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Nieuw kookboek pakt 
oogklachten aan met voeding
Op zaterdag 9 juni verschijnt ‘Geef je ogen de 
kost’, het kookboek dat een directe link legt tussen 
voeding en de gezondheid van de ogen. 

De schrijvers, ogenexpert Karin 
Hogenboom van VolZicht en 
voedingsdeskundige Tanja Ste-
vens van Gezond Gestel, lanceren 
het boek die dag tussen 16.00 en 
17.00 uur op de Eemlandhoeve.

Ruim zeventig 
recepten plus 

informatie over de 
ogen en over de 
voedingstoffen

 

De boekpresentatie, die voor 
iedereen toegankelijk is, vindt 
plaats ter afsluiting van de 
jaarlijkse Volzicht Ogen Voe-
dingsdag. Naast ruim zeventig 
recepten bevat het kookboek ach-
tergrondinformatie over de ogen 
en over de voedingstoffen die ze 
nodig hebben. 

De ideeën van de schrijvers over 
voeding wijken af van gangbare 
visies.

Hogenboom en Stevens bepleiten 
het volop eten van dierlijke pro-
ducten van vee dat buiten heeft 
gegraasd, dierlijk vet en bouillons 
die getrokken zijn van botten. De 
auteurs stellen dat mensen tegen-
woordig te weinig voedingsstof-
fen binnenkrijgen.

Honger
Karin Hogenboom: ,,Hoe komt 
het toch dat je ogen zo zwak zijn? 
Het antwoord is: omdat ze honger 
hebben! Wij lopen bijna allemaal 
rond met grote tekorten, want we 
worden massaal verkeerd voorge-
licht over wat goede voeding is. In 
‘Geef je ogen de kost’ leg ik samen 
met voedingsdeskundige Tanja 
Stevens uit hoe dit precies zit en 
geven we tips hoe je nu meteen 
kunt beginnen met het weer goed 
voeden van je ogen.” 

‘Geef je ogen de kost’ is te bestel-
len via volzicht.nl/gezonde-ogen. 

Hogenboom en Stevens bepleiten het volop eten van dierlijke producten van vee dat buiten heeft 
gegraasd, dierlijk vet en bouillons die getrokken zijn van botten.

Vrachtwagenlading onderwerpen 
voor inrichting Bunschoten-Stad
In de verkeerscommissie wer-
den nadere mededelingen 
gedaan over mogelijke verkeer-
sontwikkelingen in Bunscho-
ten-Stad. Volgens Hans Reijnen 
van de gemeente werden daar-
over tijdens een bijeenkomst in 
Twizst een vrachtwagenlading 
aan onderwerpen aangedragen. 
Daarvan worden er nu een aan-
tal aangepakt.

Hij noemde allereerst de Dorps-
straat. Mogelijk komt er een 
ontsluiting op de Oostelijke 
Randweg. ,,Er zijn afgelopen week 

door een bureau verkeerstellingen 
verricht. Ook is er een kenteken-
onderzoek gedaan. Ook de krui-
sing Bikkersweg - Prs. Irenestraat 
wordt nader bekeken.’’

‘Inloopavond na 
de zomer’

 
Reijnen noemde als volgende 
punt de Stadsweiden. Een punt 

daarbij is dat hier sprake is van 
erfgoed. ,,Ook vindt een parkeer-
onderzoek plaats. We zijn allerlei 
informatie aan het vergaren. 
Met de klankbordgroep kijken 
wij daarnaar. Door het afvallen 
van enkele klankbordgroepleden 
zijn we nog naar nieuwe leden 
op zoek. Alle straten moeten 
vertegenwoordigd zijn in deze 
groep. Na de zomer vindt een 
inloopavond plaats om plannen te 
bekijken. Ik heb echt vertrouwen 
in het adviesbureau Goudappel. 
Voor de kadernota 2020-2023 
moeten we alles op de rit hebben.’’

Kaarten voor DARP
In april begon de 35ste Dins-
dag Avond Rond- en Plat-
bodem (DARP)-competitie. 
Abonnees van de Bunschoter 
maken elke week kans op een 
tegoedbon voor twee perso-
nen.

De prijsvraag van vorige week 
was: In welk jaar is watersport-
vereniging De Eendracht opge-
richt? Het antwoord: 1966.

Uit de inzenders met het goede 
antwoord is Hennie de Graaf, 
Bachlaan 88, als winnaar ge-
trokken. De organisatie neemt 
contact met haar op.

De vraag van deze week: In welk 
jaar is de visafslag van Spaken-
burg gebouwd?
U kunt het antwoord tot en 
met woensdag 13 juni inleveren 
in een envelop met daarop de 
vermelding DARP-arrangement 
in de brievenbus aan de Broers-
wetering 10 of Celsiusweg 1 of 
via prijsvraag@debunschoter.nl. 
De winnaar wordt vermeld in de 
Bunschoter van vrijdag 15 juni.

Wint u geen tegoedbon en wilt 
u toch een keer meevaren tegen 
betaling van 45 euro per per-
soon, dan kunt u een mail sturen 
naar info@botter.nl.

Parade der Poëten: 64 inzendingen
De dichtwedstrijd over cultu-
reel erfgoed in de regio, Parade 
der Poëten Eemland, heeft 
64 inzendingen opgeleverd. 
De beste tien worden door de 
dichters voorgelezen op dins-
dag 12 juni om acht uur in de 
Bibliotheek Eemnes. Burge-
meester Roland van Benthem 
komt de prijzen uitreiken en 
Gerard Wortel (dorpsdichter 
van Eemnes) en André van 
Zwieten (stadsdichter van Wijk 
bij Duurstede) komen voordra-
gen. De formatie Echte Mensen 
treedt op met een combinatie 
van muziek, cabaret en poëzie.

,,Ik ben meer dan aangenaam 
verrast door de grote hoeveelheid 
gedichten die ingezonden zijn. 
Daarbij zitten tussen de inzendin-
gen prachtige poëtische pareltjes’’, 
zegt dichter Gerard Beentjes, 
die met een aantal collega’s de 
wedstijd in opdracht van de 
provincie Utrecht organiseerde. 
De jury, bestaande uit Liesbeth 
Lemckert (voorzitter van de His-
torische Kring Eemnes), Johan 
Kisjes (oud-wethouder cultuur 
Gemeente Bunschoten) en Mario 
Withoud (dichter/schrijver uit Al-
mere), buigt zich deze week over 
de inzendingen.

Een opvallende groep inzendin-
gen kwam van de Hobbitstee, een 
basisschool uit Eemnes. Zij stuur-
den gedichten in na een korte les 
over cultureel erfgoed en ver-
woordden het belang van monu-
menten. Zij betoonden hun liefde 
voor het groene Eemnes, dat niet 
dichtgebouwd mag worden van 
de kinderen. De organisatie heeft 
dan ook een aparte prijs ingesteld 
voor het beste gedicht uit deze 
groep.

De andere inzenders werden 
vooral door Spakenburg geïnspi-
reerd; het traditionele vissers-

dorp, met de haven, de kleder-
dracht en de aloude voetbalvete 
tussen blauw en rood. Maar ook 
Het Paleis Soestdijk, de Konink-
lijke Wachtkamer van Station 
Baarn, het Gemaal en de Sluis bij 
Eemnes werden bezongen.

De dichtwedstrijd Parade der Po-
eten Eemland leverde dit jaar niet 
alleen in deze regio, maar ook 
voor de wedstrijd over cultureel 
erfgoed in de stad Amersfoort 
veel inzendingen uit het hele land 
op, van ‘s Hertogenbosch tot Lei-
derdorp, van De Zilk tot Hengelo. 
Eén deelnemer stuurde zelfs zijn 

inzending uit het verre, verre 
Griekenland vanaf zijn vakantie-
adres.

Het project wordt gehouden in 
het kader van het jaar van het 
cultureel erfgoed. De provincie 
Utrecht heeft de opdracht ge-
geven. In zes gebieden worden 
dichtwedstrijden gehouden.

Ook schrijven vijftien bekendere 
dichters over cultureel erfgoed in 
de provincie. Gezamenlijk komen 
ze in een bundel die in oktober 
tijdens een groot feest gepresen-
teerd wordt.


