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Beste buurtbewoners,

De  Hooilandpleindag op 17 september was overdag ondanks een enkele stevige bui 
redelijk druk bezocht met veel lopers voor de Noordwestloop en zo'n 12 bakkers voor 
Heel Noordwest bakt. Wat een lekkere en mooie taarten waren daarbij! Maar 's-avonds 
viel het concert helaas in het water. We moesten al aan het eind van de middag 
beslissen of het door kon gaan en met de dreigende buien was dat niet verantwoord: 
de geluidsapparatuur en een deel van de instrumenten kunnen absoluut niet tegen 
regen. Heel, heel jammer! Volgend jaar hopelijk wel een mooi avondprogramma. 
Inmiddels hebben we ons als bestuur weer herpakt en zijn begonnen aan de 
voorbereiding van de najaarsactiviteiten. Dat zijn er nog best wat: een buurtmaaltijd 
met een internationaal tintje, een inloopavond over de vergroening van het Hooiland-
plein, de traditionele kerstborrel en een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Wij 
hopen weer veel buurtgenoten te ontmoeten! 

18 November
Internationale buurtmaaltijd zie volgende pagina!

International Dinner See next page!



vrijdag

nov
18

                         Internationale buurtmaaltijd.

                                  We organiseren weer een buurtmaaltijd in de scholen van 
                                Noordwest. Het thema is deze keer INTERNATIONAAL! We

                                  te nemen uit je eigen cultuur of uit een cultuur die je na aan het 
hart ligt. We proeven dan van elkaars gerechten. De maaltijd begint (heel Nederlands!) 
om 6 uur 's-avonds. Vaste regels voor de buurtmaaltijd zijn: neem eten mee voor het 
aantal personen waar je mee komt en neem ook je eigen bord, bestek en opscheplepel 
mee. Je hoeft je niet van te voren aan te melden dus kom gezellig langs en eet, proef 
en ontmoet verschillende culturen!

                                  in eetculturen aan te treffen. We nodigen je uit een gerecht mee
                                  zouden het leuk vinden om bij deze maaltijd een grote variatie

Friday 18 November there will be another neighbourhood dinner in the schools of 
Noordwest. The theme this time is INTERNATIONAL! We would love to see a wide 
variety of food cultures at this dinner. We invite you to bring a dish from your own 
culture or from a culture that is close to your heart. We then taste each other's dishes. 
The dinner starts (very Dutch!) at 6 o'clock in the evening. Fixed rules for the 
neighbourhood dinner are: bring food for the number of people you come with and 
also bring your own plate, cutlery and serving spoon. You don't have to register in 
advance so come by and eat, taste  and meet different cultures!

International neighbourhood dinner

Hooilandplein

en versteend plein. Een groep enthousiaste wijk-
Maar  veel mensen vinden het wel een wat kaal 

warm wordt in de zomer. En vooral dat het een 

Het groepje heeft een aantal ideeën uitgewerkt in twee verschillende ontwerpen. De 
gemeente Wageningen is bij dit initiatief aangesloten en heeft budget beschikbaar 
gesteld.  Graag willen we van wijkbewoners horen wat zij van deze plannen vinden. We 
willen alle wijkbewoners, maar vooral de omwonenden uitnodigen om de twee 
voorlopige ontwerpen te bekijken en te beoordelen. Andere ideeën inbrengen kan 
natuurlijk ook. De inloopbijeenkomst is op 

bewoners heeft het initiatief genomen om het 

Inloopavond vergroening 

Het Hooilandplein is het hart van onze wijk.

Hooilandplein te vergroenen. Zodat het bio-
diverser wordt, meer water opvangt en minder 

gezelliger plek wordt om te verblijven. 

30 november van 19.30 - 21.00 uur scholen van Noordwest.

Woensdag
30
nov



Kerstborrel
Na drie jaar kunnen we eindelijk weer eens een kerstborrel 
organiseren. Dat doen we als vanouds samen met de 
Nijenouders tijdens het kerstdiner op de Nijenoordschool.  
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom bij de kerstboom op het 
Hooilandplein voor een glaasje glühwein en een hapje. We 
kunnen gezellig bijpraten over de ontwikkelingen in de buurt 
zoals vergroening en verduurzaming van de wijk maar ook 

Eindejaarsactie voor de voedselbank
Door de hogere prijzen en de energiecrisis doen steeds meer 
mensen een beroep op de voedselbank. Daarom gaat de BVNW 
na twee eerdere succesvolle acties, opnieuw voedsel inzamelen 
op woensdag 28 december en donderdag 29 december. Op 
deze dagen staan we van 10.00-18.00 uur bij de SPAR met 
kratten waar de levensmiddelen in kunnen. Bij de SPAR zullen 
tegen die tijd yers liggen met een overzicht van gewenste 
levensmiddelen. Wil je als vrijwilliger meewerken om de 
levensmiddelen in ontvangst te nemen: meld je aan bij 
irene.gosselink@xs4all.nl

Warmte en duurzaamheid
Een werkgroep van de bewonersvereniging is al enige tijd in gesprek met de gemeente 
en Ennatuurlijk over de verduurzaming van de Warmtekrachtcentrale die een deel van 
Noordwest voorziet van warmte. Maar het gesprek gaat ook over de participatie van 
bewoners in de WKC en over de manier waarop het deel van de wijk dat niet op de 
WKC is aangesloten wordt verduurzaamd. Omdat dit alle bewoners van de wijk 
aangaat wil de bewonersvereniging met de gemeente  een informatieavond 
organiseren over deze onderwerpen. Die avond zal waarschijnlijk in januari worden 
gehouden. Let op de aankondigingen in de mail, de site of op de minibiebjes!

donderdag

december
22

woensdag 28 
en 

donderdag 29 
december

kennismaken met andere buurtbewoners en elkaar een goede kerst toewensen. Een 
koor zorgt voor de passende muzikale omlijsting en de kerstman deelt wat uit aan de 
kinderen.

 



Wie wil er helpen?

We kunnen wel wat hulp gebruiken bij de 
volgende activiteiten:
Ÿ De drie minibiebs hebben een onderhouds-

beurt nodig: nakijken en vastzetten van 
scharnieren, deurtjes stellen, plamuren van 
kleine gaatjes en tot slot een nieuwe laag verf 
erop aanbrengen. Welke handige klusser 
heeft er zin en tijd om een of meer van de de 
minibiebs aan te pakken?

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

zonder uw steun. We vinden het heel leuk als u lid wordt van de 
bewoners-vereniging. Dat kost 15 euro per huishouden per jaar. 

Lid worden?

U kunt zich opgeven via onze site  of door een (www.wageningennoordwest.nl)
mailtje te sturen aan  .penningmeester@wageningennoordwest.nl

Ÿ We hebben het plan om een kabouterpad aan te leggen in Noordwest. Met 
kabouterpaaltjes en een leuk verhaaltje bij elk paaltje. We zoeken mensen die mee 
willen helpen met het verzinnen van verhaaltjes, het bedenken van een leuke route 
en/of het maken en beschilderen van de paaltjes. Graag melden bij 
voorzitter@wageningennoordwest.nl .

Ÿ We zijn nog steeds bezig met een plan voor een boekje over de straten in 
Noordwest: naar wie is de straat genoemd maar ook wat gebeurt er in de straat, 
wat is er te zien etc. Lijkt het je leuk om zoiets te schrijven over je eigen straat of een 
van de andere straten, meld je dan aan bij info@wageningennoordwest.nl

Graag melden bij  irene.gosselink@xs4all.nl

In januari verspreiden we de nieuwe Noordwester met het jaarprogramma 2023. Heb 
je nog ideeën voor nieuwe activiteiten in dat jaarprogramma, stuur ze dan zo snel 
mogelijk naar voorzitter@wageningennoordwest.nl

Leuke ideeën voor 2023?


