Â www.bennekomsnieuwsblad.nl / www.stadwageningen.nl

Sint Janstocht herstelt
eeuwenoude traditie
Op zondag 23 juni
vertrekt om 11.30 uur
een Sint Janstocht
vanaf de Markt naar
de Sint Janskapel
op de Westberg.
Daarmee organiseert de
Werkgroep St. Janstocht
in het kader van 750
jaar Wageningen de
eerste Wageningse Sint
Janstocht in vierhonderd
jaar.

De initiatiefnemers van de Sint Janstocht hebben afgelopen
winter de plek van de Sint Janskapel al verkend.

Door Hettie van Nes

De kapel op de Westberg is
één van de oudste overblijfselen uit de Wageningse
geschiedenis. Toen in 1280
in Nieuw-Wageningen een
kerk aan dezelfde patroonheilige werd gewijd, begonnen de jaarlijkse processies
van de nieuwe naar de oude
kerk. Pas aan het einde van
de 16e eeuw stopte dat gebruik. De Werkgroep St.
Janstocht blaast de traditie
nieuw leven in. “Maar het
wordt geen precieze kopie”,
benadrukt Bert Lotz van de
werkgroep. “Het wordt een
nieuwe tocht, met ruimte
voor bezinning en samen
delen.”
Met de Wageningse groep
Madlot speelt Lotz traditionele Nederlandse muziek.
“Op zoek naar de geschiede-

nis van Wageningse muzikanten vond ik bij het Meertens Instituut een uitgebreid
artikel over de oude processies. Zo ontdekte ik dat die
traditie hier eeuwenlang
heeft bestaan. De processies
werden destijds altijd door
muziek begeleid en bij deze
nieuwe Sint Janstocht doen
we dat weer. Onze groep
Madlot loopt voorop, en de
stoet wordt afgesloten door
Folkcorn.” Onderweg stopt
de groep zeven keer. “Vroeger stond men zeven keer
stil voor gebed”, legt Lotz
uit. “Bij onze Sint Janstocht
zijn er zeven plaatsen waar
korte voorstellingen worden
gegeven door onder meer ’t
Venster, kunstenaars van De
Verbeelding en een Gregoriuskoor.”
Bij de oude St. Janskapel op

de Westberg vindt een gezamenlijke maaltijd plaats.
“Daarvoor neemt iedereen
mee wat hij passend vindt.
Als iedereen wat bij zich
heeft om met anderen te delen dan is er voldoende voor
iedereen. Tijdens de maaltijd
is er ook weer muziek en er
zijn verhalenvertellers. Daar
kan iedereen die dat wil aan
meedoen.” Lotz weet nu al
dat jong en oud mee zullen
lopen. “We krijgen heel veel
leuke reacties van mensen
en groepen die meedoen.
Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die er speciaal voor terugkeren naar Wageningen
en ook complete gezinnen
met kinderen.”
Het programma van de
tocht is te vinden op www.
facebook.com/StJanstochtWageningen.
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Lokale Verhalen
WAGENINGEN - Corla van He-

ijst organiseert vrijdag 28
juni van 9.30 tot 11.30 uur
weer een gratis schrijfbijeenkomst ‘Wageningen - Lokale Verhalen’. Deze keer op
de campus in Impulse, gebouw 115, en in het Engels.
Je schrijft deze ochtend over
iets wat je hebt meegemaakt
in of rond de stad en je leest
het voor. Hoe verrassend is
het om op deze manier samen de stad te beleven via
elkaars verhalen? Iedereen
die over een herinnering
aan Wageningen wil schrijven is welkom. Schrijfervaring is niet nodig. Wat heb
jij allemaal meegemaakt
in Wageningen, wat maakt
Wageningen voor jou zo
bijzonder ..... of zo gewoon?
Omdat Wageningen 750
jaar bestaat organiseert
Corla van Heijst, biografisch
coach, deze schrijfochtend
‘Lokale Verhalen’. Zij zegt
hierover: “Het uitwisselen
van verhalen is een van de
oudste tradities van mensen
om zich met elkaar te verbinden. Deze ochtend ga je
op zoek naar herinneringen
die te maken hebben met
een bepaalde plek in of rond
de stad. Bijvoorbeeld dat je
vroeger met je slee de Holleweg af roetsjte, tijdens je
werk een mooie rondvlucht
maakte, of dat je een bijzondere ontmoeting had op de
markt. Daarna geef ik eenvoudige tips om het verhaal
op papier te krijgen, waarna
er voorgelezen kan worden.”
Info en opgave via corlavanheijst@upcmail.nl, of (0317)
843 448.

W750 tekenwedstrijd
levert zes winnaars op
WAGENINGEN - Tijdens het
Grootste Kinderpartijtje van
Gelderland werden de winnaars van de W750 tekenwedstrijd bekend gemaakt.
Kinderen tot en met 12 jaar
konden hier aan mee doen.
Opdracht van de wedstrijd
luidde: ‘Verbeeld hoe jij
denkt dat Wageningen er in
2763 (over 750 jaar) uitziet.
Meer dan 225 tekeningen
door kinderen van alle leeftijden werden ingeleverd.
Daaruit zijn zes winnaars
gekozen.

De tekenwedstrijd was onderdeel van het project
rondom het geschiedeniskleurboek ‘Geef Wageningen kleur’. Het bleek voor
de deelnemers van de tekenwedstrijd nog niet zo eenvoudig om los te komen van
de dagelijkse werkelijkheid.
De jury, bestaande uit Henk
van Ruitenbeek en Monique

Timmermans, zag veel door
raketmotoren aangedreven
huizen en voertuigen, buitenaards leven en multiplanetaire samenlevingen.
Bij het bepalen van de winnaars is erop gelet of Wageningen nog wel in de tekeningen terug te vinden was,
en op originele vondsten,
tekenvaardigheid, kleur en
compositie. Uiteindelijk besloot de jury zes winnaars
aan te wijzen: twee uit de
onderbouw, Ante Zijderveld
en Inti Oudshoorn-Vera;
twee uit de bovenbouw, Tirza Besseling en Josefien de
Graaf; één voor de origineelste tekening, die ging voor
een gezamenlijke tekening
naar Floris Lokhorst, Eva
Zwanenburg en Noor Mutsaers en één voor de jongste
deelnemer Naomi Boeren.
Alle winnaars ontvingen
een bon om lekker een pannenkoek te gaan eten.

De winnaars van de tekenwedstrijd ontvingen hun prijs op het
grote podium van het feestterrein.

Bewoners ontwerpen
mee aan Mouterijnoort

Daken in kaart gebracht
met digitale zonatlas

WAGENINGEN - De ontwik-

Wageningen heeft er een
nieuwe slimme tool bij in
de overgang naar schone
energie: de digitale zonatlas. Op de interactieve website kunnen mensen met één
muisklik zien of hun dak geschikt is voor zonne-energie.
Wethouder Lex Hoefsloot
keek meteen of het dak van
zijn collega Marian van der
Stok geschikt is voor zonnepanelen. “Geweldig dat
mensen nu direct kunnen
zien wat zonne-energie op
hun dak óf op het dak van
de buren oplevert. Door dit
soort nieuwe, innovatieve
applicaties willen we als
gemeente de overstap naar
zonne-energie zoveel mogelijk stimuleren.”
Inwoners en bedrijven kunnen heel eenvoudig zien wat
de hoeveelheid zonnestraling op hun dak is, wat de
zonne-energieopbrengst in
kWh is, wat de geschatte

keling van Mouterijnoort
krijgt aardig vorm. Aan de
ene kant van de Churchillweg zijn de eerste woningen
al opgeleverd en aan de andere kant is de verbouwing
van de historische mouterijgebouwen nagenoeg afgerond. Na de zomer start
de volgende fase van het
project en het bijzondere is
dat toekomstige bewoners
daar een belangrijke rol in
spelen. Zij kunnen zelf meedenken en mee-ontwerpen
mee aan de toekomst van
Mouterijnoort en bepalen
zelf hoe hun ideale woning
eruit gaat zien. Wethouder
Michiel Uitdehaag vulde als
eerste de vragenlijst in die
door de twee ontwikkelende
partijen op de website van
het project Mouterijnoort is
gezet. Daar kunnen toekomstige bewoners hun woonwensen en -ideeën achterla-

ten en zich aanmelden voor
de ontwerpsessies die na de
zomer zullen plaatsvinden.
“De woningmarkt is veranderd”, zegt Wim van Veldhuizen van Van Swaay Projectontwikkeling. “De tijden
dat consumenten nauwelijks invloed hadden op hun
toekomstige woning zijn
voorbij. Consumenten zijn
kritisch en willen invloed
op het ontwerp van hun
nieuwe woning. Wij juichen
die ontwikkeling alleen
maar toe en in de volgende
fase laten we zien dat wij
samen met toekomstige bewoners een prachtige buurt
kunnen realiseren.” De vragenlijst staat tot en met 7
juli op www.mouterijnoort.
nl. Iedereen die interesse
heeft in de tweede fase van
Mouterijnoort kan hem invullen en zich aanmelden
voor ontwerpbijeenkomsten
in september.

Wethouder Michiel Uitdehaag vult met Wim van Veldhuizen en
Sjoerd Kleppe (VolkerWessels Vastgoed) de eerste vragenlijst in.

Danny de Munk is vrijdagavond een van de zangers tijdens de
Gospelnight in het voetbalstadion.

Gospelnight; Oude tijden
herleven op de Berg
WAGENINGEN - Het belooft
een unieke gebeurtenis te
worden in dit jubileumjaar
Wageningen 750. Op vrijdag
21 juni komen tijdens de
Gospelnight drie verschillende culturen en muziekstijlen bij elkaar in stadion
De Wageningse Berg.

er ook teruggeblikt op de
gloriedagen uit het verleden
toen deze plek ‘de onneembare vesting’ was. Meer dan
een elftal oud-spelers en
oud-bestuursleden worden
geëerd en unieke foto’s worden op een groot scherm geprojecteerd.

De rode draad die door de
gospels, voetbalkrakers en
het levenslied heen naar voren komt is dat ieder mens
weet dat hij het in het leven
niet alleen kan en een ander
nodig heeft. “De richting
waarin ieder het zoekt verschilt dan weliswaar, maar
de uitdaging voor een stad is
om dat van elkaar te respecteren en ondertussen in verbondenheid met elkaar het
leven te vieren.” aldus Jaap
Ketelaar van KerkNet Wageningen dat de organisatie
voor haar rekening neemt.
Tijdens deze avond wordt

Optredende artiesten zijn
Danny de Munk en 175
koorleden van The Choir
Company. De gospelnight
begint om 20.00 uur, het
stadion gaat om 19.30 uur
open. Kaarten kosten 7,50
euro voor volwassenen en
5 euro voor kinderen t/m
12 jaar. Kaarten zijn niet
alleen online op www.gospelnightwageningen750.nl
te bestellen, maar ook fysiek
verkrijgbaar bij boekhandel
Kniphorst en Primera Wageningen in de Hoogstraat,
C1000 Vaartjes in de Tarthorst en bij de bblthk.

kosten hier van zijn en wat
de terugverdientijd is. Men
hoeft zelf geen gegevens in
te vullen, alle benodigde
gegevens zijn reeds door de
zonatlas in kaart gebracht.
De zonatlas is bovendien
interactief: een inwoner kan
de berekening zelf aanpassen, een eigen ontwerp van
een installatie maken en
de terugverdientijd hiervan zien. De zonatlas toont
voor elk dakvlak binnen de
gemeente de geschiktheid
voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de
invallende zonnestraling en
de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie
wordt een zeer nauwkeurige
indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken
voor zonne-energieopwekking gegeven. Kijk voor de
zonatlas op www.zonatlas.
nl/wageningen.

Wethouder Lex Hoefsloot keek meteen of het dak van zijn
collega Marian van der Stok geschikt is.

