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Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Noordwest     April 2022

Eindelijk kunnen we als bewonersvereniging weer van alles organiseren. En dat doen we

dan ook. April is een drukke maand met het paaseieren zoeken, de Koningsdag en de

Algemene Ledenvergadering. En in mei volgt het stratenvolleybaltoernooi. In deze

nieuwsbrief geven we wat meer informatie over de verschillende activiteiten.

Op zaterdag 16 april heeft de paashaas weer een heleboel eieren verstopt op het

speelterrein aan de Corry Vonkstraat/Mondriaanlaan. Vanaf 11 uur zijn kinderen van 0 tot

12 jaar uit Noordwest welkom om ze te komen zoeken!

Op 20 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de scholen van

Noordwest. We beginnen om 20.00 uur precies. Zoals gewoonlijk staan de financiële

stukken, het jaarverslag en de plannen voor 2022 op de agenda. Wanneer u de

vergadering wilt bijwonen stuurt u een mail naar secretaris@wageningennoordwest.nl

U ontvangt dan enige dagen voor de vergadering de stukken via e-mail .

We kunnen Koningsdag weer gewoon vieren op het schoolplein van de scholen in

Noordwest met oud-Hollandse spelletjes en de vrijmarkt voor kinderen. We beginnen om

10.00 met de spelletjes (en het uitdelen van de spelkaarten) en de vrijmarkt. Om 12 uur

stoppen we de spelletjes en worden de spelkaarten ingeleverd. De prijsuitreiking is om

12.30 uur en dan stoppen we ook met de vrijmarkt. De hele ochtend kun je ook gratis

worden geschminkt!

Op dinsdagavond 17 mei organiseren we weer het jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi. Dit
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jaar is het alweer de 26ste editie!

Het toernooi is in Sporthal De Aanloop in Noordwest van 19:00 tot 22.30 uur. Straten uit

Noordwest en andere delen van Wageningen strijden om de felbegeerde wisselbeker.

Maar gezelligheid staat voorop. Zo mag er niet bovenhands geserveerd en niet gesmasht

worden en dat zorgt voor gevarieerd spel.

Hoewel de inschrijftermijn eigenlijk al voorbij is, is het wellicht nog wel mogelijk nog een

team aan te melden voor het toernooi. Meld je aan bij stratenvolleywagnw@gmail.com en

zij kijken of het nog mogelijk is om deel te nemen. En anders kom je gezellig kijken en

aanmoedigen!

En nog wat korte berichten

We zijn van plan om een boekje te gaan maken over de straatnamen in Noordwest. Wie of

wat schuilen er achter al die namen? We zoeken uit elke straat iemand die ongeveer een

A-4tje wil maken over de schrijver, kunstenaar, architect die zijn of haar naam aan de de

straat heeft gegeven. Niet teveel tekst, wat leuke illustraties en achtergrondinformatie. Wil

je meedoen meld je dan bij secretaris@wageningennoordwest.nl. Dan sturen we je een

eerste voorbeeld.

Aan de Top Naeffstraat wordt door bewoners, personeel, ouders en scholieren hard

gewerkt aan de vergroening van het schoolplein. Neem er eens een kijkje, het wordt heel

bijzonder.

Bij de eerste buurtmaaltijd van dit jaar op 18 maart waren er heerlijke pastaschotels en

zo'n 18 eters. Het was gezellig maar het mag volgende keer best wat drukker worden!

Op 1 februari was er een informatie en discussie-avond over de verduurzaming van het

warmtenet dat een groot deel van onze buurt van warmte voorziet. Het verslag staat op de

website. De werkgroep Warm Noordwest gaat binnenkort in vervolgoverleg met

Ennatuurlijk.

De website van de bewonersvereniging is vernieuwd met aankondigingen van alle

activiteiten en nieuws uit de buurt. We horen graag wat u ervan vindt.

Copyright © 2022 Bewonersvereniging Noordwest, All rights reserved.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Je kunt hier  uitschrijven voor de nieuwsbrief.
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