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Alweer een nieuwsbrief, 

viteiten dat we toch gewoon een jaar-

we hopen op wat meer mogelijk-
heden dan het afgelopen jaar. Houd vooral ook onze website goed in de 
gaten, daar zal steeds worden aangekondigd of een activiteit wel of niet 
doorgaat.

graag weer beginnen met onze acti-

of alle activiteiten doorgaan. Maar 

programma hebben samengesteld. 
Natuurlijk weten we nog niet zeker 

een goede reden voor. We willen zo 
ik hoor het u denken. Maar daar is 

Lid worden?
De bewonersvereniging organiseert zelf verschillende activiteiten en 
ondersteunt bewoners bij activiteiten in de wijk. Ook behartigen we de 
belangen van de wijk en haar bewoners. Dat kan niet zonder uw steun. We 
vinden het heel leuk als u lid wordt van de bewoners-vereniging. Dat kost 15 
euro per huishouden per jaar. U kunt zich opgeven via onze site 
(www.wageningennoordwest.nl) of door een mailtje te sturen aan onze 
penningmeester  ).(penningmeester@wageningennoordwest.nl

Het bestuur wenst u een 

gelukkig en gezond 2022!

Avond over het warmtenet

daarvoor een aparte uitnodiging. Maar ook anderen zijn 

Op 1 februari 20.00 uur vindt er een (online) informatie- en discussieavond 
plaats over de verduurzaming van het warmtenet in het westelijk deel van 
Noordwest. Bewoners van dat deel van Noordwest krijgen 

QR-code of via de link op onze website.
welkom. U kunt meedoen aan de zoombijeenkomst via deze 

Op 15 januari is de vergroening van het schoolplein aan de Top Naeffstraat 
gestart met een gezamenlijke werkdag. Buurtbewoners worden van harte 
uitgenodigd om er een kijkje te nemen of zelfs een handje te helpen. 

Start vergroening schoolplein Top Naeffstraat



vrijdag

18
maart

Buurtbewoners koken verschillende gerechten, vaak met 
een bepaald thema in gedachten. De maaltijd vindt 
plaats in de scholen van Noordwest. Het thema wordt 
nog bekendgemaakt. 

Buurtmaaltijd

J 2aarprogramma 202

zaterdag

19
maart

Opschoondag
In het kader van Nederland Schoon gaan we in onze 
eigen buurt aan de slag. Help ook mee! We starten bij de 
Spar in twee rondes, om 10.00uur en 14.00 uur.

zaterdag

16
april

Paaseieren zoeken
Voor alle kinderen tot 12 jaar heeft de Paashaas eieren 
verstopt op het speelveld aan de Corry Vonkstraat. We 
starten met zoeken om 11 uur

april

20
woensdag

Om 20.00uur begint in de scholen van Noordwest de 
algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging. 
Hèt moment om mee te praten en te denken over onze 
plannen en activiteiten.

Algemene ledenvergadering

woensdag

april

27
Koningsdag
Op het schoolplein van de scholen vindt de traditionele 
kleedjesmarkt plaats en spelen we oud-Hollandse 
spelletjes. 

mei

dinsdag

17 In Sporthal de Aanloop strijden de verschillende straten 
van Noordwest met elkaar om de eer. De gelegenheid 
om elkaar eens sportief en in teamverband te ontmoeten!

Stratenvolleybaltoernooi



zaterdag

17
sept

sept

24
zaterdag Burendag

Straten organiseren zelf borrels, barbecues of andere 
activiteiten.
 

Een hele dag feest met  Heel Noordwest Bakt, de 
Noordwestloop, bedrijvenmarkt, speeltoestellen. En als 
bijzondere afsluiting in de avond: het onvolprezen 
Hooilandconcert.

Dag van het Hooilandplein

vrijdag

23
nov

Buurtbewoners koken verschillende gerechten, vaak met 
een bepaald thema in gedachten. De maaltijd vindt 
plaats in de scholen van Noordwest. Het thema wordt 
nog bekendgemaakt.

Buurtmaaltijd

10
dec

zaterdag

Elk jaar zet de bewonersvereniging samen met de 
winkeliers van het Hooilandplein een grote kerstboom 
neer.

Kerstboom

woensdag

21
dec

Kerstborrel
We wensen elkaar jne feestdagen, drinken een glaasje 
en eten een hapje.

Op de achterzijde staan de doorlopende activiteiten!



D aoorlopende ctiviteiten

RepairCafé
Elke 2e woensdag van de maand samen met een 
vrijwilliger uw kapotte spullen repareren. In de scholen 
van Noordwest van 19.30- 21.30 uur. Bij Covid-
belemmeringen doen vrijwilligers dat thuis, zie  
http://www.repaircafewageningen.nl

groep

9
Zodra het weer kan: elke woensdag is er van 10.00 tot 
12.00 uur een kofeochtend met een lezing in de scholen 
van Noordwest.

Groep 9

mini

biebs

Ruilen van
Boeken: Spar, Rietveldlaan (kruising Rijnsteeg), 
Mondriaanlaan, Dijkgraaf en Johan Buziaustraat

Stekjes: Van der Vlugstraat 8
Puzzels: Ferdinand Bordewijkstraat 13

werk

groepen

Ÿ Groen en Verkeer
Ÿ Warm Noordwest

Ÿ Groen Hooilandplein

Werkgroepen van de bewonersvereniging

Ÿ Binnenveld

Belangstelling voor een van deze groepen? Mail de 
secretaris  (secretaris@wageningennoordwest.nl)


