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Naast samen feestvieren, wordt ook stil gestaan bij medemensen die het 
minder goed getroff en hebben in deze wereld. Wageningen 750 wil daarom, 
tijdens het jubileumjaar, samen met de bevolking zoveel mogelijk groepen van 
750 kinderen helpen. War Child steunen kan tijdens Spektakel W750 op allerlei 
manieren. Koop b.v. 2,5 minuut podiumtijd à € 7,50 en haal het podiumbeest 
in je boven. Aanmelden bij de stand van War Child in de Expotent.

WAR CHILD

SPEKTAKEL W750  12 T/M 16 JUNI 2013
Een vijf dagen durend verjaardagsfeest voor alle inwoners van Wageningen

      Programmering staat in het thema van Wageningen 750: ‘SAMEN’

  De realisatie zal voor én door Wageningers worden gedaan. Maar het is een 
verjaardag, dus vrienden, familie en bezoekers van buiten Wageningen zijn 
ook van harte welkom.

      Sfeer:  Buitenfestival, feestelijk, ontspannen, verrassend, inspirerend!

    Elke dag heeft een eigen subthema

  woe. De Verjaardag / do. Buren- en Buurtendag / vr. Weerzien in 
Wageningen / za. Historische optocht , Internationaal festival City 
of Cultures / zo. Grootste Kinderpartijtje van Gelderland

      ‘Feestterrein’ midden in de stad.

  Rond Theater Junushoff  / Plantsoen, Park en Gracht / Duivendaal / 
Hof van Wageningen / Gevangentoren.

      Festivalsfeertje

  Er wordt een sfeervol festivalterrein opgebouwd compleet met een nieuwe 
stadspoort, diverse bijzondere tenten en meerdere podia. Er wordt gevaren 
op de gracht, getoast op het jubileum en bijgepraat met oude vrienden 
en nieuwe buren. Een fraaie ambiance en een programmering voor alle 
leeftijden met diverse activiteiten, muziekoptredens, (straat)theater, 
terrassen met hapjes en drankjes en zelfs een kermis.

  Geschikt om lekker te luieren met een glaasje of actief mee te doen 
aan sport en spel.

      Gratis toegankelijk

  Tijdens de openingstijden van Spektakel 750 is het feestterrein dagelijks 
gratis toegankelijk. Iedereen is welkom. Naast veel gratis activiteiten en 
entertainment zijn er enkele speciale voorstellingen waarvoor entree 
betaald moet worden. Dat geldt ook voor de kermis en voor het eten en 
drinken op de terrassen en in de locaties. De prijzen zijn zo laag mogelijk 
gehouden (biertje € 1,50). Het is niet de bedoeling op het feestterrein 
meegebrachte etenswaren te nuttigen.
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Geert van Rumund
Burgemeester 
van Wageningen

Frits Huijbers
Voorzitter Werkgroep 
Wageningen 750

WORDT EEN FEEST VOOR ÀLLE INWONERS

Wageningen is jarig! Het afgelopen half 
jaar is dat tijdens veel geslaagde evene-
menten al mooi onder de aandacht ge-
bracht. Van 12 t/m 16 juni maken we er 
een groots feest van. 

De datum 12 juni is exact de dag waarop 
onze stad 750 jaar geleden stadsrechten 
kreeg. Daarom is op die datum de start 
van Spektakel W750, een vijf dagen du-
rend verjaarsdagfeest voor àlle inwoners 
van Wageningen. 

Midden in de stad komt een sfeervol 
parkachtig festivalterrein. Het program-
ma heeft elke dag een ander thema met 
een diversiteit aan muziekstijlen, theater-
optredens, attracties, activiteiten en ha-
pjes en drankjes. Voor alle leeftijden is er 
wat te beleven. In dit programmaboekje 
staat precies wat er elke dag te doen is 
op het festivalterrein en daar buiten. 

De realisatie van Spektakel W750 was, 
gezien het beschikbare budget, een 
uitdaging voor de organisatie. Dat het 
festival er nu staat is het resultaat van 
een unieke en intensieve samenwer-
king tussen inwoners, bedrijven en or-
ganisaties uit de hele stad. Het thema 
van Wageningen750 ‘Samen’ kon niet 
mooier worden vormgegeven. 

Met dit evenement is het jubileumfeest 
echter nog niet voorbij! Gedurende het  
hele jaar worden er nog veel leuke acti-
viteiten en evenementen georgani-
seerd door, voor en met Wageningers. 
Het ligt in onze bedoeling om in het 
najaar nog een bijzondere afsluiting 
van Wageningen 750 te programme-
ren. Kijk voor het volledige overzicht 
van alle activiteiten op de website 
www.wageningen750.nl.
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FEESTTERREIN DUIVENDAAL
16.00 – 22.00   Straattheater

JUNUSHOFF
16.15 – 16.25 Plein Theater Junushoff

Onthulling Stadspoort
De door leerlingen van basisscholen ontworpen stadspoort bij de 
entree van het feestterrein wordt officieel in gebruik genomen. 
Realisatie in samenwerking met ‘t Venster en de Woningstichting.

16.25 – 16.35 Plein Theater Junushoff

750 kinderen zingen het Wageningenlied
750 Kinderen zingen het Wageningenlied onder leiding van 
dirigent Leonard Krijgsman van ‘t Venster. Ze worden begeleid 
door de Jeugdorkest van de Harmonie Wageningen.

16.00 – 18.00 Theater Junushoff Bovenfoyer en Grote Zaal
Ontvangst en presentatie voor genodigden van de Gemeente 
Wageningen. 19.00 sponsordiner in hoofdgebouw WUR.

16.00 – 22.00 Theater Junushoff Park Foyer
Lego-tentoonstelling ‘Land van Ooit’ 
Een hele generatie heeft prachtige herinneringen aan het kinder-
thema-park ‘Land van Ooit’. Paul Toxopeus slaagde erin het levens-
echt na te bouwen van Lego. Kom kijken bij deze expositie. 
Let op: 16 juni kun je ook zelf meebouwen met Lego. Tot Ooit!

WOENSDAG
12 juni  16.00 – 22.00 uur 

‘DE VERJAARDAG’
12 Juni is de echte verjaardag 
want op die dag ontving Wage-
ningen in 1263 stadsrechten. 
Vandaag is de feestelijke start 
van het programma Spektakel 
W750. Bij een verjaardag horen 
zingende kinderen, heerlijke hap-
jes en drankjes, vrolijke muziek, 
leuke activiteiten en bijzondere 
optredens.
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16.00 – 22.00 Theatercafé Junushoff
Even gezellig bijpraten of afspreken kan in het theatercafé. 
Binnen of op het terras. Dagelijks genieten van hapjes & drankjes 
en live music.

STEIGER IN DE GRACHT
16.00 – 22.00
Bootjevaren op de gracht
Steek van wal en bekijk het feest eens vanaf het water. Lekker 
samen in een Canadese kano. Meld u bij de steiger en de men-
sen van Argo zorgen voor deskundige instructie.

MARIN PODIUM
17.00 – 18.00  DJ

18.00 – 20.00

Dolly I beg your pardon
3 Ladies met liefde voor folk, blue 
grass, alternative country en eigen 
nummers. Het enthousiasme spat eraf!

20.00 – 22.00  DJ

‘MEET&EAT’
16.00 – 22.00

Wageningse hapjes en drankjes
Heerlijk relaxen met snacks, drankjes en zoete versnaperingen 
bij ‘Meet&Eat’ op het feestterrein.

EXPOTENT
16.00 – 22.00

Cineac Stad in Beeld
In dit kleine filmtheatertje is een doorlopende voorstelling 
met een bijzondere compilatie van filmbeelden van diverse 
filmmakers over onze stad Wageningen.

16.00 – 22.00

Columbus Coffee Corner
Iedere dag heerlijke verse koffie en thee in alle soorten en smaken.

SPORT&SPEL
16.00 – 22.00
Kom bewegen en leef je uit op de trampolines of skelterbanen. 
Doe mee met voetbal, volleybal, basketbal of speel een spannend 
partijtje jeu de boules.
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RABOPODIUM
17.00 – 18.15
Happy Power KinderDiscoShow
Interactieve discoshow met wedstrijdjes en prijzen.

18.30 – 19.00
War Child Podium
Is jouw talent nog onbekend? Dan is dit je kans. Er is een podium vrij!

Je slaat 2 vliegen in 1 klap. Je investeert in je carrière én je eerste fan 
is binnen: War Child.

Voor beide geldt: iedere minuut telt. (€ 7,50 voor 2,5 minuut podium-
tijd). Meld je aan bij de stand van War Child in de Expotent

19.15 – 20.45
Jazz Dance and More
Jazzdance show in 3 leeftijdscategoriën:
19.15 – 19.30 Jazz Dance and More / Young dancers.
19.45 – 20.15 Jazz Dance and More / Middle of the road.
20.30 – 20.45 Jazz Dance and More / Experienced dancers.

21.00 – 22.00
Tomato Jam / Whazz’up / Clean up
Jazz Funk & Soul van Wageningse bodem.

THEATERTENT IDEALIS DELUXE
2 voorstellingen 17.30 – 18.00 /19.00 – 19.30
Reis rond de wereld (4–11 jaar)
Verteltheatervoorstelling door ZILT theaterwerk. Uit een decor van 
oude koffers komen wonderlijke voorwerpen en hoofddeksels die 
een bijzonder verhaal vertellen in interactie met het publiek.

20.00 – 22.00
Wagenings Volkooren
Een 40- koppig gemengd koor zingt muziek uit de hele wereld.

ZWEEFMOLEN
16.00 – 22.00
Zwier ouderwets rond in een nostal-
gische zweefmolen (niet gratis).

KERMIS
13.00 – 23.00
Bij een stadsfeest hoort kermis. Daarom maakt de vaste stek van de 
jaarlijkse kermis dit jaar deel uit van het feestterrein. Om een link 
te leggen met 750 jaar Wageningen zijn er een aantal nostalgische 
attracties opgenomen in het kermisprogramma.
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DONDERDAG
buren en buurtendag
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FEESTTERREIN DUIVENDAAL
16.00 – 23.00   Straattheater

17.00 – 20.00
Buurtenbarbecue XL
Bij een buurtendag hoort een gezelige barbecue. Dit keer niet 
alleen met je eigen buurt maar me de hele stad. NB. Bestel wel 
eerst je barbecuepakketten via www.wageningen750.nl 
tussen 1 en 10 juni!

JUNUSHOFF

16.00 – 23.00 Theater Junushoff Park Foyer
Lego tentoonstelling
Paul Toxopeus bouwde het voormalig kinderthemapark ‘Land van 
Ooit’ na. Zelfs Koning Alexander en Koningin Maxima heeft hij in 
Lego gemaakt. Op zondag kan je ook zelf bouwen. Tot Ooit!

16.00 – 21.00 Opella Paviljoen
Bij Opella kun je terecht voor persoonlijke zorg thuis of dichtbij huis, 
waarbij betrokkenheid en professionele hulp voorop staat. Ervaar 
dit vandaag in het speciale Opella Paviljoen. Daar zijn activiteiten, 
informatie, hapjes uit de Gastvrije Keuken en nog veel meer.

22.00 – 02.00 Theater Junushoff Kleine Zaal
Nachtdier Techno Night
Buiten wordt het stil maar binnen gaat het los!

16.00 – 23.00 Theatercafé Junushoff
Dagelijks genieten met hapjes en drankjes en live Music in theater-
café de Junushoff.
Kom vandaag met je buurvrouw en bestel een ‘High Tea’. 

DONDERDAG
13 juni  16.00 – 23.00 / 02.00 uur  

‘BUREN EN BUURTENDAG’
Alle buren en buurten verzamelen!! Neem je buren, straatgenoten 
en vrienden mee om samen feest te vieren. Kennismaken met 
elkaar gaat altijd beter als je samen wat doet. Er is een keur aan 
mogelijkheden voor alle leeftijden en nationaliteiten om mee te 
doen. En tenslotte heffen we met elkaar het glas op Wageningen 
750 tijdens de grote buurtborrel & barbecue.
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De buurman kan er klaverjassen met zijn vrienden. De kaarten 
zijn geschud. Doe om 17.00 uur mee met de Quizkist en test 
je kennis over Wageningen. Om 19.30 uur treedt het smartlap-
penkoor ‘EdeseKreten’ op.
Luister en zing mee!

STEIGER IN DE GRACHT
16.00 – 22.00 
Bootjevaren op de gracht
Steek van wal en bekijk het feest eens vanaf het water. Lekker sa-
men in een Canadese kano . Meld u bij de steiger en de mensen 
van Argo zorgen voor deskundige instructie.

MARIN PODIUM
16.30 – 17.30 DJ

18.00 – 19.00 
Malac Banda
De Wageningse Studenten Zigeunerkapel ‘Malac Banda’ is een 
enthousiast muziekgezelschap dat al bestaat sinds 1964. Melan-
cholische Hongaarse klanken, opzwepende Roemeense cymbaal-
solo‘s en de swingende Franse gypsy jazz wisselen elkaar af.

19.30 – 20.30 
Juul en Clemens
Juliëtte Brans (vocals) en Clemens 
Horn (keyboard / piano) vormen 
een energiek duo dat samenspel 
hoog in het vaandel heeft staan. 
Verrassende uitvoeringen van 
pop- en jazzsongs.

20.45 – 21.15 
Zeemansliederen
Op het MARIN podium mogen zeemansliederen niet ontbreken. 
Tenslotte zijn zij allebei ‘Sterk op het water’.

21.30 – 22.00 
Koort 't Feest
Een koor waar je vrolijk van wordt!

22.00 – 23.00 DJ

‘MEET&EAT’
16.00 – 23. 00 
Wageningse hapjes en drankjes
Ook vandaag weer lekkere snacks en drankjes bij ‘Meet&Eat’ op 
het feestterrein.
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EXPOTENT
16.00 – 22.00 
Infomarkt
Meer dan 10 organisaties en bedrijven (allen sponsoren) presente-
ren zich vandaag. Handige tips over voorzieningen en initiatieven 
in de stad die u wellicht niet kende. U bent van harte welkom voor 
meer informatie of gewoon om eens kennis te maken onder het 
genot van een kopje koffie.

16.00 – 23.00 
Cineac Stad in Beeld
In dit kleine filmtheatertje is een doorlopende voorstelling van 
Wageningse filmmakers met bijzondere beelden van vroeger en nu 
van onze stad.

16.00 – 23.00 
Columbus Coffee Corner
Iedere dag heerlijke verse koffie en thee in soorten en smaken.

SPORT & SPEL
Zeskamp-voetbal-volleybal-basketbal-knotsbal-jeu de boules

13.00 – 18.00 
Welke buurt of straat wordt de kampioen van Wageningen? Dat kan 
in diverse takken van sport of met andere spellen en vaardigheden. 
Doe mee of kom aanmoedigen! Het gaat vooral om het meedoen 
en om elkaar te leren kennen. Er is een Zeskamp die garant staat 
voor veel plezier en gezonde teamspirit.
Voor wie zich hebben aangemeld is er een echt toernooi voor de 
zeskamp, basketball en voetbal. Graag tijdig melden bij de sport-
velden. Maar je kunt ook op het laatste moment altijd meedoen 
als er plek is. Er zijn bovendien nog veel meer andere activiteiten 
zoals het hilarische Knotsbal. Of speel een spannend partijtje ‘Jeu de 
boules’ bij een bon rouge.

RABOPODIUM
16.00 – 16.30 
DJ Frééék
Een oude bekende voor velen in Wageningen van school- en stu-
denten-feesten.

16.30 – 17.15 
Rapper Winne en zijn maatjes
Winston Bergwijn (Paramaribo, 20 april 1978), beter bekend als 
Winne, is een Nederlandse rapper uit Rotterdam. In 2011 was 
Winne één van de deelnemers van het eerste seizoen van het 
TROS-programma Ali B op volle toeren. In mei heeft hij een work-
shop gegeven in Wijk-centrum de Nude. Vandaag treedt hij met 
zijn cursisten op en gaat daarna zelf nog even door.
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17.30 – 18.00 
Zumba Dance–In De Plataan Super Latin workout. Dansen en 
sporten tegelijk o.l.v. Pieter.

18.15 – 18.45 
Popbands Lazy strike en 
Strange fish
Lekkere popmuziek van eigen 
kweek. Jong en vol ambitie.

19.15 – 20.00 
John Frost and his souldiers
Hiphop, soul en funky Jazz

20.00 – 20.30 DJ

20.30 – 22.30 
Captain Gumbo
Ze zijn met vier podiumpersoonlijkheden, komen uit de 
zompige uiterwaarden van de Rijn-delta en spelen muziek die 
geassocieerd wordt met broeierige dansfeesten, moerassen 
en zelfgestookte whisky. Captain Gumbo is een band met een 
swingend repertoire van Cajun en Zydeco.

THEATERTENT IDEALIS DELUXE
16.30 – 17.15 
Kruis en Mol
Interactieve kindershow voor de 
allerkleinsten. In dit programma 
komen kinderen op speelse wijze 
in aanraking met diverse muziek-
stijlen. De mannetjes Kruis en Mol 
houden zich bezig met een varken 
zonder vriendjes, een koeienorkest 
en de geluiden van de dieren op 
hun boerderij.
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17.30 – 18.30 
Workshop ‘Samen klinken’
Na een zangworkshop van een uur o.l.v. Juliëtte Brans klinkt 
u samen als een klok! Je gelooft je oren niet!

19.00 – 19.30 
19.45 – 20.15

Carola Kraai Bingoshow
Kom naar één van de drie oergezel-
lige Bingoshows van Carola. Samen 
met haar charmante vriend Fred 
Stekker zorgt zij voor een mooi 
feestje. Naast meezingen vallen er 
met een volle Bingokaart ook nog 
mooie prijsjes te winnen.

20.30 – 22.30
Theatersport Liever veul Bloemen
Theatersport is een improvisatievoorstelling in de vorm van een 
wedstrijd. Twee teams dagen elkaar uit tot het spelen van scènes. 
Zij geven aan wat voor soort scène zij gaan spelen en vragen aan 
het andere team om een soortgelijke spelvorm te kiezen. 
De ingrediënten van de scène vragen de spelers aan het publiek. 
Met die suggesties spelen de acteurs improviserend een (kort) 
toneelstuk.

ZWEEFMOLEN
13.00 – 18.00
Zwier ouderwets rond in een nostalgische zweefmolen (niet gratis).

HOF VAN WAGENINGEN
16.00 – 16.30
Terras met Hollandse muziek wordt verzorgd door Meborah RTV

KERMIS
13.00– 23.00
Bij een stadsfeest hoort kermis. Daarom maakt de vaste stek van de 
jaarlijkse kermis dit jaar deel uit van het feestterrein. Vandaag zijn 
ook Buurman & Buurman op de kermis te vinden.
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VRIJDAG
weerzien in Wageningen
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14 juni 16.00 – 23.00 uur  

‘WEERZIEN IN WAGENINGEN’
‘Wageningers van Nu’ ontmoeten ‘Wageningers van Toen’. 14 Juni 
wordt dé grote reünie. Voor veel mensen in Nederland, maar vaak 
ook in een ver buitenland, vormt Wageningen een mooie herin-
nering. Het is de stad waar ze hun studietijd doorbrachten of waar 
ze geboren zijn, op school zaten of lang hebben gewoond. 14 Juni 
wordt een dag van weerzien met bekenden van vroeger in onze 
750 jaar oude stad.

Wageningen University and Researchcentre viert dit jaar haar 
95-jarig bestaan. Ze nodigt daarom op 14 juni al haar oud-studen-
ten uit om naar Wageningen te komen voor een reünie. 

Via de social media gonst het ook onder oud-leerlingen van het 
Pantarijn om het feest mee te komen vieren.

Voor alle inwoners een mooie gelegenheid om uitgezwermde 
familie en vrienden uit te nodigen weer naar Wageninge te komen.

FEESTTERREIN DUIVENDAAL

16.30 – 20.30                

Boca Loca
Een warm welkom wordt u gewenst door deze verrassende 
muzikale act.

16.00 – 22.00   Straattheater

JUNUSHOFF

16.00 – 23.00     Plein Theater Junushoff
De Grote Wageningen Quiz
De oranje Theaterwagen op het plein is niet te missen. U bent van 
harte uitgenodigd om in te stappen in deze theaterwagen en even 
uw kennis over onze stad te testen. Interessante vragen en verras-
sende antwoorden leiden tot soms hilarische situaties. Eén ding is 
zeker: u komt er rijker aan kennis en met een glimlach uit.

21.00 – 22.00  Junushoff Grote zaal en bovenfoyer
Multimediaconcert Studentenorkest De Ontzetting
Dit grote harmonieorkest bestaat uit (oud)studenten van Wagenin-
gen UR en VHL en staat o.l.v. Jean Paul Gabrël. Ze hebben inmiddels 
internationaal naam gemaakt. Zo speelden ze in januari meerdere 

VRIJDAG
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concerten in China. Vanavond belooft het een heel bijzonder 
concert te worden waarin een verhaal verteld wordt d.m.v. een 
combinatie van muziek, theater en beeld. Kaartjes € 7,50 te ver-
krijgen via www.ontzetting.wur.nl of op 14 juni bij de infobalie 
van Spektakel W750 in Theater Junushoff.

aanvang 14.30    Theater Junushoff Parkfoyer
Reünie van de familie van Wageningen
Al meer dan 100 mensen die de achternaam (van) Wageningen 
dragen hebben zich in dit jubileumjaar aangemeld om elkaar te 
ontmoeten in de stad waar ze naar vernoemd zijn.

16.00 – 22.00    Theater Junushoff Parkfoyer
Lego-tentoonstelling ‘Land van Ooit’
Een hele generatie heeft prachtige herinneringen aan het 
kinderthemapark ‘Land van Ooit’ Paul Toxopeus slaagde erin 
het levensecht na te bouwen van Lego. Kom kijken bij deze 
expositie. Tot Ooit! 
Let op: 16 juni kun je ook zelf meebouwen met Lego.

16.00 – 23.00    Theatercafé Junushoff
Even gezellig bijpraten of afspreken kan in het theatercafé. 
Binnen of op het terras. Dagelijks genieten van hapjes & drankjes 
en live music.

STEIGER IN DE GRACHT

16.00 – 22.00                 

Bootjevaren op de gracht
Steek van wal en bekijk het feest eens vanaf het water. Lekker 
samen in een Canadese kano. Meld u bij de steiger en de 
mensen van Argo zorgen voor deskundige instructie.

MARIN PODIUM

16.30 – 18.00  DJ

17.45 – 19.45 
Around the Jukebox
Dit semi-akoestische trio maakt gebruik van een fraaie jukebox 
waar een deel van de instrumenten op aangesloten zijn. Back in 
time met bekende nummers om op mee te swingen!

20.00 – 21.00  

Mareen Music
Heerlijke Jazz and Easylistening met een eigen twist. 
Mooi repertoire met bekende en minder bekende songs.
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21.00 – 23.00
DJ Piet Heijn
Vanavond terug in Wageningen maar nu als DJ.

‘MEET&EAT’

16.00 – 22.00                 

Wageningse hapjes en drankjes
Heerlijk relaxen met snacks, drankjes en zoete versnaperingen bij 
‘Meet&Eat’ op het feestterrein.

EXPOTENT
16.00 – 22.00 

Infomarkt
Meer dan 10 organisaties en bedrijven  (allen sponsoren) presen-
teren zich vandaag. Zij tonen de innovatieve ontwikkelingen waar 
Wageningen als City of Life Sciences trots op is.

Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over wat 
Wageningen te bieden heeft.

16.00 – 23.00 
Cineac Stad in Beeld
In dit kleine filmtheatertje is een doorlopende voorstelling met een 
bijzondere compilatie van filmbeelden van diverse filmmakers over 
onze stad Wageningen.

16.00 – 23.00
Columbus Coffee Corner
Elke dag heerlijke verse koffie en thee in alle soorten en smaken.

SPORT & SPEL

16.00 – 22.00
Kom bewegen en leef je uit op de trampolines of skelterbanen. 
Doe mee met voetbal, volleybal, basketbal of speel met elkaar een 
spannend partijtje jeu de boules.

RABOPODIUM

16.00 – 16.30  DJ

16.30 – 17.00
War Child Open Podium
Is jouw talent nog onbekend? Dan is dit je kans. Er is een podium vrij!

Je slaat 2 vliegen in 1 klap. Je investeert in je carrière én je eerste fan 
is binnen: War Child.

Voor beide geldt: iedere minuut telt. (€ 7,50 per 2,5minuut podium-
tijd). Meld je aan bij de stand van War Child in de Expotent.
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17.30 – 18.15
The Able-Bodied Seamen
Van deze Studentenjazzband van KSV St.Franciscus is bekend 
dat ze echt feest kunnen maken. Hun repertoire en enthousias-
me werkt aanstekelijk.

18.15 – 19.30 DJ

19.30 – 20.15.
New Trombone Collective
De organisatie van Spektakel W750 is er trots op dat we dit 
befaamde collectief van trombonisten in ons programma mogen 
ontvangen. In de afgelopen jaren wonnen ze al vele muziekprij-
zen in binnen- en buitenland. Ze onderscheiden zich door hun 
verrassende combinaties van instrumenten, stijlen en technieken.

Het talent, passie en enthousiasme van deze vriendenclub spat 
van het podium!

20.15 – 21.00  DJ

21.00 – 23.00 
ABBA – CZ
Terug in de tijd 
met de muziek 
van ABBA! 
De beroemde 
Zweedse band 
wordt vanavond 
tot leven gewekt 
door Tsjechische 
artiesten die op 
hun reis door 
Europa ook Wage-
ningen aandoen.
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THEATERTENT IDEALIS DELUXE 
INTERNATIONAL PROGRAM

16.45–17.15 en 17.30 – 18.00
Djembé workshop
Een inspirerende workshop Afrikaanse percussie. 
(20 pers. per keer, max vol=vol).

18.30 – 19.15
Stenzel & Kivits (internationaal)
2 Heren in rokkostuum met een vleugel. Een bruisende show voor 
een breed (internationaal) publiek die aan klassieke muziek een 
hele nieuwe dimensie geeft. Cabaretesk en muzikaal.

20.00 – 21.00 / 21.30 – 22.30
2 Stand-up Comedy Shows 
(NL / ENG)
In de sfeervolle theatertent 
presenteert Caustic Comedy 
Events tweetalige shows (NL / 
ENG ) met sterke internationale 
comedians: [MC] Steven Stol & 
Comedians: Chris van der Ende 
en Jamie Bowen (UK / CAN).

ZWEEFMOLEN

16.00 – 23.00

Zwier ouderwets rond in een nostalgische zweefmolen (niet gratis).

HOF VAN WAGENINGEN

16.00 – 23.00

Terras met live muziek en alumni-reünie WUR

KERMIS

13.00 – 23.00
Bij een stadsfeest hoort kermis. Daarom maakt de vaste stek van 
de jaarlijkse kermis dit jaar deel uit van het feestterrein. Zo is er van 
Duivendaal tot de Gevangentoren aan het Plantsoen voor iedereen 
iets te beleven. Om een link te leggen met Wageningen 750 zijn er 
een aantal nostalgische attracties opgenomen in het programma.
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ZATERDAG
internationaal festival City of Cultures
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ZATERDAG
15 juni 15.30 – 24.00 uur  

‘INTERNATIONAAL FESTIVAL
CITY OF CULTURES’
Om 15.30 uur start het Festival georganiseerd door de stichting 
Wageningen City of Cultures. Het wordt een feest waar muziek, dans, 
modeshow en hapjes uit diverse landen te vinden zijn. De 7 podia 
hebben een prachtige bezetting vanuit de gehele wereld. Deze 
bijzondere presentatie op het feestterrein is een samenwerking 
van de stichting Wageningen City of Cultures met een groot aantal 
inwoners van Wageningen met buitenlandse achtergrond, leden van 
de serviceclubs en vele vrijwilligers. Dit evenement illustreert op een 
inspirerende manier het internationale imago van Wageningen.

JUNUSHOFF

15.30 – 15.45  Plein Junushoff
Openingsceremonie
Een spectaculaire openingsceremonie met wereldklanken, verzorgd 
door Happiness4all.

15.45 – 17.00 
Modeshow
De modeshow laat de diversiteit aan 
nationaliteiten in Wageningen zien. 
Ruim 45 traditionele klederdrachten uit 
diverse landen, op een catwalk van 
15 meter. Marjan van de Klift presenteert 
deze unieke modeshow, DJ Simone vond 
bij elk land de bijbehorende muziek.

18.00 – 19.30 
Muziek uit Afrika

Ghanaian community under the auspices of UCAS
Jong of oud, het maakt niet uit, iedereen aan het swingen en groo-
ven op de ritmes die Afrikaanse studenten uit de djembés slaan.

Yaguine Fodé
Percussiegroep Yaguine Fodé speelt voornamelijk ritmes uit West-
Afrika, maar schuwt andere ritmes niet. Yaguine en Fodé waren 
twee jongens uit Guinee, die een poging om in een landingsgestel 
naar Europa te reizen niet overleefden. Yaguine Fodé houdt de 
herinnering levend.
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20.00 – 21.30 / 22.00 – 23.30 
Concert Stedelijke Muziekvereniging Harmonie met 
muzikale ex-vluchtelingen
De Harmonie in concert met de Albanese cellist Martin Grudaj, 
accordeonist Nermin Tulić uit Bosnië, tarspeler Korosh Samadani 
uit Iran en Zoumana Diarra uit Mali op djembé. Een bijzonder 
concert, met speciale arrangementen voor de Harmonie en 
internationale solo-instrumenten.

17.00 – 17.45    Theatercafé Junushoff
Parfum de Paris
Franse chansons met zangeres Françoise Gall en accordeonist 
Franswa Poerkwapa. Met passie en humor brengen ze origineel 
Frans repertoire en nemen ze u mee naar een terrasje aan de 
Champs Elysées.

17.55 – 18.40 
Azonto Workshop
Azonto is de nieuwste dans uit Ghana. De dans, meestal uitgevoerd 
met een begeleidende glimlach, is razend populair onder 
Ghanese jongeren en is bezig de wereld te veroveren. De work-
shop wordt gegeven door Kwame Kusi Asumadu uit Ghana en 
Noura Harrath van ISOW.

18.50 – 19.35 
Zoumana Diarra
Zoumana Diarra is geboren in Mali, maar woont al sinds de jaren 
‘80 in Nederland. Voor zover bekend is hij de enige muzikant ter 
wereld die een kora met liefst 44 snaren bespeelt. Zowel in Afri-
ka als in Nederland speelde hij samen met andere grootheden.

19.45 – 20.00 
Chloé
Chujun Li (Chloé) uit 
China bespeelt de Gu 
zheng, een bijzonder 
instrument uit de 
citerfamilie. De einde-
loze muzikale uitdruk-
kingsmogelijkheden 
van dit instrument 
waren bepalend voor 
de ontwikkeling van 
de Chinese muziek. 
De Gu zheng was 
in de oudheid al 
populair, en is het 
nog steeds.
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17.00 – 18.00    Tuin Junushoff
Folk-On-Folt
Folk-on Folt uit Gödöllő speelt volksmuziek met een sausje van 
jazz, of jazz met een tintje folk. Jazzmusicus en componist Richárd 
Szaniszló liet zich voor dit optreden inspireren door de Hongaarse 
volksmuziek en brengt grootheden uit de Hongaarse jazz en folk 
naar Wageningen.

18.15 – 19.00 
Malac Banda
Wageningse Studenten Zigeunerkapel ‘Malac Banda’ bestaat sinds 
1964. Vorig jaar kwam de nieuwste cd van de Malac Banda uit: 
‘Vándorlás’, wat ‘zwervend’ betekent. Die naam is kenmerkend voor 
de muziek die de band speelt: melancholische Hongaarse klanken, 
opzwepende Roemeense cymbaalsolo’s en swingende Franse 
gypsy jazz wisselen elkaar af.

19.15 – 20.00 
Charivari Trio
Het Charivari trio speelt op viool, accordeon en contrabas muziek 
van Roemenië tot Venezuela. Ze dagen elkaar uit tot virtuoos 
samenspel en adembenemende improvisaties. Ze rekenen af met 
de grenzen tussen exotische culturen. Niet in een hokje te stoppen, 
maar ongekend mooi.

STEIGER IN DE GRACHT
16.00 – 22.00 

Bootjevaren op de gracht
Steek van wal en bekijk het feest eens vanaf het water. Lekker samen 
in een Canadese kano . Meld u bij de steiger en de mensen van 
Argo zorgen voor deskundige instructie.

MARIN PODIUM
17.00 – 17.45 

Flor d’Luna
De muziek van trio Flor d’Luna 
is geïnspireerd op de Portugese 
Fado en de Latijns-Amerikaanse 
muziek. Flor d’Luna speelde met 
Portugese musici uit de fadowe-
reld in verschillende traditionele 
fadorestaurants in Lissabon. En 
ook in eigen land heeft het trio 
al vele zalen en theaters bezocht. 
De chemie tussen hen wordt 
altijd door het publiek herkend.
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18:00 - 18:45 

Charivari Trio – Zie        Tuin Junushoff, 19.15 uur

19:00 – 20:00 
Sam en de Mannetjes
Percussionist Sampoerna Soekhram brengt Surinaams-Indiaanse 
muziek naar het Festival City of Cultures. Leadzanger en gitarist 
Henk Ebecilio is van origine Indiaans. Jonas Johannis uit de 
Molukken speelt gitaar en Ben DeVries uit Canada bespeelt de 
trompet. Hans Soekhram uit Suriname neemt het harmonium 
voor zijn rekening: een typisch Indiaas / Hindoestaans instrument. 
Erikwim During komt met zijn saxofoon uit Nederland.

‘MEET&EAT’
15.30 – 24.00 

Wageningse hapjes en drankjes uit de wereldkeuken
Ook vandaag weer lekkere snacks en drankjes bij ‘Meet&Eat’ 
op het feestterrein.

EXPOTENT
15.30 – 24.00 

Cineac Stad in Beeld
In dit kleine filmtheatertje draait een doorlopende voorstelling 
met een bijzondere compilatie van filmbeelden van diverse 
filmmakers over Wageningen.

15.30 – 24.00 
Columbus Coffee Corner
Altijd heerlijke koffie in allerlei soorten en smaken.

THEATERVOORSTELLING WOK THIS WAY DOORLOPEND
17.00 – 20.00 

Twee koks, één keuken en een treinlading aan insecten zijn 
de ingrediënten van een gerecht dat wordt geserveerd als een 
episch gevecht op leven en dood. Wie wint het recht om zich 
de heersers van de keuken te mogen noemen?

SPORT & SPEL

15.30 – 22.00
Vandaag behoort ook boogschieten, levend schaak en bridge 
tot de mogelijkheden! Kom bewegen en leef je uit op de tram-
polines of skelterbanen. Doe mee met voetbal of volleybal, of 
speel met elkaar een spannend partijtje jeu de boules.
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RABOPODIUM

17.00 – 17.45
Solo & The Ambon Five
In Wageningen bekend van hun optredens met blues, jazz en 
bossa nova. Op het Festival City of Cultures nemen ze het publiek 
mee naar de Gordel van Smaragd: Indonesië. Afkomstig uit Ambon 
en het Javaanse Solo brengen ze Molukse klanken en keroncong-
muziek.

17.45 – 18.05  / 19.05 – 19.25
It’s more fun in the Philippines
Filipijnse studenten, die zich niet alleen aan hun studie wijden maar 
ook aan de promotie van hun land. It’s more fun in the Philippines 
grijpt elke gelegenheid aan om te bewijzen dat het inderdaad veel 
meer fun is op de Filipijnen.

18.05 – 19.05 
Tumultus Simplex
De naam ‘Tumultus Simplex’ zegt genoeg: laaiend enthousiasme 
met simpele middelen. Tumultus Simplex uit Mörfelden-Walldorf is 
luid, ruw en anders: niet zomaar de zoveelste middeleeuwse groep. 
Ze sleuren het publiek meedogenloos mee in ritme en melodie.

19.25 – 19.45
Flamenco Ventana
Flamenco Ventana danst de flamenco in de breedste zin van het 
woord. Van sierlijke fandangos via krachtige farruca naar energieke 
sevillanas. Alle elementen zijn in dit optreden te zien: snel voeten-
werk, zwierige rokken, klepperende castagnetten en Spaanse passie!

20.00 – 21.00
Grassmoawer
Tomeloze energietransformatie!

Wat voor de hand ligt mag niet vermeden worden. Geen gezeik, 
punkrock mag best als een goed R&B product de deur uit gaan. 
Zolang het maar knalt mag het best relaxt zijn. Ook niet-intimi zijn 
dus welkom op dit feestje met gitaar, bas, drums, viool, klarinet, 
accordeon en koperblazers.

21.00 – 21.30 en 22.30 – 23.00
DJ Simone
In de pauzes draait DJ Simone wereldmuziek om lekker op te dansen.

21.30 – 22.30
Swing Latino
Geschiedenis met de voeten geschreven!

In 1999 verbeterde Swing Latino de leefomstandigheden van jon-
geren met danstalent in de krottenwijken van Cali (Colombia). Anno 
2013 is het een salsa-formatie van wereldformaat. Vijf keer werden 
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ze wereldkampioen en ze namen deel aan televisieprogramma’s 
in de Verenigde Staten zoals ‘Que Viva! The Chosen’ van Fox 
Television.

23.00 – 24.00
Calypso
The real taste of Persian live music.

Deze Calypso komt niet uit de Caraïben, maar uit Iran. Het laatste 
uur Festival City of Cultures is voor Homayoon Hakimi. Met zijn 
Iraanse swingband zet hij de boel op stelten. East meets West, een 
betere afsluiting van het festival City of Cultures is niet denkbaar!

THEATERTENT IDEALIS DELUXE

17.00 – 17.20 / 18.30 – 18.50
Yazila met Dansensemble
Yazila is een internationale en veelzijdige danseres. Haar stijl is 
dynamisch, creatief en mysterieus. Regelmatig reist ze naar Cairo 
en New York waar ze deel uitmaakt van Caravanserai dancecom-
pany van Elena Lentini. In Utrecht heeft ze dansschool AlHambra 
en is ze artistiek leidster van Yazila’s dansensemble.

17.30 – 18.20
Eren
Traditionele Turkse muziek op saz en darbuka door Memet Inal 
en Fikret Kesenci. De verschillende maatsoorten, rijke melodieën 
en voor het westerse gehoor onbekende microtonen geven 
deze muziek een mysterieuze aantrekkingskracht.

19.00 – 19.25
Shaanti Dal
Nepalese dans is één grote toespeling op liefde, leven, 
godsdienst en geluk. Dansgroep Shaanti Dal uit Wageningen 
verzorgt een fascinerend Nepalees dansoptreden.
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19.30 – 20.00

Flor d’Luna – Zie        Marin-podium, 17.00 uur

ZWEEFMOLEN

15.30 – 24.00

Zwier ouderwets rond in een nostalgische zweefmolen (niet gratis).

DANSPODIUM

17.30 – 18.00 / 19.00 – 19.30
Workshop buikdansen
Ga aansluitend aan de shows van Yazila met Dansensemble zelf aan 
de slag in een workshop buikdansen.

17.00 – 17.20

Flamenco Ventana – Zie 12 Rabo-podium, 19.25 uur

18.15 – 18.45 / 19.30 – 20.00
Twinkeldans
Twinkeldans verzorgt workshops traditionele Afrikaanse dans, 
onder het motto: ‘Samen met lef en lol, in je lijf en uit je bol.’. 
Het gaat niet om dans als kunstvorm, maar vooral om samen 
plezier maken en bewegen.

INTERNATIONALE STRAAT

15.30 – 22.00
Kom genieten van een internationale straat met kraampjes 
waar hapjes, souvenirs en informatie van diverse landen worden 
aangeboden.

HOF VAN WAGENINGEN

15.30– 24.00
Op deze dag serveren we op ons terras diverse internationale 
gerechten!

KERMIS

13.00– 23.00
Bij een stadsfeest hoort kermis. Daarom maakt de vaste stek van de 
jaarlijkse kermis dit jaar deel uit van het feestterrein.

VUURWERK  23.00

Naast de sponsoren van Wageningen 750 kreeg het festival City 
of Cultures steun van: 
Rotaryclub Wageningen-Bergpoort / Rotaryclub Wageningen / 
Soroptimisten / Lions / Wageningen 750 / ’t Wagenings Nut / 
Stichting Ons Pardon / Vluchtelingenwerk Oost-Nederland / 
Hof van Wageningen / Scriptor Explorans / Chip Shop / 
Brody Creatieve Communicatie / Web-care / Junushoff.
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ZONDAG
het grootste kinderpartijtje van Gelderland
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16 juni  13.00 – 18.00 uur  

het ‘GROOTSTE KINDERPARTIJTJE
VAN GELDERLAND’
Op deze dag is er een diversiteit aan activiteiten georganiseerd 
voor gehandicapte jongeren. G-team sport en spel op het terrein. 
En lekkere hapjes en drankjes op het terras.
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B BOPBop Entertainment maakt 

het gehele LEEFfestivalterrein 

onveilig. Op het Grootste 

Kinderpartijtje van Gelderland 

kom je hem overal tegen!
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L LILTTLEDe singer-song-

writer Orit Shimoni 

treedt op onder 

de naam Lilttle 

Birdie.

D DIERODOM
De tot minidraaimolen omge-

bouwde bakfiets de Dierodom 

is er voor kinderen van 2 tot 7 

jaar. Klim op de rug van Domdim 

de Olifant, Zine Zwaan, Pjerke 

Paard of Swali Struisvogel. De 

molen wordt aangedreven met 

fietspedalen. Al trappend speelt 

muzikant Johan de Circusknecht 

de vrolijkste deuntjes op zijn 

accordeon.

ZONDAG
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JUNUSHOFF
13.00 – 18.00  Plein Theater Junushoff / 
  Tuin Theater Junushoff
LEEFfestival
Dit jaarlijks terugkerende straattheater is dit  jubileumjaar te-
rug te vinden op het ‘Spektakel Wageningen 750’. Straatthe-
ater, acrobatiek, clownerie, muziek en spel zijn als vanouds 
de onderdelen die op deze dag het ‘Grootste kinderpartijtje 
van Gelderland’ tot een succes gaan maken! Je vindt ons 
rond theater Junushoff. Niet te missen.

A ABE, ACROBATISCH, AM
NESTY
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e d
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ythen en sprookjes uit de 

Keltische en N
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ederlandse sagen en 
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ij vindt zijn inspiratie in de natuur en 

in de sym
boliek. 

D
e m

enselijke spinnen van het A
crob

atisch
 U

itsp
in

-

sel hebben van balanceren hun sport gem
aakt. M

et 

de acht poten die ze sam
en hebben, kunnen ze in de 

m
eest verrassende posities en bij spectaculaire trucs 

toch in evenw
icht blijven. 

A
m

n
esty In

tern
ation

al vraagt d.m
.v. een spel 

aandacht voor m
ensenrechten. 

Lopen of dansen over de stadsgracht in een 

levensgrote w
aterb

al. W
ie durft?

29

AM
NESTY

ookjes uit de 
len, G

riekse
sage

W
 W

AARZEGSTER

W
aarzeg

ster Jo
li neem

t 

w
eer plaats in haar Koets en 

voorspelt je toekom
st.

G

1

3
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K KAMINARI, KARBONKEL, KLEI, KOMKOMMER, KR
K

am
in

ari D
aiko geeft 

op een Japanse w
ijze een 

donderde en bruisende 

drum
show

. Zelf m
eedrum

-

m
en kan. Je hoort vanzelf 

w
aar ze staan.

Karbonkel en Zn., tw
ee 

vreemde typetjes, ruilen alles 

wat los en vast zit. U
it hun 

oude kist komen heel wat 

fantasievolle zaken. Voor de 

kleintjes hebben ze altijd
 

wel wat lekkers.....a
ls deze de 

raadseltjes van Karbonkel of 

Paddo kunnen oplossen.

Een vrolijke kleurige berg, zo ziet het th
eater van Ruben Komkommer 

er uit. D
e poppenkast is uitgedost m

et fle
urige figuren, die al vóór de 

eigenlijke voorstelling beginnen rinkelen en twinkelen en piepen. Ja, 

dit th
eater lacht ons toe: Mensen Het Is Feest! En dat wordt het ook.

Laat je fotograferen

als ridder, als Nean-

derthaler of toe-

komstmens in een van 

onze speciaal voor de 

gelegenheid gemaakte 

Fotodecors. De foto 

kan je na afloop gratis 

downloaden op 

www.leeffestival.nl.

Filla
 Reginae. Twee koningsdoch-

ters op stelten. Wie tekent voor 

hen een torenkamer?

F FILLA, FLEDERMAUSEN, FOTODECORS

Die Fledermausen, ai, dat is eng! 

Twee vleermuizen op stelten kijken

 het publiek van grote hoogte aan en 

voelen zich ietwat vervreemd. 

Wie stelt ze op hun gemak? 

P POSTKANTOOR

Een kaart sturen naar je oma bij het Kleinste 

(mobiele) Postkantoor? Het kan op het Grootste 

Kinderpartijtj
e van Gelderland. Pieta Post, behulpzaam 

en nieuwsgierig als ze is, helpt je met postcodes en laat 

niet na met je mee te denken over te
ksten.

S SCOUTING, SPELLEN

Spellen. Levensgroot voor grote en kleine men-

sen. Grootschaak, het grote spaghetti s
lurpspel, 

Yatzee, Boter Kaas en Eieren, Bob de Bouwer, 

Levend Ganzenbord en nog veel meer. Alle 

spellen zijn vrij te
 spelen, speel mee! 

Gefabriceerd en aangeboden door Stichting 

Wagenings LEEFfestival en Spelwijzers. 

Nieuw dit ja
ar: o.a. Angry BirdsScouting 

Wageningen 

spannende 

activiteiten 

op de gracht.
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R, KRIJTHUISKAMER

Heb je nooit op muren mogen 

tekenen? In de speciale Krijt-

huiskamer en in, op en om het 

Krijtkasteel mag dat wel. W
ie 

voorziet het nu nog leigrijze 

kasteel van een bewoner? Wie 

tekent de slotgracht? Zelfs op de 

wc-bril m
ag je tekenen!

St
ic

h
ti

n
g

 K
EI

 is
 a

an
w

ez
ig

 m
et

 e
en

 m
uz

ie
k-

in
st

ru
m

en
tje

sa
te

lie
r. 

Ki
nd

er
en

 k
un

ne
n 

on
-

de
r b

eg
el

ei
di

ng
 v

ijf
 v

er
sc

hi
lle

nd
e 

m
uz

ie
k-

in
st

ru
m

en
te

n 
m

ak
en

, w
aa

rm
ee

 p
ra

ch
tig

e 

co
nc

er
te

n 
ge

ge
ve

n 
ku

nn
en

 w
or

de
n.

 M
aa

k 

ee
n 

ei
ge

n 
be

lle
nk

ra
ns

 e
n 

do
e 

m
ee

 a
an

 h
et

 

ge
za

m
en

lij
ke

 e
in

dc
on

ce
rt

!

Het Klei Atelier is een overdekte plek 

waar iedereen naar hartenlust een uniek 

kunstwerk kan maken op een houten 

sokkel met zachte verse rivierklei, verf, 

boetseerspatels en vooral ieders eigen 

fantasie. Het re
sultaat gaat m

ee naar huis!

H HIPARIKAAN

H
ip

arikaan
 o

n
 d

ru
m

s…
 D

rum
spek-

takel op oliedrum
s , jerrycans en andere 

percussie-instrum
enten. Een open 

w
orkshop voor kinderen én volw

as-

senen. In het ritm
ische verhaal m

aak 

je sam
en een reis langs het Tijdspoor. 

Locatie: het veld achter de Junushoff.

Bij Tx2 broeit er alw
eer w

at…
 w

ordt 

het dit keer een kookw
orkshop w

aar 

niets is w
at het lijkt, of toch een total 

w
orkout in een m

obiel zw
em

bad? Laat 

je m
eevoeren in een alledaagse m

aar 

tegelijkertijd vervreem
dende situatie. 

W
aarschuw

ing: m
eedoen kan je condi-

tie bevorderen.

D
e M

a‘isah
 B

ellyd
an

cers ne-

m
en u m

ee naar de exotische, 

A
rabische w

ereld. Kom
 kijken 

naar w
eem

oedige beledi’s, 

aardse zigeunerstijlen, stoere 

saidi’s en spetterende drum
-

solo’s.

M
 M

A‘ISAH, M
ARE To

n
ee

lg
ro

ep
 M

ar
e 

ko
m

t 

m
et

 e
en

 to
ne

el
vo

or
st

el
-

lin
g 

vo
or

 k
in

de
re

n 
to

t e
n 

m
et

 1
0 

ja
ar

.

zo
nd

ag
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FEESTTERREIN DUIVENDAAL

13.00 – 17.00
Ouwehands 
Beestenbus
Doe mee aan het 
Gorilla programma 
in de Beestenbus 
ol.v. een avonturier 
en een ranger. In-
teractief, spannend 
maar ook leerzaam.

13.00 – 18.00
Spelbus Kinderopvang Wageningen
Bij de bus van Kinderopvang Wageningen spring je een gat in de 
lucht.

13.00 – 18.00
Speelbus SOLIDEZ
Bij een stad met 750 jaar stadsrechten hoort een vaandel. Maak je 
eigen vaandel bij de Speelbus en aan het eind van de dag gaan we 
vaandelzwaaien.

JUNUSHOFF

13.00 – 18.00  Theater Junushoff Park Foyer
Lego Chima roadshow en tentoonstelling
Paul Toxopeus bouwde het voormalig kinderthemapark ‘Land van 
Ooit’ na. Hij is gek van Lego. Zelfs Koning Alexander en Koningin 
Maxima heeft hij in Lego gemaakt. Ben jij ook zo’n Legobouwer, 
kom dan kijken en maak je eigen bouwwerk bij de grote Lego 
Chima Roadshow.

12.00 – 13.00  Theater Junushoff Kleine Zaal
Uitreiking ‘Jeugdlintjes’
Wageningen is trots op kinderen en jongeren, die zich inzetten 
voor anderen. Zij zijn een voorbeeld en mogen daarom best eens 
in de schijnwerpers staan. Vandaag wordt bekend gemaakt wie die 
kanjers zijn.

15.00 – 16.00   
Engelen met Violaren
Een muzikale verbeelding van het gedicht van Stadsdichter Laurens 
van der Zee over het concept van de Tafel van W. Gespeeld door leer-
lingen van groep 5 en 6 van de St. Jozefschool o.l.v. Wim Somsen.

13.00 – 18.00   Theatercafé Junushoff
Dagelijks genieten met hapjes en drankjes en live Music in theater-
café de Junushoff.

2

2

2

3
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STEIGER IN DE GRACHT
16.00 – 22.00 

Loop over het water in een bubble! 

MARIN PODIUM
14.30 – 15.00
Finalisten Kindersongfestival Wageningse basisscholen
Na spannende voorrondes op de 6 basisscholen treden speciaal 
voor deze dag de finalisten nog een keer op.

15.00 – 16.00  DJ 

16.00 – 16.30 
Charley Marie singer- songwriter
Charley Harsema is een jong talent dat houdt van lachen en van 
liedjes schrijven. Laat ze nou ook nog mooi zingen.

16.30 – 18.00 
Troubadour Coen Zeeman
Coen is een troubadour in hart en nieren. Hij zingt sfeervolle 
liedjes van Middeleeuws tot Gypsy en begeleidt zichzelf daarbij 
op de gitaar.

‘MEET & EAT’
13.00 – 18.00 

Ook vandaag weer lekkere snacks en drankjes bij ‘Meet&Eat’ op 
het feestterrein.

EXPOTENT
13.00 – 18.00 

Pannenkoeken eten
Heel veel gelegenheidskoks, Tefal, Koopmans en de Suikerunie 
zorgen er samen voor dat er heel veel lekkere pannenkoeken te 
krijgen zijn in de tent.

14.00 – 17.00 
Kinderkookatelier
Onder leiding van Mechteld maak je fruitspiesjes of je eigen 
Bello van fruit en versier je een pannenkoek met een mooi 
fruitpatroontje en nog veel meer.

13.00 – 17.00 
750 x Massage! Een record??
Er staan 30 stoelen en masseurs klaar die 750 massages gaan 
geven. Ontspanning voor € 1,00 per massage!

5
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9
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13.00 – 18.00 
Cineac Stad in Beeld
In dit kleine filmtheatertje is een doorlopende voorstelling van 
Wageningse filmmakers met bijzondere beelden van vroeger en nu 
van onze stad.

16.00 – 23.00 
Columbus Coffee Corner
Altijd lekkere en verse koffie en thee in soorten en smaken.

SPORT & SPEL

13.00 – 18.00 

Kom bewegen en leef je uit op de trampolines en de skelterbanen 
van Bergtoys. Doe mee met voetbal en/of volleybal of speel een 
spannend partijtje ‘jeu de boules’

RABOPODIUM

13.00 – 14.30
Groove Barrio
Groove Barrio vindt zijn 
oorsprong in New York, 
jaren negentig. Zij bren-
gen een energieke en 
spannende melange 
van soul-jazz en salsa-
funk.

14.45 – 15.00
Voice Kids Karijn&Tigo
Karijn Bakker zingt, speelt piano en schrijft samen met haar nichtje 
haar eigen liedjes .Tigo is een echte rocker en speelt zelf op de 
gitaar van zijn vader.

15.15 – 16.00
Pappaband
Speciaal voor Vaderdag 
speelt deze gelegenheids-
band bestaande uit alleen 
maar Pappa’s vrolijke 
muziek. Spring en dans mee.

9
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16.00 – 17.00
iLL skiLLs
De ILL SKILL SQUAD is een van de 
oudste en bekendste breakdance 
groepen van Nederland. Al jaren 
maken zij bijzondere shows voor 
theater, tv, festivals en andere 
evenementen. Behalve dat, geven 
ze hun passie voor deze veelzijdige 
dansvorm graag door aan jong en 
oud. In twee battles laat de nieuwe 
jonge generatie van het collectief 
zien wat zij in huis hebben.

17.15 – 17.45
Open Podium War Child
Is jouw talent nog onbekend? Dan is dit je kans. Er is een podium 
vrij!

Je slaat 2 vliegen in 1 klap. Je investeert in je carrière én je eerste 
fan is binnen: War Child.

Voor beide geldt: iedere minuut telt. (€ 7,50 per 2,5 minuut podi-
umtijd). Meld je aan bij de stand van War Child in de Expotent.

THEATERTENT IDEALIS DELUXE

14.30 – 15.00
Talent in de Tent
Jonge talenten genoeg bij ‘t Venster in Wageningen.

ZWEEFMOLEN

13.00 – 18.00 

Zwier ouderwets rond in een nostalgische zweefmolen (niet 
gratis).

FIETSBELLEN CONCERT

13.00 – 13.20
In het kader van Wageningen 750 doen 
A&A Music productions en Wolve Music 
om 13.00 uur een poging om het record 
fietsbellenconcert te verbreken. Op 
Duivendaal zullen minstens 750 Wage-
ningers twintig minuten lang herkenbare 
melodieën spelen met hun fietsbel, onder 
leiding van musicus Hans Slotboom. Kom 
met je fiets naar de voorkant van het 
voormalig bestuurscentrum van WUR en 
stel je daar op.

zo
nd

ag
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DANSPODIUM

13.30 – 14.30
Enjoy Healthclub Streetdance
De jongste groep (4–8) en daarna de oudere (9–12) geven een 
demonstratie streetdance waarna iedereen mee mag doen.

16.30 – 17.30
Enjoy Healthclub Paaldansen
Altijd al eens willen proberen? Grijp dan nu de kans. Na een demon-
stratie is de beurt aan het publiek

13.00 – 18.00
Columbus Coffee Corner
Altijd lekkere en verse koffie en thee in soorten en smaken.

HOF VAN WAGENINGEN

13.00 – 18.00
Sport en amusement voor gehandicapte jongeren. Terras geopend

12.00 – 12.45 Sonante Kinderconcert ‘Peter en de Wolf’(niet gratis)

14.00 – 14.45 Sonante Kinderconcert ‘Peter en de Wolf’(niet gratis)

KERMIS

13.00 – 23.00 

Dit jaar is de kermis tijdens het Spektakel W750 op de bekende 
plek. Het parkeerterrein Gevangentoren aan het Plantsoen wordt 
omgetoverd in een kermis voor jong en oud. Speciaal in het kader 
van Wageningen 750 zijn er dit jaar ook nostalgische kermisat-
tracties zodat iedereen zich daar kan amuseren. Vandaag zijn ook 
Buurman & Buurman op de kermis te vinden.

17
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LOOP 
DER TIJDEN

historische optocht
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15 juni 14.00 – 15.30 uur (start De Dreijen) 

HISTORISCHE OPTOCHT 
‘LOOP DER TIJDEN’
Op zaterdag 15 juni komt de geschiedenis van Wageningen voor 
uw ogen tot leven tijdens de ‘Loop der Tijden’, een spectaculaire 
en ludieke gebeurtenis voor alle Wageningers! Met prachtige 
praalwagens, honderden gekostumeerde fi guranten te voet en 
te paard en tientallen bijzondere historische voertuigen. Maar 
liefst acht orkesten en muziekgroepen begeleiden de stoet van het 
startpunt op De Dreijen tot aan het eindpunt op Duivendaal (zie 
voor de complete routebeschrijving het kaartje op bladzijde 63). 

Geniet met ons van de “Loop der Tijden!”
Team Historische Optocht 

Wageningen 750

De Historische Optocht is tot stand gekomen dankzij de gewel-
dige inzet en hulp van vele enthousiaste en creatieve vrijwilligers. 
Wij bedanken hen daar van harte voor! Onze speciale dank 
gaat uit naar de leden van Oldtimerclub de Grebbetrekkers uit 
Achterberg, die zeventien historische tractoren beschikbaar 
hebben gesteld om de optocht in beweging te krijgen.
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Stal Mansour, Arnhem

Met feestelijk trompetgeschal kondigen de herauten de optocht 
aan! In de Middeleeuwen werkten herauten voor ridders en 
edelen, als verkondigers van belangrijke gebeurtenissen. 
Tijdens gewapende confl icten werden zij als boodschappers 
naar de tegenpartij gestuurd. Zij waren daarom onschendbaar. 
De ruiters van Mansour zijn getraind in het rijden met één 
hand, of ‘zonder handen’ (bij het paukenpaard).

 HERAUTEN 3

De Harmonie (50 jaar in 2013) marcheert op 15 juni 
voor de allerlaatste keer door de stad. De vereniging musiceert 
het hele jaar door tijdens diverse gelegenheden en concerten 
in Wageningen. Door een verminderde vraag zijn de marsop-
tredens echter fi nancieel niet meer in stand te houden. Speciaal 
voor de Loop der Tijden zijn de marsuniformen nog even be-
waard gebleven, maar omdat een deel van het marsinstrumen-
tarium is ingeruild, is de slagwerkgroep niet op volle sterkte.

 DE HARMONIE, WAGENINGEN 1

Figurant en riem Casteelse Poort, kostuum Gelderse Roos

‘Hojeee! Hojeee! Zegt het voort, zegt het 
voort!’ Daar klinkt een bekend geluid door 
de Wageningse straten: het is stadsomroeper 
P. van Druten, die dit waardige ambt anno 
1826 bekleedde. De fi gurant draagt een 
speciaal voor Wageningen 750 gemaakte 
replica van de draagriem waaraan de stads-
omroeper zijn gong of bekken hing. De 
eerste draagriem werd al in 1755 gemaakt; er 
stond met zilveren letters ‘Wageningen’ op.

 STADSOMROEPER 2
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Jaarlijks wonen bovenbouwleerlingen van 
de Montessorischool een paar dagen in het 
‘Haps-dorp’ bij Apeldoorn waar het leven in 
de IJzertijd wordt nageleefd (800 v. Chr. tot 
12 v. Chr.). Verstoken van modern comfort 
leren ze de hoeve onderhouden, dieren hoe-
den, ploegen, brood bakken, bessen zoeken, 
weven, spinnen en water halen. 

De Batavieren waren een West-Germaanse stam die volgens de 
overlevering rond 100 v. Chr. in uitgeholde boomstammen over de 
Rijn bij Lobith ons land binnenkwamen. Rond 12 v. Chr. werden 
zij door de Romeinen onder Drusus onderworpen en werden 
daarna bondgenoten van het Romeinse Rijk.

IJZERTIJD EN BATAVIEREN

Montessorischool (IJzertijd) en 
OKfeestje (batavierenboot)

ROMEINEN

Franciscaans Heren Dispuut Sodalitas Lasciviae, 
lid van KSV Fransiscus Xaverius.

Deze poppen participeerden in de carnavalsoptocht van Krabbegat 
(Bergen op Zoom). Met de leden van de ‘Broederschap der Losban-
digheid’ verbeelden zij het Romeinse volk, dat waarschijnlijk niet in 
deze streek maar wel aan de overkant van de Rijn woonde. De rivier 
vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De in Wagenin-
gen gevonden Romeinse geldstukken en luxeartikelen bewijzen dat 
er handel met de Romeinen gedreven werd.

5

4

 

 

 

   

 

 

  

brochure_spektakelweek.indd   40brochure_spektakelweek.indd   40 2.6.2013   21:21:262.6.2013   21:21:26



41

lo
op

 d
er

 ti
jd

en

Zusters Van Eck

Volgens een oude legende stond er ooit een heidense tempel 
op de Wageningse Berg. Het verhaal gaat dat de priesteressen 
vóór elke veldtocht een wagenwiel met brandend stro van de 
berg afrolden. Kwam dat brandend en zonder omvallen aan de 
voet terecht, dan voorspelden zij een voorspoedige krijgstocht. 
Het verhaal is waarschijnlijk verzonnen om een verklaring te 
kunnen geven voor de naam Wageningen.

 LEGENDE WESTBERG 7

Algemene Bridge Club, Wageningen

Willibrord werd in 658 in Engeland geboren en groeide op 
in een klooster. Hij was nog maar twee jaar priester toen hij 
in 690 in Nederland aankwam, met als roeping de heidense 
Friezen tot het christendom te bekeren. Te paard trok hij met 
zijn elf of twaalf gezellen rond. Volgens overlevering zou een 
van Willibrords metgezellen een kapel hebben gesticht op de 
Westberg, maar daar is nooit een bewijs van gevonden.

 WILLIBRORDMISSIONARISSEN 8

Deze levendige vereniging is stevig verankerd in Doorn maar laat 
ook mensen ver buiten de dorpsgrenzen meegenieten!

 KONINKLIJKE HARMONIE, DOORN 9

OKfeestje (boerderij) en Bouwfonds (Nieuw-Kortenoord)

Op de Wageningse Westberg zijn sporen gevonden van een 
spiekerboerderij zoals u die in de optocht uitgebeeld ziet. Deze 
bootvormige boerderijen met rieten kap en spieker (graanopslag-
plaats) werden rond de 10e eeuw gebouwd. De maquette laat de 
nieuwste woningen van Wageningen zien, die nu worden 
gebouwd in de wijk Nieuw-Kortenoord. Muzikale omlijsting 
door de Keltische muziekgroep Tumultus-Simplex uit onze 
Duitse partnergemeente Mörfelden-Walldorf.

 WONINGEN TOEN EN NU 6  
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STADSRECHTEN WAGENINGEN 1263

Door Solidez, de Vierdaagsegroep, Van den Brinkschool, 
College van B&W, Wageningen. Graaf Otto II van Gelre 
door St. Michaëlsgilde, Zwolle.

Maandenlang hebben vele 
nijvere en enthousiaste 
dames in Stadsatelier Ons 
Huis (Solidez) gewerkt 
aan deze schitterende 
Middeleeuwse kostuums! 
Onder de fi guranten zijn 
ook enkele leden van het 
College van Burgemeester 
en Wethouders. De Vier-
daagsegroep uit Wagenin-
gen draagt het vaandel van 
de stad Wageningen.

10

Op dinsdag 12 juni 1263 verleent Otto II, graaf van 
Gelre, als landsheer stedelijke rechten aan het oppidum 
Wageningen. Daarmee begint de stedelijke ontwik-
keling van deze kleine, strategisch gelegen plaats in 
het graafschap Gelre. In 1263 krijgt Wageningen 
als onderdeel van die stedelijke rechten het 
recht op een weekmarkt 
en vóór 1294 heeft  
het een jaarmarkt. De 
originele (in het Latijn 
gestelde) oorkonde is 
niet bewaard gebleven. 
De oudste vorm waarin 
de stadsrechtoorkonde is 
overgeleverd betreft  een 
afschrift  in het Nederlands 
van rond 1450.

j

Op 14 juni jl. kwamen tientallen mensen met de achternaam 
(Van) Wageningen bijeen in Th eater Junushoff . Arie en Dick van 
Wageningen presenteerden daar het resultaat van een genealogisch 
onderzoek naar de naam (Van) Wageningen. De twee broers hebben 
geprobeerd een stamboom met zo veel mogelijk familietakken 
samen te stellen. Vertegenwoordigers van enkele van deze takken 
lopen mee in de optocht en dragen daarbij trots hun familiewapen!

FAMILIES VAN WAGENINGEN

am

11
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De stoet van het Hof van Gelre wordt 
voorafgegaan door een gewapend escorte. 
De manschappen zijn gekleed in maliën-
kolder of kuras (= borst- en rugharnas) en 
dragen diverse eigentijdse typen helm. 
Zij beschikken over verschillende zoge-
heten ‘paalwapens’: hellebaard, glaive en 
moordaks. De beenlingen zijn blauw en 
geel, de kleuren van het Gelderse wapen. 
De wimpeldrager draagt aan zijn lans de 
speciaal voor de optocht gemaakte wimpel 
met het wapen van Wageningen van plm. 
1400. De bazuinblazers dragen een gou-

den badge met het wapen van Berry en verwijzen in hun mi-parti 
kleding naar hun broodheer, de hertog van Berry. De burggraaf 
van Nijmegen, Willem van Bronck-horst (ca. 1340–1410), verte-
genwoordigt de Gelderse Raad. De hofk apelaan is een francis-
caner monnik en daagt een pij met een losse monnikskap van 
naturelkleurige wol, met de hand geschoren, gesponnen, geweven 
en genaaid. Claes Heijnenszoon, de Heraut Gelre, draagt op zijn 
blauwe tabberd de gouden leeuw van Gelre. Johannes, de Heraut 
Gulik, draagt op zijn gouden tabberd de zwarte leeuw van Gulik. 
Beide leeuwen sieren nog altijd het wapen van Gelderland. 
Christoferus, de Heraut Kleef, draagt op zijn rode tabberd de 
karbonkel uit het Kleefse wapen. Het hertogelijk gezelschap wordt 
voorafgegaan door de hofmaar-schalk Otto van Bylandt en 
bestaat uit twee jonkvrouwen, waaronder Maria, dochter van de 
hertog, hertogin Catharina van Beieren en Hertog Willem van 
Gulik (1371–1402), allen te paard. De ene hondenmeester heeft  
stalhondjes bij zich, ‘Hollandse smous’. De andere hondenmeester 
heeft  een Ierse wolfshond bij zich. Alle honden dragen middel-
eeuwse. De strontbrigade bestaat uit poepscheppers 
die de paardenvijgen opvegen en ezeldrijvers die in 
hun ezelmanden meenemen wat de rijke 
stinkerds laten vallen.

 HOF VAN GELRE 1420 12

tb i d b t t it p p h pp
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Willem van Gulik
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ntbrigade bestaat uit poepscheppers
jgen opvegen en ezeldrijvers die in
meenemen wat de rijke
allen.
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 Pestdokters 14e eeuw

Kostuums Gelderse Roos

Aan de ‘Zwarte Dood’ stierven halverwege de 14e eeuw 
tijdens een wereldwijde epidemie tussen 75 en 
100 miljoen mensen. De door de overheid 
aangestelde pestdokters probeerden zich 
met lange gewaden, handschoenen en 
een vogelmasker tegen besmetting 
te beschermen. In de snavel van het 
masker zaten heilzame kruiden. De 
pestdokters maakten medicijnen en 
beslisten wie er naar het pesthuis 
mochten, waar de toestand van 
patiënten eerder verslechterde 
dan verbeterde. 

Wageningen speelde een belangrijke rol in de defensiestrategie van 
Hertog Karel van Gelre. Om de verdediging van de stad op peil 
te brengen, besloot Hertog Karel van Gelre in 1500 tot de bouw 
van een aardfort in de zuidoostelijke hoek, een vierkant, omwald 
terrein met een brede gracht aan de stadszijde. De opdracht tot 
de bouw van een groot, bakstenen stadskasteel op dezelfde plek 
volgde in 1526. In de periode 1529–1538 werd het Wageningse 
kasteel hersteld en verder versterkt. In de daarop volgende eeuw 
deed het militair fort ook dienst als gevangenis. Ook was het de 
ambtswoning van de drost van Wageningen. Het kasteel overleefde 
de Tachtigjarige Oorlog maar werd in 1673 door de Fransen onder 
Lodewijk XIV voor een groot deel vernietigd. Daarna werd het 
gedeeltelijk hersteld en verbouwd tot woning. Begin negentiende 
eeuw werd het laatste oude gebouw van het complex gesloopt. Een 
gedeelte van het poortgebouw bleef bewaard in het herenhuis Villa 
Vada, het huidige museum De Casteelse Poort.

KASTEEL VAN WAGENINGEN 1520

OKfeestje (decorbouw), Wageningen Archery Club

13
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 HERTOG VAN KLEEF

Kostuums Gelderse Roos

Dit zijn Adolf IV, hertog van Kleef en Mark, zijn vrouw Maria 
van Bourgondië, hertogin van Kleef en Mark en hun Schotse 
politieke vriend Lord Alexander Broun of Colston. De dochter 
van Adolf IV, Catharina van Kleef, huwde in 1423 met Arnold, 
geboren Van Egmont, hertog van Gelre, graaf van Zutphen en 
was dus hertogin van Gelre. Door het fi nancieren van de hertog 
van Gelre en het ondersteunen van de Gelderse opvolgingsoor-
log, kreeg Adolf IV verscheidene Gelderse steden in onderpand.

14

De hertog van Kleef draagt zeer kostbare kleding. Zijn 
mantel is gemaakt van jacquardstof, met een ingeweven 
patroon. De binnenkant is afgezet met bont en op de 
schouders zitten mouwdelen van hermelijnbont. Het 

hoofddeksel heeft  aan de ene zijde 
hermelijnbont en aan de andere 
zijde een lamfer (lange sliert 
stof) van zijde. De extreem 

lange schoenen hebben 
honderden ingeslagen 

gaatjes als motief. Aan de 
gebruikte hoeveelheid stof 
en leer kon men zien dat 

de hertog een rijk man was. 
Zijn wandelstok is gemaakt 
van koeienhoorn.

 DE BLIJDE INKOMST VAN KAREL V 1530

Solidez, dansgroep Abeltje Diepenhorst en 
St. Michaëls Gilde, Zwolle

Dit tafereel stelt het onthaal van keizer 
Karel V voor, op 9 februari 1546. 
Het rijk van keizer Karel V was het 
grootste Europese rijk sinds dat van 
Karel de Grote. Ook de gewesten die 
later Nederland vormden, behoorden 
ertoe. Karel V was ook koning van 
Spanje en Italië. In de optocht wordt 
hij vergezeld door zijn zuster Maria 
van Hongarije (landvoogdes der 
Nederlanden), verschillende edelen en 
drie pages die een helm, een zwaard 
en het wapen van Spanje dragen.

15
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In 1578 begon op bevel van stad-
houder Jan van Nassau de Reformatie 
van Gelderland. De eerste predikant 
van Wageningen was Willem van 
Varick, die een kleine gereformeerde 
gemeente zonder kerkgebouw trof. 
Tijdens de beeldenstorm werd het 
interieur van de katholieke Johannes 
de Doperkerk vernield en werd de 
stadssecreetkist, de bergplaats van de 
belangrijkste stedelijke oorkonden die 
in de kerk stond, leeggeroofd. Zo ging 
waarschijnlijk de oorkonde van 1263 
waarbij Wageningen tot stad werd 
verheven voorgoed verloren.

DOMINEE VAN VARICK

Kostuum Gelderse Roos

16

DRUMBAND OBK BENNEKOM

Deze swingende slagwerkgroep is een 
graag geziene gast bij evenementen in 
Bennekom en ver daarbuiten! Hun sound 
en stijl is ‘Amerikaans met Schotse 
accenten’ en zij speelden al meerdere 
keren op het Wereld Muziek Concours. 

ep is een

17

 

GESCHIEDENIS WAGENINGSE MOLENS

Molenmarktcommissie o.l.v. oud-molenaar Hans Dobben

Achtereenvolgens ziet u een standerdmolen uit 1383, molen 
De Eendracht, molen De Ooievaar, een waterradkorenmolen, 
de oliehoutzaagmolen aan de haven, de verhoogde Eendracht 
en de huidige molen De Vlijt (Harnjesweg).

18

 

TABAKSINDUSTRIE

Tabakswagen Vereniging gemeentebelang Elst

Eeuwenlang was de tabaksteelt voor veel Wageningers een 
belangrijke bron van inkomsten. Tabak werd voornamelijk 
verbouwd ten oosten van de brinken en de binnenstad. De tabak 
werd in augustus geoogst en gedroogd in tabaksschuren. Vanwege 
de matige kwaliteit werd er vooral pruimtabak van gemaakt. In 
en rond Wageningen hebben veel tabakschuren gestaan. Later 
waren er diverse sigarenfabrieken, die met uit Nederlands-Indië en 
Amerika geïmporteerde tabak werkten.

19  
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 DE WALDENSERS

Partnergemeente Mörfelden-Walldorf, Duitsland

Vertegenwoordigers uit onze partnergemeente verbeelden leden 
van een in de Middeleeuwen ontstane religieuze groepering, de 
Waldensers, die vooral in Italië en Zuid-Amerika maar ook in 
Duitsland, en meer specifi ek Mörfelden-Walldorf, actief was. 
De fi guranten, waaronder burgemeester Heinz-Peter Becker, 
dragen barokke kleding uit de 17e eeuw.

20

De ‘toebacksuygers’ heb-
ben het aanzienlijk minder 
zwaar dan de tabaktelers. 
In deze rooksalon ziet u 
hoe het er op een regu-
liere dispuutsavond aan 
toe gaat: met volle teugen 
wordt genoten van de geu-
rige tabak, met een drankje 
en een goed gesprek.

Studentendispuut De Toebacksuygers

 HONGAARSE HOF

Partnergemeente Gödöllő, Hongarije

Met muziek van ‘Folk on Folt’. De fi guranten 
dragen kleding van Hongaarse burgers en 
aristocraten aan het eind van de 19e eeuw. 
Een van hen is de burgemeester van deze 
partnergemeente, de heer dr. György Gémesi 
en een andere bijzondere gast is Keizerin 
Elisabeth, of Sissi. Zij was hertogin van 
Beieren, keizerin van Oostenrijk en vanaf 8 
juni 1867 ook koningin van Hongarije. Sissi 
bezat een prachtig kasteel in Gödöllő, waar 
de stad nog altijd bijzonder trots op is.

21

 HOUTTRANSPORT OVER DE RIJN

Scouting Die Wiltgraeff 

Tussen 1650 en 1670 kwamen enorme houtvlotten over de 
Rijn langs Wageningen. Door de economische expansie in de 
Gouden Eeuw was er grote vraag naar hout. Dat kwam onder 
meer uit het Zwarte Woud en werd samengebracht in vlotten 
die de Rijn afzakten naar onder meer Gorinchem en Dordrecht. 
Sommige vlotten waren 300 meter lang en 50 meter breed en de 
stammen waren opgestapeld tot 2 meter hoog. Aan boord was 
een bemanning van soms wel 500 man.

22
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PRINSGEZINDEN

Stadskanonniers Amersfoort

In het laatste kwart van de 18e eeuw waren ‘patriotten’ tegenstan-
ders van de stadhouder en de zittende regenten. Zij vonden de 
‘prinsgezinden’ tegenover zich. Als symbool voor deze periode ziet 
u de stadskanonniers van Amersfoort, die hun wollen kostuums 
baseerden op de kleding uit het jaar 1787, het jaar waarin stadhou-
der Willem V een aantal maanden in Amersfoort verbleef en de 
patriotten een eerste, mislukte, machtsgreep deden. Zij schieten 
met een 6-ponder voorladerkanon. Het kanon wordt geladen met 
een kardoes (linnen zakje met kruit) en aangestampt met hooi. 
De marketentsters zorgen voor drank, voedsel en de was.

23

BURGEMEESTER TORCK 1722

Kostuums Gelderse Roos

De fi guranten die het echtpaar Torck 
uitbeelden, traden in mei jl. met elkaar 
in de echt! De bruidegom droeg op zijn 
trouwdag dit pak van Torck. Zijn moe-
der verbeeldt vandaag de moeder van 
Torck, Anna Maria Ripperda. Lubbert 
Adolph Torck draagt een brokaten gilet, 
een blauwe jas en om de nek een zoge-
naamd plastron. Onder de driekwart-
broek draagt hij dikke kousen en schoe-
nen met gouden gespen. De gespen zijn 
origineel en hebben een vorksluiting. Ze 
zijn speciaal voor het kostuum in Ame-
rika gekocht. Torcks hoofddeksel heet 
een driesteek. Zijn vrouw Petronella 
van Hoorn draagt een jurk van taft zijde 
en lurex in de kleuren petrolblauw en 
lichtgeel. Onder de rok zit een hoepel en 
om het middel een dumrol, een gewat-
teerde rol die het middel slank maakt en 
de heupen breder doet lijken.

24
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 HARMONIE OBK RHENEN

Sinds de oprichting in 1931 heeft  OBK Rhenen zich ontwikkeld 
tot een showharmonie. Het repertoire van populaire melodieën 
en marsen wordt afgemaakt met aanstekelijke choreografi eën.

25

Lubbert Adolph Torck werd in 1687 
geboren als oudste kind van Assueer 
Torck, die drost, richter en dijkgraaf van 
Wageningen was. Na diens overlijden 
in 1698 werd Lubbert Adolph drost 
van Wageningen. Hij was elf jaar oud. 
Toen hij in 1728 afstand deed van het 
ambt, had zijn familie 114 jaar lang 
vrijwel ononderbroken het Wageningse 
drostambt vervuld. De Torcks woonden 
op het kasteel en waren de belangrijkste 
familie van de stad. Lubbert Adolph 
trouwde in 1722 met de puissant 
rijke Petronella van Hoorn, dochter 
van een gouverneur-generaal van de 
VOC. Torck was nauw betrokken bij 
belangrijke verbeteringen in Wageningen, 
zoals de plaatsing van stadspompen, 
straatlantaarns, herbestrating en de bouw 
van mooie grote huizen.

 GRAFISCHE INDUSTRIE

Drukkerij Schouten

Twee van ’s lands grootste drukkerijen waren hier gevestigd: 
Vada en Veenman. In WOII werd Vada verwoest, Veenman werd 
geplunderd. Na de oorlog werd Vada groot in periodieken, Veen-
man in landbouwwetenschappelijke en godsdienstige publicaties. 
De bedrijven konden hun zelfstandigheid en het grote aantal 
arbeidsplaatsen niet behouden. Veenman vertrok uit Wageningen 
voordat de rechtsopvolger in 2003 failliet ging.

g

26
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STEENFABRIEKEN

Smalspoormuseum Heeteren en Solidez

Al in de dertiende eeuw werd er steen gebakken in de uiterwaarden 
bij Wageningen. In 1912 telde Wageningen zeven van de 168 Gelderse 
steenfabrieken: De Steenovensweert, De Bovenste Polder, De Hoge 
Waard, De Blauwe Kamer, De Plasserwaard, De Maneswaard en De 
Koebongerd. De fabrieken produceerden voor de nationale en de 
internationale markt. De arbeiders van de steenfabrieken, waaronder 
ook kinderen, stonden aan de rand van de samenleving.

27  

 

Kostuums koninklijk gezelschap Gelderse Roos, burgers 
en buitenlui door de Feluwegroep, Ede

In 1918 opende prins Hendrik de Landbouwhogeschool, de opvolger 
van de Rijkslandbouwschool en voorloper van Universiteit Wage-
ningen. Prins Hendrik was al eerder in Wageningen. Ter gelegen-

heid van het 25-jarig bestaan van de Rijkslandbouw-
school bezochten koningin-moeder Emma, 
koningin Wilhelmina en prins Hendrik in 1901 
diverse onderwijsgebouwen. Zij werden in 
Wageningen onthaald door koor Crescendo 
en een dubbele rij ‘bloemenmeisjes’.

school
konin
diver
Wag
en e

BIERBROUWERIJ

Casteelse Poort, fam. Cora Lössbroek en Heineken (bierwagen)

In 1864 startte de ‘Wageningse bierbrouwerij’ aan de Grindweg, de 
huidige Churchillweg. De bierbrouwerij beleefde een gestage groei 
en snelle modernisering eind 19e eeuw. In 1908 werd het complex 
voortgezet als mouterij. De productie voor binnen- en buitenland 
vergde een verdere modernisering en uitbreiding. Bavaria werd in 
1987 eigenaar van de mouterij maar een verdere groei op het 
terrein paste niet meer. In 2004 sloot de mouterij haar deuren.

n)))

28

PRINS HENDRIK OPENT LHS 29
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 OUDE AMBACHTEN

Waaronder een bakker, een politieagent, 
een scharensliep en een postbode 
(Gelderse Roos)

In de optocht loopt ook Jan 
Mulder (niet op de foto), al 41 
jaar werkzaam als postbode in het 
buitengebied van Wageningen. 
Jan’s kostuum is gebaseerd op 
een postbodepak rond 1880. De 
posttas en het embleem van de 
posterijen zijn origineel. Het 
embleem is na een speurtocht 
op internet in Zuid-Afrika 
gevonden en speciaal voor het 
kostuum ingevlogen.

30

 HISTORISCHE VOERTUIGEN

De eerste fi etsen
De Losser Böggelrieders

Dit bonte en vrolijke gezelschap fi etst zich wereldwijd in de 
kijker op hun böggels en loopfi etsen uit de 19e eeuw. De eerste 
fi etsenmaker van Wageningen was de smid Viets. 

Ford-bestelwagens
Museum Koninklijke Saan B.V.

U ziet een T-Ford, gebouwd in de Verenigde 
Staten in 1918 (kenteken ZZ-33-04) en een 
AA-Ford, bouwjaar 1931 (kenteken PJ-94-71).

31
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Het boerenleven 

Aan het begin van de 20ste eeuw hebben de meeste landbouw-
bedrijven een kleinschalige opzet en worden door families 
gedreven. Het gemengde bedrijf, met landbouw en veeteelt, 
komt het vaakst voor. Na 1900 vinden veel landarbeiders en 
dagloners een beter betaalde baan in de opkomende industrieën 
en de grotere boeren zien zich genoodzaakt hun bedrijven te 
mechaniseren. De eerste landbouwmachine die doorbreekt, is de 
dorsmachine op stoom. De eerste tractor met brandstofmotor 
wordt in 1904 vanuit Groot-Brittannië in België ingevoerd. Tot 
aan de Tweede Wereldoorlog komt trekkracht nog vooral van 
paarden. Pas na de oorlog is de landbouw klaar voor de grote 
sprong voorwaarts.

LANDBOUW 1928

Door Stichting De Dorschkast, Bennekom

Een dorsmachine uit 1928, een zelfb inder en een Hanomag-tractor 
uit 1958.

32

BOERENLEVEN

Door Stichting Trapakkers, Ede

Kijk rustig toe en laat de boeren maar dorsen! U ziet het dorsen 
van graan, met dorsvlegels. Tijdens dit proces worden de korrels 
uit de aren verwijderd en blijven de graankorrels met het kaf over. 
De korrels worden daarna opgegooid, zodat de wind het kaf van 
het koren scheidt.

33

 

 

  

 

De in hoogte verspringende trapakkers bij Ede bestaan 
sinds 1900. Sinds 1980 worden ze beheerd door vrijwilligers 
van Stichting Trapakkers, die er afwisselend vlas, haver, 
tarwe, rogge, aardappels, mosterd en speltgraan laten 
groeien. Ploegen, zaaien, schoff elen en oogsten wordt 
allemaal op de traditionele manier gedaan.

Chevrolet tankauto 1930
Eigenaar: Familie Kuyer, Nijkerk

Dodge halftons pick-up 1942
Eigenaar: stadsdichter Laurens van der Zee

Deze auto is een geliefd collectorsitem. Geïmporteerd uit de VS 
kwam hij begin 1997 in Wageningen aan, waar hij is opgeknapt 
door Laurens en wat vrienden. Hij heeft  van 1942 tot 1945 dienst 
gedaan op een kazerne in Garden City, Kansas.
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 BOERENTRANSPORT

Henk Jansen, Henk Elings en De Paardengroep

Stoet van diverse koetsen en karren zoals deze tot halverwege 
de vorige eeuw op de Wageningse Eng gebruikt werden: een 
mestkar, twee oogstwagens, een rijtuig, een dresseerkar en een 
jachtwagen. De karren worden getrokken door verschillende 
paarden, waaronder een Gelders paard. De tweede jachtwagen 
wordt getrokken door een Fries paard (De Paardengroep).

34

 W.S.S. TRANSVAAL

Studentenschietvereniging

In 1900 richtten enkele koloniale bosbouwers W.S.S. ‘Transvaal’ 
op, uit een gevoel van verwantschap met de Zuid-Afrikaanse 
boeren die tijdens de Boerenoorlog streden. Sindsdien 
onderhoudt Transvaal als studentenweerbaarheid nauwe 
banden met defensie. De leden zijn betrokken bij activiteiten 
zoals schietopleidingen, militaire trainingen en het uitvoeren 
van ceremoniële taken zoals het staan van erewacht, gehuld in 
het kenmerkende Zuid-Afrikaanse tenue.

35
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WAGENINGEN IN WOII

Historisch Advies Bureau 1930–1945 en particulieren

Evacuatie

Al vóór WOII had de gemeente Wageningen een evacuatieplan 
klaarliggen. Als Duitsland zou aanvallen, en de Nederlandse 
hoofdverdediging bij de Grebbelinie gevoerd zou worden, zou de 
bevolking op Rijnschepen afgevoerd worden naar Zuid-Holland. 
In de ochtend van 10 mei 1940 kwam het beslissende telegram: 
‘Aanvang maken met afvoer Burgerbevolking uwer Gemeente onmid-
dellijk inschepen’. In totaal evacueerden 12.400 mensen. Toen de 
laatste schepen bij Rhenen voeren, werden er al bommen gegooid 
in het gebied bij Wageningen.

Capitulatie en bevrijding

Op 5 mei 1945 werd in Hotel De 
Wereld in het bijzijn van Z.K.H. 
Prins Bernhard onderhandeld 
over de capitulatievoorwaarden 
van de Duitse strijdkrachten in 
Nederland, aan Duitse zijde door 
onder anderen generaal Blazko-
witz, aan geallieerde zijde door 
luitenant-generaal C. Foulkes van 
het 1e Canadese leger. Prins Bern-
hard heeft  als Bevelhebber van de 
Nederlandse Strijdkrachten in de 
bevrijdingsperiode van september 
1944 tot mei 1945 in de meerij-
dende jeep (PJ-80--00) gereden. 
Het escorte verbeeldt leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten.

36  
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 ABLEBODIED SEAMEN, WAGENINGEN

Na hun onvergetelijke optreden in de Spiegeltent 
klonk uit vele kelen ‘We want more!’ En dat kunt u krijgen 
want ABS, ’s lands meest swingendste studentenjazzband, 
komt hun spetterende sessie nog eens dunnetjes overdoen 
tijdens deze optocht. Was hun eerdere optreden van ‘topniveau’ 
(De Veluwepost), 
ditmaal gaan ze voor 
‘historisch’. Marin 
heeft  een bootje 
voor de seamen 
aangeleverd, zodat 
ze zich thuis voelen!

37

 150 JAAR ZIEKENZORG IN WAGENINGEN

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Beeld van de patiëntenzorg 
rond 1920, rond 1970 en 
heden, van de stichting 
op 17 november 1863 via 
Pieter Pauw naar Ziekenhuis 
Gelderse Vallei anno 2013. 
Van zusters in lange linnen 
jurken met een kapje 
tot verpleegkundigen in 
functionele, moderne 
uniformen. Van metalen 
bedden en waskommen tot 
verstelbare, comfortabele 
bedden en geprepareerde 
wasdoekjes. Van primitieve 
ziekenzorg tot hypermoderne 
technologie in de patiënten-

zorg. Van ‘fatsoenlijk en zindelijk eten’ tot maaltijdservice At 
Your Request in het voedingsziekenhuis.

38
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Irene Vermeer en team, Julianabuurt

Nooit gedacht dat stoomlocomotief Bello ooit nog eens zou ver-
schijnen op het Plantsoen, maar zie hier! Dit prachtige voertuig is 
met veel liefde en vakmanschap in elkaar gezet door mensen uit de 
Julianabuurt, op initiatief van mevrouw Irene Vermeer.

FC WAGENINGEN

WVV en SKV

Voetbalvereniging WVV, meer dan 100 jaar oud, had lange tijd een 
afdeling betaald voetbal, die in het stadion op de Wageningse Berg 
grote triomfen vierde. Op 18 juni 1939 veroverde Wageningen de 
KNVB-beker op PSV. In 1992 legde het betaald voetbal het loodje. 
WVV voetbalt nu in de hogere amateurklasse op sportpark De 
Zoom en de vrienden van de Wageningse Berg maken zich sterk 
voor de herontwikkeling van het stadion.

39

STOOMLOCOMOTIEF “BELLO” 40

De tramlijn Ede-Wageningen 
werd voor personen- en 
goederenvervoer gebruikt van 
1882 tot 1937. Aanvankelijk 
werd de tram getrokken door 
een stoomlocomotief met de 
bijnaam Bello. Vanaf 1937 
werd de tram nog slechts voor 
goederenvervoer gebruikt en 
werden de wagons getrokken 
door een diesellocomotief. 
De laatste rit van de tramlijn 
werd op 28 september 1968 
georganiseerd door reünisten 
van het studentencorps Ceres.
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 FLOWER POWER JAREN ’70

Sempre Sereno

Voor even terug: de hippies, weet-je-wel… Met hun liefde voor 
leven in harmonie met de natuur, zullen zij zich goed thuis voelen 
in groen en duurzaam Wageningen. Flower Power was een uit 
de VS overgewaaide jeugdcultuur. De ‘hippies’ woonden vaak in 
communes, rookten wiet en protesteerden tegen armoede, honger 
en de oorlog in Vietnam. Hun credo luidde Make love, Not war 
en hun geloof in Flower Power drukten ze ook uit in veelkleurige, 
wijde kleding en lange haren met bloemen erin.

41

 KRAKERS EN STUDENTENPROTESTEN

Studentenvereniging Unitas

In de jaren ‘80 leidde een groeiend tekort aan huurwoningen in 
combinatie met langdurige leegstand van panden tot een actieve 
kraakbeweging. In Wageningen werd op 27 februari 1981 de 
Tien Zilverlingen aan de Markt gekraakt. Het voormalige café-
restaurant stond al jaren leeg en groeide uit tot hét Wageningse 
krakersbolwerk. Na jaren onderhandelen met de gemeente werd 
besloten het pand te ontruimen. Tegen dat besluit werd hevig 
actie gevoerd: raadsvergaderingen werden verstoord, gebouwen 
beklad, ruiten ingegooid. De ontruiming op 28 januari 1985 
trok de aandacht van de landelijke pers. Zo’n driehonderd 
actievoerders hadden zich in het zwaar gebarricadeerde pand 
verschanst. De geweldloze ontruiming nam uren in beslag.

42

 STEAMPUNK EN DIESELPUNK

1001Faces en LEEFfestival, Wageningen

Steampunk en Dieselpunk zijn genres binnen de fantasy-leefstijl 
waarbij geschiedenis en toekomst gecombineerd worden. In 
beide stijlen wordt verwezen naar een toekomst die had kunnen 
zijn, maar nooit is geweest. Steampunk is gebaseerd op het 
toekomstbeeld van mensen in de Victoriaanse tijd, de wereld 
van Jules Verne met stoomaangedreven machines en vreemde 
inventies. Dieselpunk gebruikt elementen uit de eerste helft  van 
de 20ste eeuw, waaronder zware industrie (dieselolie).

43
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CITY OF LIFE SCIENCES

WUR, studentenraad VeSte, Alumnibureau, Bedrijven

Iedereen die Wageningen binnenkomt ziet het bord ‘City of Life 
Sciences’. Wageningen heeft  op dat gebied heel veel te bieden. Van 
landbouwuniversiteit heeft  Wageningen Universiteit en Research 
Centre zich ontwikkeld tot een van meest vooraanstaande inter-
nationale kennisinstellingen op het gebied van voeding, gezond-
heid en leefomgeving. Veel grote en kleine bedrijven die op deze 
gebieden actief zijn vestigen zich in Wageningen. Dat biedt ook 
veel nieuwe arbeidsplaatsen. Al die activiteiten samen vormen de 
City of Life Sciences. Een mooi voorbeeld is de plantenveredeling, 
waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan de voed-
selproductie van de toekomst.

De ‘tevreden boer’ komt uit de Carnavalsoptocht 2013 van Bergen 
op Zoom. Hij is na afl oop van de optocht te koop!

44

DIORAMA STADSGEZICHTEN

Het Groene Wiel

Het Emmapark en de uiterwaarden, geschilderd in de jaren tachtig 
door Pieter Bon en Ellen Kuipers. Met een afmeting van 6.20 bij 
2.75 meter vormen ze onderdeel van diorama‘s die gebruikt wor-
den in lessen voor basisschoolkinderen over natuur en milieu in 
Wageningen en omgeving.

45

BEELDMAKERS VAN TOEN

Leerlingen van ‘t Venster

Geïnspireerd door de Wage-
ningse cartoonist Louis 
Raemaekers zijn cursisten 
van de cursus Portret- en 
modeltekenen aan de slag 
gegaan met karikaturen van 
Wageningse politici. Ook de 
Wageningse kunstschilder 
Ben van Londen (1907–1987) 
ziet u in dit tafereel uitgebeeld.

46

LEVEND SCHAAK EN BRIDGE SPEL

Schaakvereniging en Algemene Bridge Club, Wageningen

47

 

 

 

Tweeëndertig als schaakstukken verklede kinderen stappen kor-
daat door op weg naar het reuzenschaakbord, waar hun slimme 
zetten na de optocht te bewonderen zijn.
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 MUSIKZUG BÜRSTADT, DUITSLAND

De Wageningse brandweer heeft  een vriendschappelijke band 
met de plaats Bürstadt. De muziekkapel van deze Duitse 
stad vormt het escorte van het defi lé van brandweerwagens. 
Burgemeester Alfons Haag van Bürstadt is ook aanwezig en staat 
op het podium naast burgemeester Van Rumund. Het bezoek 
met de fanfare aan Wageningen is zijn laatste offi  ciële handeling 
voordat hij aft reedt als eerste burger van zijn gemeente!

49

 BRANDWEERWAGENS

Brandweer Wageningen, Renkum en Ede

In de nacht van 2 op 3 maart 1972 werd het oude Stadhuis 
aan de Markt getroff en door een grote brand. Diezelfde nacht 
brandde ook de Studentensocialiteit in Huize Torck op de hoek 
van de Herenstraat en de Boterstraat af. Het brandweerkorps 
Wageningen kreeg assistentie van korpsen uit Renkum en 
Ede. De blusvoertuigen die die nacht actief waren, passeren 
hier de revue. Het zijn een Ford-autospuit (gebouwd door 
carrosseriefabriek H. Wijnveen uit Wageningen), een 
Chevroletladderwagen 
uit Renkum en een 
tankautospuit type 
‘Delta’ uit Ede. Ook 
diverse nieuwe wagens 
en in het nieuw 
gestoken brandweer-
lieden presenteren zich.

50
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 WAGENINGEN INTERNATIONAL

City of Cultures en internationale studenten

Hun wortels liggen in verre streken, maar hun leven speelt zich 
af in Wageningen. Deze internationale inwoners wandelen in 
traditionele kleding en met de vlaggen van hun land naar het 
eindpunt, voor het bruisende festival City of Cultures.

48  
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MEDIAPARTNERS

brochure_spektakelweek.indd   60brochure_spektakelweek.indd   60 2.6.2013   21:21:552.6.2013   21:21:55



sp
on

so
rs

61

VRIENDEN VAN WAGENINGEN 750

A&S Advocaten | ABN AMRO Bank Wageningen | Albers Alligator | 
Apotheek van Weringh | BERG Toys | BLGG Groep | Bouwbedrijf Van Swaay | 

Bouwfonds Ontwikkeling | Broekhuis Wageningen | Bruil Beton & Mix | 
Columbus Koffi  e | Dokkumer Vlaggen Centrale | E. van Dorland Informatiemanager | 

Freak Events | GAW ontwerp en communicatie | Heerenstraat Theater | HEMA | 
Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen | Installatie Techniek Lindner-Jansen | 

Keygene | Kinderopvang Wageningen | KlokOntwikkeling | Kwadrant Mondzorg | 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Permar | Qing Groep | Rijn IJssel Vakschool 

Wageningen | Riwojo Verhuur | Schoonheidssalon Ida Frentz | Sportservice Ede | 
Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool | Tefal | UP learning | 

Van Putten Van Apeldoorn notarissen | Vink | Wellness Sales | Wijnveen aluminiumbouw |
 Ziekenhuis Gelderse Vallei | Albert Heijn | Autoschade De Nude | 

Cees Beumer fotografi e | De Bruijn Vastgoed Beheer | Huijbers‘ Administratiekantoor | 
Loendersloot Advies | Pels Brandpreventie | Plegt-Vos | 

Samen Werkende Architecten Adviseurs | STW Nederland | 
Vanderburgt Advies en Samenwerking | Ouwehands Dierenpark Rhenen |

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) |
Eetcafé Vreemde Streken | IJssalon Cicuto | 

Da Martini (Pasta Pizza Delicatessen & Catering) | IJssalon Antonio | 
Patatta-rijdende snackbar | Poffertjes van Oma | My Asia (Thaise specialiteiten) | 

Watami (Japanse specialiteiten) | Columbus Koffie en Thee | 
Tante uit Marokko (hapjes- en kruidenbazaar & Bart Culinair Catering)

SUBSPONSORS

Hoe goed ken jij Wageningen? 
Download nu de ‘Proef Wageningen App’ 
in de I-Tunes store en test het zelf!
Deze app is mogelijk gemaakt door Q-ray, 
ICT oplossingen.

Alle bloemen & planten 
worden ons aangeboden 

door Tuincentrum 
De Oude Tol.
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UITGAVE 
Gemeente Wageningen i.s.m. 
Werkgroep Wageningen 750

REDACTIE 
Spektakel W750: 
Yvonne van Hezik, Ingrid Luitse, 
Pauline van Roekel

City of Cultures: Mahan Eslami

Historische Optocht: 
Suzanne Doeleman, Bob Kernkamp

BEELDRECHTEN OPTOCHT
(vermeld worden de themanummers)

Museum De Casteelse Poort 
(2, 10, 36, 46)
Legermuseum (05)
Particuliere collectie (19)
Brantsen van de Zyp Stichting, 
Arnhem (24)
Noordhoff  Uitgevers B.V., 
Groningen (27) 
Fotocollectie Gemeentearchief 
(13, 29, 31, 36)
Johan Mulder 2013 en 
Fotocollectie Gemeentearchief (40) 
Jurgen de Boer (43)

VORMGEVING 
Lenka Fenclová

BEGELEIDING PRODUCTIE 
Frits Mutsaers

DRUKWERK 

www.facebook.com/
wageningen750

www.twitter.com/
Wageningen750

Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers BV, Arnhem

brochure_spektakelweek.indd   62brochure_spektakelweek.indd   62 2.6.2013   21:22:012.6.2013   21:22:01



ro
ut

e 
va

n 
de

 o
pt

oc
ht

H
IS

TO
RI

SC
H

E 
O

PT
O

CH
T 

‘L
O

O
P 

D
ER

 
TI

JD
EN

’

brochure_spektakelweek.indd   63brochure_spektakelweek.indd   63 2.6.2013   21:22:022.6.2013   21:22:02



 1
 P

le
in

 T
he

at
er

 Ju
nu

sh
off

  
 2

 T
he

at
er

 Ju
nu

sh
off

  (
Op

el
la

 P
av

ilj
oe

n 
op

 d
o 

13
/6

)
 3

 T
he

at
er

Ca
fé

 Ju
nu

sh
off

  
 4

 T
ui

n 
 T

he
at

er
 Ju

nu
sh

off
  

 5
 A

an
le

gs
te

ig
er

 b
oo

tj
es

ve
rh

uu
r 

 6
 L

ou
ng

e 
Pa

rk
 

 7
 M

AR
IN

 P
od

iu
m

 
 8

 ‘
M

ee
t &

 E
at

’ W
ag

en
in

gs
e 

cu
lin

ai
re

 sp
ec

ia
lit

ei
te

n 
 9

 E
xp

ot
en

t /
 C

in
ea

c /
 C

off
 e

e 
Co

rn
er

 10
 W

ok
 th

is
 W

ay
 (1

5/
6)

 
 11

 S
po

rt
 &

 S
pe

l 
 12

 R
AB

O 
H

oo
fd

po
di

um
 

 13
 V

oo
rm

al
ig

 h
oo

fd
ge

bo
uw

 W
U

R 
 14

 T
he

at
er

te
nt

 Id
ea

lis
 D

el
ux

e 
 15

 Z
w

ee
fm

ol
en

 
 16

 G
ra

sv
el

d 
/ F

ie
ts

be
lle

nc
on

ce
rt

 (1
6/

6)
 17

 D
an

sp
od

iu
m

 (1
5/

6)
 

 18
 I

nt
er

na
ti

on
al

e 
St

ra
at

 (1
5/

6)
 

 19
 H

of
 v

an
 W

ag
en

in
ge

n 
 20

 K
er

m
is

 
 21

 O
ps

te
lli

ng
 H

is
to

ris
ch

e 
Op

to
ch

t n
a 

de
 p

ar
ad

e 
(1

5/
6)

FE
ES

TT
ER

RE
IN

FE
ES

TT
ER

RE
IN

brochure_spektakelweek.indd   64brochure_spektakelweek.indd   64 2.6.2013   21:22:032.6.2013   21:22:03


