
AGENDA
Donderdag
Cursus Omgaan met NAH, 19.30 
uur, Hesselink van Suchtelenweg 
6a
Cursus ‘Omgaan met Niet 
Aangeboren Hersenletsel voor 
familie en naasten die zorgen voor 
iemand met NAH’ 6 bijeenkom-
sten van 19.30-21.30 uur. Start op 
19 april. Meer informatie: 
Madelon Siep op telefoonnummer 
0317-468818 of door een e-mail 
sturen naar mantelzorgwagenin-
gen.nl.
 

Vrijdag
Rondleiding Stadhuis van 
Wageningen, 14.00 uur, Markt 22
Na de vernieuwbouw van het 
Stadhuis (2017) is het Gilde 
gevraagd een rondleiding te 
verzorgen om u kennis te laten 
maken met het Huis van de Stad. 
Geschiedenis en duurzame bouw 
gaan hand in hand tijdens deze 
rondleiding. Op vrijdag 20 april is 
er om 14.00 uur een rondleiding. 
Start in het restaurant van het 
stadhuis, Markt 22. Duur: ca 60 
min., kosten: € 3,- p.p. incl. een 
kopje koffie. Voor deze speciale 
rondleiding graag aanmelden: 
info@rondleidingenwageningen.
nl of tel 0612889197.
 
Concert HWSO/HAK, 20.15 uur, 
Bergstraat 17
Het Wagenings Symfonie Orkest, 
Het Andere Koor en solisten 
brengen onder leiding van Stef 
Collignon hun jaarlijkse avondvul-
lende programma. Rode draad 
daarin is de Duitse Romantiek. 
Brahms: Nänie en Haydn Variaties 
Schubert: “De Onvoltooide” Bruck-
ner: Te Deum Toegangsprijs: € 
16.00 inc. koffie/thee in de pauze 
Voor verdere informatie zie www.
hwsohak.nl

 
Zaterdag

Mindful Cycling Clinic, 09.30 uur, 
Generaal Foulkesweg 96
Mindful Cycling laat je kennis 
maken met de verschillende 
facetten van het mountainbiken 
of wielrennen en leert jou te 
luisteren naar je eigen lichaam. Je 
wordt je bewust van je fietshou-
ding, je aandacht bij het fietsen en 
de kracht en energie in je lichaam.
 
Stadswandeling, 14.00 uur, 
Bowlespark 1a
Wandeling door de binnenstad 
van Wageningen met aandacht 
voor de historie, de bewoning, 
oorlog en vrede, landbouwonder-
wijs, architectuur en kunst. 
Kosten: 3 euro p.p. begeleide 
kinderen tot 12 jaar gratis. Duur: 
ruim 1,5 uur.
 
Voorjaarsexpositie Het Gelders 
Palet, 10.00 uur, Kamerlingh 
Onnesstraat 1
Hierbij worden werken getoond 
van de leden die zij in de vrije 
workshops of tijdens cursussen 
hebben gecreëerd. De expositie is 
geopend op zaterdag 21 en 
zondag 22 april van 10 tot 17 uur.
 
Cantatekoor gaat naar Amerika’s
20.00 uur, Delhorstpad 6
Van de pampa’s tot New York - 
beide continenten komen aan bod 
in een lange serie zeer verschillen-
de liederen. ‘The Americas’, zoals 
de uitvoering heet, bestaat voor 
een flink deel uit traditionele 
volksmuziek, maar dan wel voor 
het koor bewerkt. Toegang: 15 
euro aan de zaal (t/m 12 jaar 7 
euro) en 13 euro bij boekhandel 
Kniphorst, bij de koorleden, of via 
de website: www.cantatekoorwa-
geningen.nl

  

‘Zoveel plezier en beleving’
45e editie 
Wagenings 
schoolvoetbal 
groot succes
Bart Eulen
 
WAGENINGEN Het is een drukte van 
jewelste in het wedstrijdsecretari-
aat van WVV Wageningen, dat 
dinsdag aan het eind van de middag 
dient als hoofdkwartier van de 
schoolvoetbalorganisatie. Achter de 
burelen zit Fred Noordhuis, de grote 
organisator van het jaarlijkse eve-
nement.
 
Vanuit de kleedkamers verspreiden 
zich kinderen over alle omliggende 
velden en dat is buiten het school-
voetbal om al een tijd niet meer 
voorgekomen bij de vereniging. 
Tijdens de schoolvoetbalweken 
leeft WVV Wageningen weer zoals 
het begin deze eeuw voor het laatst 
deed.
Ook Noordhuis heeft de vereniging 
zien krimpen, maar is blij dat het 
schoolvoetbal deze editie wederom 
een succes is. ,,Als alle wedstrijden 
bij de eerste dinsdag weer begon-
nen zijn, zie ik weer alle voorberei-
dingen goed voor waren. Dan is het 
even genieten, want daar doen we 
het natuurlijk voor.”
Al vanaf begin van het jaar is de 
70-jarige Wageninger druk met het 
toernooi, dat hij inmiddels al vijfen-
dertig jaar organiseert. ,,Eerst het 
inventariseren bij de basisscholen, 
daarna het maken van een toer-
nooischema en vervolgens lobbyen 
naar scheidsrechters. Ja, al met al 
zitten er aardig wat uurtjes in.”
Na afloop van de wedstrijden meldt 
het scheidsrechterskorps zich in 
het secretariaat, om met een nieu-
we wedstrijdkaart weer op pad 
gestuurd te worden. Een van hen 
is Gert-Jan Kat, voor wie dit zijn 
vijfde jaargang als leidsman is. De 
charme van het toernooi, heeft vol-
gens hem alles te maken met het 
enthousiasme van de kinderen. 
,,Het is allemaal heerlijk chaotisch, 
maar er wordt met zoveel plezier en 
beleving gespeeld. Daar kan je als 
scheidsrechter ook van genieten.’’
Een evenement met ruim 750 kinde-
ren in goede banen leiden, gaat ook 
op de middag zelf nog gepaard met 

veel brandjes blussen. Van moeders 
die de kleding van hun kind zijn 
vergeten, tot aan vaders die über-
haupt vergeten zijn dat hun zoon 
een week eerder al moest spelen. 
En coaches die beweren dat er een 
jongen in het meisjesteam meedeed, 
of stellig verklaren een middelbare 

scholier te hebben zien meespelen.
Ook in de kantine is het tijdens 
de wedstrijden spitsuur. Voor het 
snackloket staat een constante rij 
van zo’n twintig kinderen te wach-
ten op een puntzak friet met de 
bekende schoolvoetbalsaus, een al-
reeds door elkaar gemengde variant 

van wat normaliter ‘speciaal’ wordt 
genoemd. Twan uit groep zeven/
acht van de Ireneschool wordt met 
grote paniek door zijn klasgenoten 
uit de rij gehaald. Zijn wedstrijd is 
al twee minuten bezig. ,,We boffen 
wel met het weer gelukkig”, klinkt 
Noordhuis opgelucht. ,,Dat scheelt 
voor de sfeer altijd wel een hoop.” 
Maar het toenemende aantal deel-
nemers in combinatie met zijn eigen 
vitaliteit baart hem zorgen.
,,Ik vind het vooral verontrustend 
dat er steeds minder animo is om 
vrijwilligerswerk te doen. Als ik 
straks wegval, is er waarschijnlijk 
niemand die het overneemt. Ik ben 
een tijd ernstig ziek geweest, maar 
toen had ik het toernooi al klaarlig-
gen. Gelukkig noemden de artsen 
me een medisch wonder en kan ik 
het nog doen, maar het houdt een 
keer op.’’ Gelukkig schijnt er altijd 
licht aan de horizon. Trots ver-
telt Noordhuis over zijn kleinzoon 
Dylan, die sinds vorig jaar zijn opa 
helpt met het fluiten van wat wed-
strijden. Als hij een sprankje van 
zijn grootvaders passie heeft ‘ge-
erfd’, zal het toernooi vast nog jaren 
blijven bestaan.

 p Fred Noordhuis druk met het bijhouden van de uitslagen.
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 p Het kunstgrasveld van WVV Wageningen volop in gebruik.
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Elke maandag meeneemmenu:
Gezinszak friet + 5 snacks naar keuze € 7.50
keuze uit frikandel, kroket, nasischijf, bamischijf en kaassoufflé

OOK THUIS EEN RESTAURANT GEVOEL?

De cafetaria met het restaurantgevoel!
Aan de rand van de Renkumse heide met een schitterend panorama terras, 

genieten van een ruime keus aan uitstekende plates.

‘Al meer dan 40jr een begrip in Renkum’

Telefoonweg 2 6871 NJ Renkum

Eethuys Airborne

www.eethuysairborne.nl         Like ons op

 

 

 

Meeneemmaandmenu april:

2 x Kidsbox   voor € 6,00
Broodje hamburger + milkshake voor € 6,00
Broodje warmvlees + milkshake  voor € 6,00
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