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Grafisch vormgeefster Puck ‘t Hart heeft 
een paar jaar geleden samen met bewoners 
in een wijk in Almere een kookboek samen-
gesteld van hun eigen recepten. Dat leverde 
mooie staaltjes van samenwerking, nieuwe 
buurtcontacten en vooral veel lekkere re-
cepten op. Daarna heeft ze deze formule in 
Utrecht verder uitgewerkt in kookboeken 
voor Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen. 
Nu is Hoograven aan de beurt.

Iedereen doet mee
Een groep enthousiaste wijkbewoners verza-
melt de recepten. Waarom doen ze mee aan 
het kookboek? Ayse Arikan: ‘Ik vind het leuk 
om nieuwe mensen te leren kennen. Door re-
cepten te vragen, gaat dat vanzelf. Daarnaast 
ben ik veel bezig met gezond eten en bewe-
gen, de afgelopen periode ben ik samen met 
mijn man zes kilo afgevallen. Dus niet alles 
wat in het kookboek staat mag ik eten, ha ha.’ 
Roos Pauletta:‘Ik ken veel mensen in de wijk 
en dat komt nu goed uit. De meesten vinden 
het leuk om mee te doen. Laatst heb ik onze 
postbode aangesproken. Hij heeft een recept 
voor roti ingeleverd.’ Voor Annette Koops 
geldt dat het wijkkookboekbewoners uit de 
wijk samen brengt: ‘Samen eten en recepten 
uitwisselen brengt mensen bij elkaar.’ 

Persoonlijke recepten
Pindasoep, rabarber, rodekoolshoarma, tutti 
frutti a la Nel – het zijn maar een paar voor-
beelden van de recepten die al zijn ingele-
verd. Ieder recept wordt aangevuld met een 
persoonlijk verhaal van degene die het recept 
gegeven heeft: over de herinneringen die bij 
dit gerecht horen, waarom eten belangrijk is, 
over gezond eten en bewegen en over wo-
nen in Hoograven. Puck: ‘Door te vragen 
naar beweging en minder vette ingrediënten, 
hopen we voort te borduren op projecten als 
Gezond Gewicht. Een diëtiste van Aveant 
adviseert ons om de recepten zo gezond mo-
gelijk te maken. Het kookboek bevat uitein-
delijk 60 recepten uit verschillende culturen.’ 

In november klaar
Het kookboek moet begin november hele-
maal klaar zijn.  Het eerste exemplaar wordt 
tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. 
Daarna is het kookboek Hoograven op veel 
plekken verkrijgbaar. Annette: ‘De boeken 
worden onder andere verkocht bij Broese 
Selexys en bij Betsies kookwinkel. Hopelijk 
ook bij verschillende winkels in Hoograven!’ 
(ER)

Puck, Annette, Roos en Ayse verzamelen recepten uit de wijk.

Het kookboek bevat zestig recepten.

Na Kanaleneiland, Zuilen en Over-
vecht krijgt nu ook Hoograven een 
eigen kookboek. 



Op excursie naar Rietvelds Robijnhof

De flat is zoveel mogelijk teruggebracht 
in de oorspronkelijke staat, met de origi-
nele keuken en badkamer en authentieke 
meubelen uit de jaren vijftig. De woning is 
onderdeel van de Rietveld-collectie van het 
Centraal Museum. De heer en mevrouw 
Van Hattem, beiden 86 jaar, hebben 23 
jaar in het pand gewoond en waren de laat-
ste bewoners. 

Van Hattem: ‘De reden dat juist onze flat 
gekozen is als museumwoning, is dat deze 
nog de meeste originele details bezat, zoals 
de ongeschilderde deuren, de keukenkas-
ten, vensterbanken en schoorsteen. Samen 
met onze oudste dochter en een conserva-
tor van het Centraal Museum zijn we naar 
onze oude woning geweest. Dat was heel 
vreemd, er is veel veranderd,’ aldus mijn-
heer Van Hattem. 

Aangepast aan de tijd
In 1958 was de Robijnhof  in Tolsteeg-
Hoograven het eerste project voor sociale 
woningbouw dat de beroemde Utrechtse 
architect Gerrit Rietveld ontwierp. De 194 
woningen zouden een aantal jaar geleden 
gesloopt worden. In plaats daarvan besloot 
woningcorporatie Bo-Ex het complex in 
stijl te renoveren. Daarvoor tekende de 
architect Bertus Mulder, die in het begin 
van de jaren zestig voor Rietveld werkte. 
Bij de renovatie is goed gekeken naar de 
uitgangspunten van het oorspronkelijke 
ontwerp, maar woningen en buitenruimte 
zijn aangepast aan de wensen van heden-
daagse bewoners. (LE)
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De flats kijken uit op het speelterrein.

Nadat de ruim vijftig jaar oude portiekflats aan de Robijnhof  waren gere-
noveerd, is op nummer 13 een museumwoning ingericht. Het echtpaar Van 
Hattem, de laatste bewoners, gingen op excursie naar hun oude stek.

TED KIEKT
Aanzetfotograaf  Ted van Arnhem ont-
moet tijdens zijn fotosessies regelmatig 
interessante of  opvallende buurtbewo-
ners: ‘Het fascineert mij hoe mensen vol 
overgave over hun hobby praten. Na een 
bezoek aan Nieuw Rotsoord, ging ik op 
13 juni nog even langs bij volkstuinver-
eniging Briljant. Daar trof  ik deze ou-
dere meneer, die vol passie vertelde over 
zijn hobby: de volkstuin. Hij vertelde dat 
hij de rozen op de volkstuin onderhoudt. 
Al pratende over de tuin bleek de man al 
meer dan twintig jaar een tuintje te heb-
ben. Een heerlijke plek, waar groenten 
en fruit prima kunnen groeien!’

Heeft u ook een bijzondere of  aparte 
hobby? Mail redactieaanzet@yahoo.com.



HE BUUR
Filmclub

U heeft ons vast wel eens gezien: een 
tiental mannen op de fiets, waarvan 
een aantal met kinderzitjes. Vaak op 
donderdag, vroeg in de avond en rich-
ting Utrecht-centrum. Gezichten vol 
blijde verwachting, druk pratend en 
gebarend, en iets meer ruimte op de 
weg innemend dan volgens de ver-
keersregels is toegestaan. Het doel 
van deze reis is steevast een bioscoop, 
waar op dat moment (uiteraard) een 
mannenfilm draait. Trefwoorden: veel 
humor, veel geweld, bij voorkeur wei-
nig dialogen en al helemaal geen lief-
desbaby’s of  andere vormen van ro-
mantiek. Zo hebben we de afgelopen 
jaren onder andere  ‘No Country for 
old Men’, ‘Camorra’ en ‘Demons and 
Angels’ bezocht. Tien buurmannen, 
samen naar de film. 

Het is leuk, gezellig, en … het is op-
vallend. Want samen activiteiten on-
dernemen binnen een wijk is niet 
(meer) vanzelfsprekend. Zo klagen 
zelfs inwoners van Sterrenwijk in het 
AD/Utrechts Nieuwsblad van 5 juni 
dat hun wijk niet meer hetzelfde is: 
‘We zitten niet meer gezellig samen 
in de voortuin met een bakkie.’ Het 
wij(k)gevoel is weg. 

Bij ons in de straat heb ik dat gevoel 
gelukkig helemaal niet. Buurtkinderen 
spelen met elkaar, buren helpen elkaar 
met klussen en oppassen, en op gezet-
te tijden vindt er een buurtborrel of  
–barbecue plaats, waar iedereen aan 
mee kan doen. Verder doen buren re-
gelmatig een bakkie met elkaar en dan 
is daar ook nog de ‘filmclub’. 

Voor wat die laatste betreft: de vol-
gende film staat alweer op het pro-
gramma: ‘Terminator IV: Salvation’. U 
ziet ons vanzelf  voorbij fietsen.

 Remco van Dam

Hoogravenaren naar historisch 
Hanzestadje Hattem

‘Prachtige route door het bos he? Zien jul-
lie de eekhoorntjes al?’ Ik ook niet hoor!’ 
Met dit soort in de smaak vallende geintjes 
houdt reisleider (‘met lange ij’) Herman 
Aarsman de stemming er in (26 mei tijdens 
het jaarlijkse dagtochtje van de wijkvereni-
ging Hoogravens Belang). Aan het gemoe-
delijke geroezemoes in de bus te oordelen, 
is de sfeer onder de 35 merendeels bejaar-
de deelnemers sowieso prima.

Forse schnitzel
Dit jaar mag een verslaggever van dit blad, 
een broekie van 51, mee naar het histori-
sche Hattem bij Zwolle. A raison van € 55, 
wat niet kostendekkend is voor een reisje 
met twee keer museumbezoek, stadsgids, 
koffie met gebak, lunch, koffie met mega-
krakeling, en een diner met forse schnitzel. 
Penningmeester Riet Versteeg vertelt dat 
de kas van de 72-jarige buurtvereniging 
moet bijspringen. Vroeger werd er in de 
wijk gecollecteerd om een jaarlijks bus-
reisje mogelijk te maken. ‘Toen werden 
de twee of  drie bussen ’s avonds met een 
muziekkorps in de buurt ingehaald’, aldus 
Riet. 

Allemaal bekenden
Als schrijver dezes zich ’s ochtends om 
8.30 uur meldt bij vertrekpunt Pletten-
burgh, staat de klep van de bagageruimte 
van de bus open. ‘Voor een dagtochtje?’, 

denkt de domme reporter; ‘koffers of  rug-
zakken?’ Doch in de laadruimte staan een 
rolstoel en een rollator. De rolstoel is van 
mevrouw van Hattem, die samen met man 
(beiden 86) en dochter dit tochtje naar het 
Hanzestadje Hattem niet wil missen. De 
bus is weldra gevuld met vrolijke mensen. 
‘‘Hee, allemaal bekenden!’.’Ga er maar 
eens lekker voor zitten’. ‘Waar zit mijn 
zusje?’ ‘Mijn vrouw kan niet mee vanwege 
haar knieën’. De chauffeur vraagt ‘zijn er 
nog verstekelingen?’ en is ‘blij’ dat hij ‘mee 
mag’. Applaus!

Amusant
Hattem is een prachtig stadje aan de ui-
terwaarden van de IJssel. Het gezelschap 
struint langs een stadsmuur, fraaie door-
kijkjes, idem singels en tuinen, een mooie 
stadspoort, een plein met kanonnen, enz. 
In het amusante bakkerijmuseum Het 
Warme Land, steelt een humoristische 
brooddeegkunstenaar de show. Het Anton 
Pieck Museum laat zien dat deze ontwer-
per van De Efteling niet louter oubollige 
romantische tafereeltjes heeft gepriegeld, 
maar ook robuuste werken in andere stij-
len schiep. Via Wezep en Oldebroek tuffen 
we daarna naar restaurant De Haas in het 
eveneens pittoreske Elburg. Bij thuiskomst 
in Hoograven verstopt niémand zich on-
der de bank. (HvD)
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Wijkbewoners op stap in Hattem.



Voor vissers genoeg reden om hun hengel 
in het Hoogravense water te laten dob-
beren. En met resultaat: ‘Gisteren ving ik 
zestien vissen in anderhalf  uur,’ lacht de 
twaalfjarige Quincent trots. Niet alleen de 
jeugd profiteert van dit prachtige stukje 
natuur. Ook meneer Zwaan (77) is regel-
matig aan de kant van de vijver te vinden. 

Dichtbij huis
Meneer Zwaan vist sinds hij zes jaar is. Hij 
trekt met zijn hengel heel de regio door. 
Maar wanneer hij het dichtbij huis zoekt, 
neemt hij plaats aan de kant van de vijver 
voor Nieuw Plettenburgh. Op de vraag 
waarom hij vissen leuk vindt antwoordt 
hij: ‘Ja, vissers zijn gek. Misschien dat 
het iets met het jachtinstinct van de man 
te maken heeft. Het is in ieder geval heel 
rustgevend’. 

Afval
Helaas drijft er  veel afval in het water. Zo-
als lege verpakkingen van eten en drinken. 
Niet iedereen maakt gebruik van de gele 
prullenbakken die bij de vijver staan. ‘Dat 
is gewoon zonde, want het is een prachtige 
vijver,’ zegt meneer Zwaan. 

Sfeer
Verder is het voor vissers goed toeven in 
Utrecht Zuid. Ook onderling heerst er een 
gezellige sfeer. ‘Ouderen uit de flat, of  kin-
deren, komen  vaak wel even een praatje 
maken,’ vertelt meneer Zwaan. Volgens 
Quincent heeft  vissen met mooi weer 
het beste effect. ‘Gisteren zat ik hier in de 
regen en pas toen het droog werd ving ik 
iets’, zegt hij vastberaden. (AvH)  

NIEUWE AANWAS 
Wijkwethouder Ingrid de Bondt
Ingrid de Bondt is sinds eind april de op-
volger van Robert Giesberts als wijkwet-
houder van Utrecht-Zuid. Ingrid (34 
jaar), geboren in Ede maar alweer zes 
jaar woonachtig in Utrecht, is niet on-
bekend met Hoograven en Tolsteeg. Als 
raadslid bezocht ze de wijken regelmatig 
en ze heeft er veel vrienden en collega’s 
wonen. 

Dag per week
Ze kan nog niet goed inschatten hoeveel 
werk het wijkwethouderschap met zich 
mee brengt, maar ‘Met een tweewekelijks 
spreekuur, enkele wijkbezoeken en het 
bestuderen en bijhouden van alle dos-
siers, kom ik toch al gauw aan een dag 
per week.’ 

Samenwerken met bewoners
De wijkwethouder wil als aanspreekpunt 
voor de wijk fungeren en hoopt dat men-
sen met ideeën, vragen en/of  problemen 
zich bij haar melden. Samen met de be-
woners wil ze de wijk vorm geven: ‘Hoo-
graven is al mooi, maar kan nog veel 
mooier worden!’ Wie Ingrid wil spreken, 
kan haar spreekuur bezoeken. Dit vindt 
om de twee weken afwisselend plaats 
van 19.30 tot 20.30 uur in Hoograven 
(buurthuis De Tol, Jan van Arkelstraat 
55) of  Lunetten (buurthuis De Muske-
ton, Hondsrug 19). Mailen kan ook: i.de.
bondt@utrecht.nl. (RvD)

Dreigend infarct voor 
Hoograven?

Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 
heeft grote gevolgen voor Hoograven 
en Lunetten, waaronder een enorme toe-
name van de verkeersdruk. Een steeds 
grotere groep bewoners maakt zich hier 
ernstig zorgen over, met name over de 
verkeersdruk die de komende jaren is 
voorzien op de ‘t Goylaan. 
Enkele maanden geleden sprak voorma-
lig wijkwethouder Giesberts nog hoop-
vol over het kloppend hart van Hoogra-
ven. De bewoners vrezen inmiddels een 
stokkend hartinfarct van Hoograven. Zij 
bereiden acties voor om hun onvrede on-
der de aandacht te brengen van de Ge-
meenteraad. 
Wilt u meehelpen of  meedenken, meldt 
u zich dan aan via luchtkwaliteit@gmail.
com. Kijk voor meer informatie op www.
hoogravenaanzet.nl. 

‘Vissers zijn gek’

Wijkwethouder Ingrid de Bondt.

Bij mooi weer kun je ze goed zien. Soms zijn ze wel vijftig centimeter lang. 
De karpers. Ze zwemmen in de vijver tussen het  Ridderplantsoen en de Rijn-
huizenlaan – voor de ronde flat van Zorgcentrum Nieuw Plettenburgh. Naast 
karpers zwemmen er brasems, voorns en zelfs een schildpad.  
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Quincent gooit samen met een vriendje zijn hengel uit.



Bijen, bijenman, bijenfeest 

‘Als de bij van de aardbodem verdwijnt, 
heeft de mensheid nog slechts vier jaar te 
leven. Geen bijen meer betekent géén be-
stuiving, géén planten, géén dieren én géén 
mensen meer’, aldus ooit Albert Einstein 
vele jaren geleden. Eng idee! De laatste 
jaren is er wereldwijd sprake van myste-
rieuze bijensterfte. Door milieuvervui-
ling? Vanwege genetische manipulatie van 
gewassen? Of  is de varroamijt schuldig? 
Complete kolonies zoemende honingma-
kers verdwijnen in het niets. 

Geel goud
Van al dit onheil hebben de enthousiaste 
kinderen, die afgelopen zondag 7 juni mas-
saal op het jaarlijkse Bijenfestijn op Nieuw 
Rotsoord afkomen, gelukkig amper weet. 
Geboeid raken ze door verhalen, over 
bloemen, bijtjes, nectar en stuifmeel e.d. en 
door demonstraties (o.a. honing slingeren!) 

van de onvermoeibare Jan ’de Bijenman’ 
van de Luijster, de imker, die een bijen-
stal beheert tussen de kinderboerderij en 
Volkstuinvereniging Briljant. De kids kun-
nen ook kleine potjes honing vullen, bijen 
van papier knutselen, waskaarsjes vouwen, 
zich laten schminken, hun ouders grotere 
potten honing laten kopen, enz. 

Bijenman
Jan van de Luijster, die vroeger hoofd van 
een medisch onderzoekslaboratorium was, 
heeft het maar druk met zijn bijen, waar-
over hij ook les geeft op scholen. Behalve 
het verzorgen van de bijen in zijn stal en 
het produceren van o.a. linde-, fruit- en 
heidehoning, verhuurt hij zijn insecten 
voor bestuivingarbeid aan fruitkwekers in 
de Betuwe. 

Goed beschermd
Imker Jan is een spraakwaterval over zijn 
veelzijdige bijenvak. Enkele dagen nadat 
hij de ‘ster’ van de bijendag was, treffen wij 
hem weer in zijn stal aan: solitair werkend 
in typische imkerkledij: beschermingshoed 
met gaas eraan en een kromme pijp in de 
mond: ‘de rook kalmeert de bijen’. Om 
zijn voeten en kuiten heeft hij plastic zak-
ken gewikkeld: ‘want als er één gaat steken, 
dan willen ze allemaal’. 

Geïnteresseerden raadplegen: www.bij-
enverenigingutrecht.nl. Via deze site kan 
men zich zelfs opgeven voor een basiscur-
sus/snuffelstage. (HvD)

IN GESPREK MET... Marieke Fleer
Marieke Fleer is hoofd beleid en advies 
van Recreatie Midden-Nederland. Zij is 
onder andere verantwoordelijk voor het 
nieuw geopende Recreatieterrein Laagra-
ven. 

Wat kunnen mensen doen bij het Re-
creatieterrein?
‘Het Recreatieterrein bestaat uit twee plas-
sen. De noordelijke plas is niet geschikt 
om te zwemmen, je kunt er wel omheen 
wandelen, joggen, paardrijden en fietsen. 
Over een poosje kan er wellicht ook wor-
den gevist. Aan de zuidelijke plas wordt 

een strandbad ingericht, om te zwemmen 
en te zonnen. Ook kun je rond de zuid-
plas wandelen en joggen.’

Is het Recreatieterrein al helemaal 
klaar? 
‘Nee, de zuidelijke plas is nog niet hele-
maal klaar. Je kunt er op het strand lig-
gen en lekker zwemmen. De aankleding 
van de plas ligt nu in handen van een 
ondernemer die een horecapaviljoen, een 
teleskibaan en speelvoorzieningen gaat 
plaatsen. Het horecapaviljoen en de tele-
skibaan lukt niet meer voor de zomer, 

maar wel wordt voor de zomer het strand-
bad ingericht met speelvoorzieningen, 
een peuterbadje, een toiletgebouw, een 
kiosk en badtoezicht.’

We hebben al een aantal mooie da-
gen gehad. Is het dan ook druk bij de 
zuidplas?
‘Steeds meer mensen weten de weg naar 
de zuidplas te vinden. Is het kouder dan 
20 graden dan is de toegang gratis. Bij 
een hogere temperatuur moet vanaf  4 juli 
een kaartje worden gekocht om te mogen 
zwemmen.’

Recreatieterrein Laagraven ligt tussen 
Houten en Nieuwegein, net ten zuiden 
van de A12/Lunetten. Het terrein is goed 
bereikbaar per fiets en heeft een eigen 
parkeerterrein. Meer informatie: www.re-
creatiemiddennederland.nl (EB)

5

  Een zonnige dag bij zuidplas Laagraven. (Foto: Recreatieschap Midden-Nederland)

Jan de Bijenman vertelt.

Speelotheek zoekt 
vrijwilligers
Speelotheek Ravelijn in Hoograven is 
een speelgoeduitleen en een informatie-
punt voor kinderen tot ongeveer 9 jaar 
en hun ouders. Coordinator Speelotheek 
Annemiek van Gurp: ‘Omdat een aantal 
vrijwilligers na ruim 10 jaar (!) afscheid 
neemt zoeken wij nieuwe enthousiaste 
mensen. Er werken 17 vrijwilligers in de 
speelotheek die eens in de twee of  drie 
weken een dienst draaien. Vaak hebben 
ze zelf  kinderen (en kunnen die meene-
men), maar er zijn ook vrijwilligers die 
zich gewoon bij de kinderen betrokken 
voelen. Als tegenprestatie voor de inzet 
bieden we een gratis jaarabonnement, 
een gezellige werkomgeving en gratis 
cursussen op het gebied van spelen en 
speelgoed. De vrijwilligers kunnen reke-
nen op deskundige begeleiding. Jaarlijks 
is er een gezellig etentje voor de vrijwilli-
gers.’ De uitleendagen zijn woensdagoch-
tend van 9.00 tot 11.00 uur en donder-
dagmiddag van 15.15 tot 16.30 uur. In de 
schoolvakanties is de speelotheek geslo-
ten. Annemiek van Gurp is te bereiken 
op 06–81687651 (spreek de boodschap 
in en zij belt snel terug) of  via: a.gurp@
portes.nl (ER)



TOEN EN NU
Toen en nu: 11 prachtige ‘Rotsoordjes’
Dankzij het Wijkbureau Zuid en de His-
torische Kring Tolsteeg Hoograven 
(HKTH) staat het industriegebiedje Rots-
oord binnenkort als een belangrijke uit-
tip op de Utrechtse kaart. In september 
wordt namelijk een voor Utrecht unieke 
wandelroute gelanceerd met elf  prachtig 
uitgevoerde panelen, de ‘Rotsoordjes’, die 
maar liefst 500 jaar historie laten zien. Spe-
ciale aandacht is er voor de Tegel- en Fai-
encefabriek Holland die omstreeks 1900 
prachtige tegeltableaus in de markt zette. 
Een van hun vele tableaus is dankzij de 
HKTH gerestaureerd en wordt geplaatst 
op de plek waar deze fabriek voorheen 

stond – tegenover de ingang van de Toon-
kamer/Pastoe.

Meer tegeltableaus
Het Centraal Museum biedt via een een-
malige expositie in september iedereen de 
kans om wandborden, vazen én het tegel-
tableau van Van den Bergh van de Steen-
weg uit 1912 te bewonderen. Overigens 
zijn in de Utrechtse binnenstad ook veel 
tegeltableaus te vinden. Via de website 
www.hkth.nl, optie Tegelmuseum, is een 
route samen te stellen en te printen. Aar-
dig voor een zondagse wandeling. (Peter 
Sprangers, HKTH)

AGENDA
15 juli 

opening Zeeman 
nieuw winkelcentrum

22 augustus 
Straatfeest 

Verlengde Hoogravenseweg

29 augustus 
Zwoele Zomeravond 

Nieuw Rotsoord 

12 september 
Happening Hoograven

15 september 
Gemeenteraad bezoekt 

Hoograven

17 oktober 
Braderie ‘t Goylaan 

31 oktober 
Braderie Smaragdplein

Ook een activiteit voor de agenda? 
Mail redactieaanzet@yahoo.com.

Meer info op aanzetnet.nl
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Kamperen in je eigen wijk

Aan het eind van die middag werden de 
tenten in de boomgaard opgezet. Vervol-
gens werd de BBQ ontstoken en schoven 
ook buurtbewoners aan die niet kwamen 
kamperen, maar wel de gezelligheid wil-
den delen. De maaltijd was bijzonder 
smakelijk, vooral de creatieve hapjes van 
catering ‘Kees Kookt’. Daarna begon een 
uitdagend heksenspel, geïnspireerd op de 
animatieserie Avatar. Alle kinderen deden 
mee. Via opdrachten ontdekten ze de ele-
menten lucht, water, aarde en vuur, waar-
door de betovering van de heks verbrak 
en zij weer veranderde in de goede Nieuw 

Rotsoord fee. Dit werd gevierd door het 
opsteken van een Chinese luchtballon, die 
al brandende over de wijk vloog. Voldaan 
ging iedereen rond het kampvuur zitten 
en werd er nog lang gepraat, gezongen en 
geluisterd, want ook bij dit vuur kon een 
gitaar natuurlijk niet ontbreken. De vol-
gende ochtend genoten de kampeerders 
op het zonnige terras van een hotelontbijt, 
op welke camping heb je die luxe?! Tegen 
het middaguur was alles weer opgeruimd 
en ingepakt. Een buurtactiviteit om te ont-
houden, want volgend jaar is er weer een 
buurtkampeerweekend! (HdR)

Dit tegeltableau van de Steenweg is te zien in het Centraal Museum.

Bij het kampvuur wordt de Chinese ballon 
aangestoken.

Bewoners uit Hoograven konden zaterdag 20 juni, na het succes van vorig 
jaar, wederom kamperen bij de kinderboerderij Nieuw Rotsoord.


