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Belmondo Festival: ‘Kleurrijke
ontmoeting in het groen’
DOOR JOSÉ BREEKVELDT

WAGENINGEN - Het belooft
weer een spektakel te worden! Op zondag 6 juni van
13.00-19.00 uur vindt het
inmiddels vierde Belmondo
Festival plaats. Ruim twintig internationale zang,
dans- en muziekgroepen
treden op in de prachtige
ambiance van het Arboretum Belmonte. Ook zijn er
tal van kinderactiviteiten.

veel verschillende culturen, de
zorg voor groen en ons eten, solidariteit....
Het programma start met een
muzikaal optreden van jeugdorkest de Pantarini’s. Verder is
er Indonesische dans, Filippijnse en Afrikaanse dans. De Plataan doet mee met Zumbadans
en de Bellybabes treden op met
diverse buikdansen. Zang is er

Yong (42 jaar) vertelt dat zij de
vervolgcursus computervaardigheden volgt, zij leert omgaan met Excel en het vervolg

tenland vorig jaar zien we nu
veel internationale deelnemers in de vooraanmeldingen.
Het belooft voor de organisatie
weer een spannend en druk
weekend te worden.”
Dankzij de bijdrages van de
gemeente Wageningen en
hoofdsponsor NMPO is het dit
jaar mogelijk het toernooi in
de dubbele sporthal De Vlinder te organiseren, zodat er
nog meer schermers ondergebracht kunnen worden. De extra ruimte wordt volledig benut voor extra wedstrijdterrein. De verwachting is dat
beide hallen zaterdag en zondag de hele dag goed gevuld
zijn met jonge schermers uit
alle windstreken.

Winst Matchmakers
Vorig jaar was het heel gezellig in het Arboretum Belmonte.
van a-capellakoor Punt Uit, jazz
van Vocalight en Russische
zang van de groep Wjetsherinkji. Parallel aan de optredens op
de twee podia is er muziek en
dans door ‘De Band’ en Biecaer,
bourdonmuziek (draailier en
doedelzak). Ook Hannah en
Dieuwke, de winnaars van ‘Het
Beste van Wageningen’ geven
een staaltje van hun kunsten
weg. De Bigband van Wageningen UR ‘Sound of Science’ sluit
het festival swingend af. In een
aparte tent zijn verschillende

workshops theater en muziek
en diverse activiteiten voor kinderen zoals schminken, een
springkussen en waterbeestjes
bekijken. Ook presenteren een
aantal maatschappelijke organisaties zich.
Programmacoördinator Taco
Remijnse is tevreden met het
brede aanbod: “Er is enorm enthousiast gereageerd op onze
oproep om op te treden. We zijn
bijvoorbeeld heel blij met de
bigband van Wageningen UR,

ARCHIEFFOTO: EELCO NOORTMAN

studentenorkest de Ontzetting
en de Pantarini’s. Voor het publiek meer dan de moeite waard
om te komen!”
Het festival dient elk jaar een
goed doel. Dit jaar is dat het
Hospice Wageningen, dat in
september haar deuren opent.
De opbrengst van de eigen verkoop van hapjes en drankjes
door Rotaryclub Bergpoort-Wageningen, gelieerd aan het Belmondo Festival, komt geheel
ten goede aan het Hospice.

Computerles ROCA12
WAGENINGEN - Op
maandagmiddag komen 8
deelnemers variërend in
de leeftijd van 40 tot 85
jaar naar de computercursus bij Educatie ROC A12
aan de Costerweg.

SCHERMEN - Op zaterdag
29 en zondag 30 mei organiseren de regionale
schermverenigingen La
Prime en de Schermutselaers de zesde editie van
het Internationale Jeugd
Korenbloemtoernooi.
Inschrijvingen uit Duitsland,
België, Zwitserland, Roemenië
en Canada vormen een breed
internationaal deelnemersveld en dit belooft spetterende
partijen in sporthal De Vlinder.
Maarten Rooda, de wedstrijdleider, verwacht ook dit jaar
een forse groei van het aantal
deelnemers: “Na een geslaagde promotie richting het bui-

De organisatie is in handen van
de Stichting Belmondo Festival
en heeft dit jaar als thema gekozen: “Kleurrijke ontmoeting in
het groen”. Iedereen kan daar
zijn eigen voorstelling bij maken: internationaal karakter,

Opbrengst
naar
Hospice

Internationaal
schermspektakel

van Word. Zij combineert deze cursus met haar cursus
Boekhouden en werkt op haar
eigen tempo. Naast haar zit
meneer Mons (81 jaar), hij vertelt dat de lessen deels klassikaal en deels individueel zijn.
Door deze computercursus
blijft meneer Mons up to date,
hij kan communiceren met
zijn (klein)kinderen. Hij maakt
gebruik van e-mail en internet
en hij leert hoe hij foto’s op de

computer kan zetten en kan
versturen. Mevrouw Mulder
(84 jaar) vertelt dat de cursus
praktisch gericht is, ze weet
hoe zij documenten in mappen kan opslaan en hoe zij interessante sites kan vinden. Ze
vertelt enthousiast dat zij zich
digitaal heeft aangemeld voor
een interessante tentoonstelling. Maar volgens alle deelnemers is het belangrijkste dat je
bijblijft en mee blijft doen met

nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van email, internet, fotografie.
Bent u ook geïnteresseerd geraakt in een computercursus,
dan kunt u informatie krijgen
bij ROC A12, Costerweg 5, tel.
(0318) 455 450, e-mail
ebs@roc.a12.nl.
In september start de cursus
opnieuw. De cursus is gratis, u
betaalt alleen 25 euro materiaalkosten.

SOFTBAL - In de returnwedstrijd tegen de Houtendragons wisten de softbaldames van de Matchmakers de winst wederom
naar zich toe te trekken.
Was de uitslag in Wageningen nog 11-2, in Houten werd het 8-15.
In tegenstelling tot wat de uitslag doet verwachten was het
tot diep in de wedstrijd spannend wie er met de winst vandoor ging. De eerste innings
gingen redelijk gelijk op. De
Wageningse dames kwamen
in hun eerste slagbeurt met
twee punten voor, mede door
een tweehonkslag van Marloes Wentink en een driehonkslag van Joan Wiersum.
Verdedigend wisten ze de
Houtense dames kort te hou-

den, mede doordat pitcher
Marloes Wentink de eerste
slagvrouw direct wist weg te
zetten met drie slag. Elke volgende slagbeurt van de
Matchmakers kon er telkens
één loopster over de thuisplaats komen, maar bleven er
tegelijk ook punten achter op
de honken. De korte stop van
de Houtendragons Karin
Snikkers had een drukke
avond. Zij maakte vijf keer een
nul door een vangbal.
Bij het ingaan van de laatste
inning was de stand 5-5. In
hun laatste slagbeurt wisten
de Matchmakers echter flink
uit te lopen door wat meer risico te nemen bij het honklopen. Dit leverde tien punten
op. Nadat Laura Nienhuis de
pitcherplaat overnam, konden de Houtendragons nog
drie keer scoren.

Laatste kans SKV

Red Hat Society op TV Gelderland
WAGENINGEN - In het programma ‘De wereld van...’
van Omroep Gelderland
duikt presentatrice Angelique Krüger elke week in de
wereld van een bijzondere
groep mensen. In de uitzending van zondag 30 mei
bezoekt zij de Rhine Town
Roses in Wageningen, één
van de vele chapters van de
Red Hat Society in Nederland.
De Rhine Town Roses vormen
een bont gezelschap van ongeveer twintig vrouwen die allemaal in het paars en rood gekleed gaan. Leden van de Red
Hat Society kleden zich zo tijdens alle gezellige activiteiten
die zijn ondernemen. Want dat
is het doel van de groep: dingen ondernemen. De Red Hat
Society is namelijk geen goed
doel, nee: het goede doel zijn
zij zelf. Na jaren van werk en
zorg gaan deze dames nu voor
de leuke dingen van het leven.
Angelique gaat met deze kleurrijke dames op stap om er achter te komen wat deze groep
bindt. Wat is hun doel, waar
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VOETBAL - SKV heeft in
het pinksterweekend de
promotie naar de tweede
klasse niet weten te halen.
In twee duels was DFS uit Opheusden duidelijk te sterk. Zaterdag werd het in Opheusden
al 5-2. Maandag (tweede pink-

Movie W

De Rhine Town Roses proosten op het goede nieuws.
staan ze voor, wat bindt hen?
Naast het groepsgevoel gaat ze
ook op zoek naar het verhaal
achter de Rhine Town Roses.

Ze ontmoet een aantal dames
die haar hun persoonlijke en
soms ontroerende verhalen
vertellen.

‘De wereld van...’ met de Rhine
Town Roses. Zondag 30 mei om
18.20 uur op TV Gelderland en
daarna ieder uur herhaald.

MUGABE AND THE WHITE
AFRICAN wo. 26, vr. 28, za. 29
mei 20.30 u. Indrukwekkend
portret van één van de laatste
blanke boeren in Zimbabwe na
het landhervormingsprogramma van staatshoofd Robert
Mugabe. De opnames voor deze documentaire moesten in
het geheim gemaakt worden en
het materiaal moest het land
uitgesmokkeld worden.
DICHTER BIJ LA13 – Boris
Ryzhy do. 27 mei, aanvang
vanaf 20.00 u. Avondvullend
programma met poëzie, een
documentaire en live muziek,

sterdag) was DFS ook in Wageningen te sterk, op de 4-1
eindstand kon SKV niets afdingen. Ondanks het verlies,
maakt SKV nog steeds kans op
promotie. In een herkansingswedstrijd tegen Dodewaard
mag SKV voor de laatste kans
vechten.
verzorgd door Studium Generale en Movie W.
THE COVE zo. 30 mei, di. 1,
wo. 2 juni 20.30 u. The Cove is
een onthutsende ‘actiedocumentaire’ die het opneemt
voor dolfijnen die in een toeristisch Japans kustplaatsje in
het geheim grootschalig worden gevangen en gedood. Oscar 2010 voor beste lange documentaire.
OPENLUCHTFILM:
NO
MAN’S LAND wo. 2 juni 22.00
u. Bijtende oorlogssatire over.
de V.N. inmenging in Bosnië, te
zien i.s.m. St. Otherwise. Bij
slecht weer wordt er uitgeweken naar de binnenzaal. Locatie: grasveld achter het filmhuis.

