Programma van het bezoek aan Wageningen op 26 april 2018
08.45

vertrek per bus uit Amstelveen

09.45

aankomst bij de Universiteit Wageningen,
ontvangst met koffie en thee

10.00

inleiding door Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van
Wageningen University and Research.. Het motto van de WUR luidt: To explore
the potential of nature to improve the quality of life.

11.15

bezoek aan de nieuwe campus, wandeling onder leiding van Simon Vink over het
terrein en bezichtiging van het Forumgebouw en het Lumen gebouw. We waren
onder de indruk van de bruisende en inspirerende sfeer die je met name in het
Forum gebouw kon ervaren. Het innovatieve klimaat en de internationale
populatie van de WUR kwamen goed voor het voetlicht.

12.45

per bus naar Hotel Wageningse Berg, prachtig gelegen met uitzicht over de Rijn
en de Betuwe.

13.00

Lunch bestaande uit bouillon, sandwiches, koffie, thee en fris. Voor de
liefhebbers ook een mooi glas wijn of bier.

14.15

Keuze tussen:
- wandeling onder leiding van gids, Arnold Braaksma door het Arboretum,
gelegen naast Hotel Wageningse Berg; en
- bezoek aan Het Depot, een beeldenmuseum gelegen midden in een prachtige
parkachtige tuin.

16.30

Ontvangst met thee, koffie, drankjes en diverse hapjes in Hotel de Wereld. Hier
werd in mei 1945 de capitulatieovereenkomst getekend door de bezetter. Een
medewerker van de Stichting Oud Wageningen gaf ons een korte lezing over
hetgeen Wageningen in WO II te verduren had en hoe het kwam dat de
capitulatie hier werd bezegeld.

17.45

vertrek naar Amstelveen

19.00 aankomst in Amstelveen, waar we aan de wekelijkse bijeenkomst deelnamen. Ook de
partners die meereisden naar Wageningen waren van harte welkom bij deze bijeenkomst.
Voldaan keken we terug op een interessante en verrijkende dag. Vanaf nu kijken we met andere
ogen naar de WUR en naar Wageningen. Sommigen onder ons verzuchtten dat ze graag aan de
WUR hadden gestudeerd als ze nu nog een studiekeuze konden maken.

