
De oord esterN W
Augustus 2022

   de Harmonie maar een keur aan bekende en minder bekende
    Wageningse artiesten. Wij hopen op mooi weer en veel 
    belangstelling!!!

Met de vertrouwde elementen: ’s-middags vooral gericht op de kinderen en jeugd 
uit de buurt met de Noordwestloop, speeltoestellen, clowns, schminken, 
breakdance etc. En ’s-avonds een zeer gevarieerde voorstelling. Niet meer alleen

Zaterdag 17 september Dag van het Hooilandplein

Na drie jaar kunnen we eindelijk weer eens de Dag van het Hooilandplein 
organiseren. We moesten er zelf ook weer aan wennen: hoe ging het ook al weer 
en wie regelde wat? Maar al snel zaten we weer in het bekende ritme van 
voorbereiden en afspraken maken en binnenkort is het dan weer zover. 
De Dag van het Hooilandplein is op zaterdag 17 september.
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Programma

Ÿ 20.00 uur Avondvoorstelling met medewerking van
    Preludium (deel van de Harmonie)
    Dansschool Bransz
    De Waterlanders

   klinkt het startschot! En na aoop natuurlijk de prijsuitreiking.

Ÿ 16.00 uur Breakdance workshop door ILL Skills 

Ÿ 14.30 uur Start Noordwestloop. Eerst een gezamenlijke warming up en dan

   

    Ivanka de Ruyter
    Pantarini’s

  proeven.

Dag van het Hooilandplein 

Ÿ 13.00 uur Start van het programma met op het hele plein: 
  speeltoestellen, clowns, schminken, etc.

17 september 2022

Ÿ 13.15 uur Inleveren taarten voor de wedstrijd Heel Noordwest bakt! 
  Zie ook hiernaast. Rond 14.00 uur is de uitslag en mag je
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Meedoen aan de 
Noordwestloop?

De Noordwestloop is een loop van 
ongeveer 2 km voor leerlingen van de 
bassischoolleeftijd. Ieder kind kan 
meedoen! Inschrijven kan op de 
basisscholen van Noordwest. Zit je niet op 
een van de scholen in Noordwest dan kun 
je je op de dag zelf opgeven.

Iedereen die wil kan met een (thuis) gebakken taart 
of ander (zoet) gebak meedingen naar de titel van 
beste bakker van Noordwest. Je kiest zelf wat je bakt. 
Er is een deskundige jury en er zijn prijzen voor het 
mooiste èn voor het lekkerste gebak. Voor 13.15 uur 
breng je je gebak bij de marktkraam, vanaf 13.30 
start de jurering. Rond 14.00 uur is de prijsuitreiking 
en daarna mag iedereen een stukje van de taarten 
proeven. Je bent altijd welkom met je taart maar 
aanmelding vooraf via mail  of telefoon : 
secretaris@wageningennoordwest.nl of 06 51 999 
677 (Michèle) stellen we zeer op prijs. 

Meedoen aan heel Noordwest bakt?
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bewoners-vereniging. Dat kost 15 euro per huishouden per jaar. 
U kunt zich opgeven via onze site  of door een (www.wageningennoordwest.nl)
mailtje te sturen aan  .penningmeester@wageningennoordwest.nl

zonder uw steun. We vinden het heel leuk als u lid wordt van de 

Lid worden?
De bewonersvereniging organiseert zelf verschillende activiteiten 
en ondersteunt bewoners bij activiteiten in de wijk. Dat kan niet 

Andere activiteiten van de bewonersvereniging

mini

biebs

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 
Eerstvolgende data: 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 
december

Repair Café

Ruilen van

Puzzels: Ferdinand Bordewijkstraat 13
Stekjes: Van der Vlugtlaan 8

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

nov

23
vrijdag

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. 
Kijk een paar weken van te voren voor details op onze website: 
www.wageningennoordwest.nl 

Buurtmaaltijd


