en laat 90 min. rusten.
Stap 2. Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd de appels in kleine stukjes.
Meng met de suiker, rozijnen, kaneel, vanillesuiker, kruidnagel, het
citroensap en amandelschaafsel.
Stap 3. Rol het deeg met de deegroller op een met bloem bestoven werk-
vlak uit tot een lap van 20 x 30 cm. Leg op een passend stuk bakpapier en 
rek het met de hand verder uit tot 50 x 70 cm, tot het bijna doorzichtig is. 
Bestrijk royaal met boter. Bestrooi met de beschuit. Verdeel het appel-
mengsel over de helft en laat 4 cm aan de randen vrij. Vouw de zijkanten 
naar binnen. Rol de strudel op met behulp van het bakpapier. Bestrijk met 
de rest van de boter.
Stap 4. Leg de strudel op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ca. 55 
min. in de oven. Laat iets afkoelen. Lekker met poedersuiker en vanille-ijs.

6 personen
30-60 minuten

INGREDIËENTEN
800 g sukadelapjes of magere runderlappen, in dobbelstenen
2 eetlepels bloem
2 eetlepels olie
100 g boter + een beetje om in te vetten
50 g spekblokjes
2 uien, gesnipperd
4 kruidnagels, 10 jeneverbessen, gekneusd, 2 laurierblaadjes
300 ml rode wijn
2 plakjes ontbijtkoek, in dobbelstenen
900 g aardappelpuree (zelfgemaakte)
2 appels, geschild en in ringen
2 beschuiten, verkruimeld

BEREIDEN
Stap 1: Bestrooi het vlees met de bloem; schud de overtollige bloem eraf. 
Laat in een braadpan de olie en de helft van de boter heet worden en bak 
hierin het vlees goudbruin. Schep de spekblokjes en de gesnipperde uien 
erbij en laat ze even meebakken tot de spekjes lichtbruin kleuren. Voeg de 
kruidnagels, de jeneverbessen en de laurier toe en breng het gerecht op 
smaak met zout en (versgemalen) peper. 
Stap 2: Schenk de rode wijn bij het vlees in de pan en roer even goed door.
Plaats de deksel op de pan en laat het vlees ongeveer 2 1/2 uur op een laag
vuur sudderen. Roer het vlees regelmatig door om aanbranden te voor-
komen. Voeg, wanneer het vocht te veel verdampt en het vlees nog niet 
gaar is, wat water toe. 
Stap 3: Schep de ontbijtkoek bij het vlees in de pan en laat het nog een 
halfuur zachtjes doorkoken. Verwarm de oven voor op 250 °C.
Stap 4: Vet de ovenschaal in met boter. Schep het stoofvlees met alle 
ingrediënten en het stoofvocht in de schaal en bedek het met een laagje 
aardappelpuree. 
Stap 5: Leg daarop de plakken appel en bestrooi met de verkruimelde 
beschuit. 
Stap 6: Zet de jachtschotel ongeveer 15 minuten in de oven tot de boven-
kant goudbruin is.

Smullen maar!!!
Ap fel stru delJachtschotel 
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door: Herman Stuijver

Natuurlijk zijn er anno 2012 alarmerende berichten over de economie,
weet ook Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland.
De MKB is de brancheorganisatie voor het midden en klein-
bedrijf, de motor van onze economie. Een paar treurige feiten:
de helft van de bedrijven in de bouwsector vecht voor zijn bestaan,
in 2010 werkten er nog 174.000 mensen in de bouw, eind 2012
slechts 100.000. Bovendien zijn er 60 branches afhankelijk
van de bouw- en woningmarkt. Wat dacht u van notarissen,
parketleggers en verhuisbedrijven?
En toch is er vertrouwen, meent Biesheuvel. Vanaf nu moet het elke
dag beter gaan! Dat is geen loze kreet. Hij komt met een
compleet en concreet actieplan:

• Politieke stabiliteit, een regering die vertrouwen uitstraalt en die vier
  jaar uit gaat zitten. De eerste stappen van Rutte en Samsom lijken
   die kant op te gaan;
•  Lastenverlichting voor het bedrijfsleven; 
•  Economische groei;
•  Europa zorgt voor werk, dus investeren en
    niet afkalven;
• Snijden in overheidsfinanciën. Per dag geeft
 de overheid 40 miljoen meer uit dan er
  binnenkomt. Dat was overigens 80 miljoen,
    een lichtpuntje;
• Pensioenfondsen doen forse investeringen
 in vastgoed en woningmarkt. Dat zou
 ruimte bieden voor groei en innovatie;

Met een relatief lage werkloosheid, met veel
creatieve en innovatieve ondernemers en met
een hoog onderwijspeil kan het Nederlandse 
bedrijfsleven volgens Biesheuvel de concurrentie
ruimschoots aan.
Vanaf nu gaat het elke dag beter!

Visie in het kort van 
MKB Nederland
Elke dag beter nu

Het Spieghelhuys 


 

  
  

 
 

   




 









www.spieghelhuys.nl

Dé salon voor definitief ontharen d.m.v. IPL 
met Radio Frequent Technologie.
We zien u graag terug in onze salon.
Fatima & Justa 

NIEUW GEOPEND

• Definitief ontharen

• Wimperextensions

• Massage 
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Samen met Ryan Keetelaar, pastor 
van de KANparochies in Wijde-
meren (Kortenhoef, Ankeveen en
Nederhorst den Berg) loop ik over
het Antoniuskerkhof. “Als je zo over 
het kerkhof loopt, voel je het verdriet 
van alle nabestaanden”, zeggen we
tegen elkaar. “Het is net of alle tranen 
van zoveel jaren hier in de aarde 
zijn gevallen en naar boven komen. 
Dat voel je altijd wel, maar nu, in de 
herfst, lijkt dat gevoel veel sterker”.

Herdenken
De rooms-katholieke kerk herdenkt 
sinds eeuwen op 2 november, de dag 
na Allerheiligen, de overledenen: 
Allerzielen. Tegenwoordig neemt 
“herdenken” een steeds grotere 
plaats in onze levens in. Ook an-
dersdenkenden, andersgelovigen,  
staan stil bij de doden. Begrafenis-
ondernemingen organiseren her-
denkingsbijeenkomsten.  Er worden 
bomen geplant. Er zijn stille tochten.
“Ook op straat zie je veel her-
denkingsmonumentjes”, merkt Ryan
Keetelaar op, “en dat is goed. Mensen
willen een plek. Het is net of een 
monumentje een pleister op de 
wond is. Zo geef je mensen de 
gelegenheid om over verdriet te 
praten. Ik zie het in onze kerk ook. 
En hij constateert: “Rond deze tijd 
komen nabestaanden vaker naar 
het kerkhof. Ze maken het graf ex-

tra netjes. Ze zetten verse bloemen 
en planten neer, kaarsjes. Ze komen 
bij elkaar, soms met de kinderen, de 
kleinkinderen. Halen herinneringen 
op. Gelovige mensen praten over het 
hiernamaals, over leven na de dood, 
weerzien met de overleden geliefde”. 
Ryan Keetelaar komt vaak op de 
kerkhoven Ankeveen, Nederhorst 
den Berg en Kortenhoef. Dan bidt 
hij de rozenkrans, om even bij de 
overledenen te zijn. Alleen al die 
aandacht moet onbewust ook de 
nabestaanden troosten. “Je mag 
verdriet hebben”, zegt Ryan, “maar 
het verdriet mag jou niet krijgen”! 

Hemel
We zijn inmiddels aan de koffietafel
in de pastorie gaan zitten. “Leven na 
de dood”. Ik pak de draad weer op. 
“Ja”, zegt Ryan. “vroeger mochten 
katholieke mensen niet gecremeerd 
worden, want je lichaam moest klaar 
zijn voor de opstanding. Nu gaat het 
meer om de ziel, om de geest. Maar 
wat is ziel nou eigenlijk. Daar kom ik 
niet uit. Hoe moet je dat omschrij-
ven. Is het iets wat in je lichaam 
zit en eruit gaat als je doodgaat?”
Het houdt hem duidelijk bezig.
Door zijn werk als pastor dient Ryan 
Keetelaar met regelmaat de laatste 
sacramenten toe, de sacramenten 
van de zieken, van de stervenden. 
“Soms zie je dan een wondertje ge-

beuren”, zegt hij. “Dan zie je ineens 
dat die mens niet meer bang is om 
dood te gaan. Vroeger was God een 
boze God. Dat was niet goed van 
de kerk, mensen werden bang ge-
maakt. Maar God is barmhartig! 
Mensen vragen mij: pastor, kom 
ik in de hemel? Ik zeg altijd: Er is 
daar voor iedereen een plekje!”
Ryan ziet drie trappen om naar 
de hemel te gaan. Hij neemt 
een slokje koffie en glimlacht.
“De eerste ladder is die van Johannes
de Doper. Het is een ruige ladder.
Johannes was ook een ruige vent.
Het is een ruwe ladder, met gebroken
sporten. De tweede ladder is die 
van Jezus. Die is heel recht en gaaf 
en mooi. Heeft handgrepen zodat 
je er makkelijk op kunt klimmen.
De derde ladder is die van Maria.
Die gaat naar het achterdeurtje
van de hemel” Ik val hem in de
reden: “achterdeurtje van de hemel”??
“Ja, zo noem ik dat. Er zijn nog steeds 
mensen die God als een streng ie-
mand zien en die vragen dan aan
Maria om een goed woordje voor ze
te doen”.

Shalom
Allerzielen wordt hier in de KAN-
parochies samen gevierd met Aller-
heiligen, maar krijgt net iets meer 
aandacht. De lieve doden van het 
afgelopen jaar worden extra her-

dacht. De nabestaanden worden uit-
genodigd, elke overledene krijgt een 
speciaal woordje, een lichtje en een 
kruisje. Dat kruisje nemen de na-
bestaanden mee naar huis of zetten 
ze op het graf. Na afloop van de vier-
ing loopt iedereen naar het kerkhof. 
Alle graven worden gezegend en het 
koor verspreidt zich over de begraaf-
plaats terwijl het een canon zingt. 

“Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom. 

Lehitraot, lehitraot, 
shalom, shalom”

 (vrede, hopelijk tot ziens)

Dat lied, door en over de stilte van
het kerkhof, onder de meestal
blauwe, maar bewolkte herfstlucht, 
brengt je heel dichtbij al je lieve
doden. En door je tranen heen 
zie je de zon op het rood van de 
wingerdbladen, de goudgele chry-
santen en de paarse astertjes.
Het verdriet heeft geen vat op je.
Dat brengt de herfst je ook!

Herfst en herdenken
door: Karin van Hoorn 

Paarse astertjes, gouden chrysanten, donkerroze sedum, bloemen die horen bij de herfst. Eind
september begint het blad van de beukenbomen te verkleuren, de wingerd wordt rood en kastanjes inspireren
ouders, grootouders en kinderen. Dat is de mooie kant van de herfst. Maar er is ook een melancholieke kant.
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www.hulsman-zonwering.nl

 Hulsman & De Veluwe is sinds 1899 
gespecialiseerd in maatwerk zonwering, 
raamdecoratie, rolluiken, horren, 
shutters en overkappingen.
De hoogste kwaliteit van producten én 
diensten ligt hieraan ten grondslag.
Wij geven eerlijk advies dat aansluit 
op uw speci� eke situatie en wensen.
Wij staan graag voor u klaar.
Al meer dan 110 jaar!

 ●   Zonwering
●   Raamdecoratie
●   Rolluiken
●   Horren
●   Shutters
●   Overkappingen
●   Vrijblijvend advies
●   Montage
●   Onderhoud  
●   Reparatie

‘Uw specialist in ‘t Gooi’

10% najaarskorting 
op alle rolluikenbuitenzonwering én overkappingen! 

Actie is geldig t/m
31 december 2012

 

Minder betalen… 
 

Halve dag opvang? 
 

Tot 15:00 opvang? 
 

Flexibele opvang? 
 
Vraag ons naar de mogelijkheden! 
 

Wij bieden sinds 1990 kwalitatief hoogstaande kinderopvang in 
Kortenhoef waar iedereen zich thuis voelt. Wij hanteren altijd 
scherpe tarieven! Onze speelplaatsen zijn ruim en uitdagend. 
Onze locaties zijn fris en ingericht voor de specifieke leeftijds-
groepen. Wij zorgen voor luiers, opvolgmelk, vers brood, 
gevarieerd vers beleg en dagelijks een ruime variatie aan vers 
fruit.  
 

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Piramide  
hanteren wij op de peutergroepen, waarbij de kinderen 
spelenderwijs hun woordenschat verruimen en kennis van de 
wereld om zich heen te vergroten. Op de groepen zien we 
specifiek ingerichte hoekjes, uitdagend speelgoed. De kinderen 
worden door onze op pedagogisch medewerkers geprikkeld om 
hun ontwikkeling op emotioneel-, verstandelijk-, creatief- en 
motorisch vlak spelenderwijs extra te ontwikkelen.  
 

Meer informatie? Een keer komen kijken? Neem gerust contact 
met ons op: 035-6569785 of info@skg-kinderopvang.nl. 
 

Of neem een kijkje op onze website www.skg-kinderopvang.nl  

1887 2012

Jubileum aanbieding

V-hals trui en shirt van 
Umano in diverse kleuren
V-hals trui €  79,95
Ruit shirt €  69,95
Set prijs € 149,90

Nú € 119,95
Dammerweg 1-2 Nederhorst den Berg Telefoon 0294 - 251274

125 jaar
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