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Op de binnenpagina ziet u ons jaarlijks activiteitenprogramma. We hebben weer 
veel activiteiten gepland, voor jong en oud, en we hopen dan ook velen van jullie 
hierbij te zien. Naast het ’reguliere’ jaarprogramma bereiden we ook nieuwe of 
andere activiteiten voor, zoals de vergroening van het Hooilandplein, verduur-
zaming van de energie of het leren bedienen van een AED. Wanneer die plannen 
concreter zijn en data bekend zijn, zullen we ze melden in de nieuwsbrief, op de 
website , via facebook  en de nextdoor-app. Kijk www.wageningennoordwest.nl
daar dus regelmatig naar!

Het bestuur van de bewonersvereniging wenst u een 

heel goed en gezond 2023! 

U kunt ook actief worden bijvoorbeeld door af en toe te helpen bij activiteiten of in 
de werkgroepen (zie achterpagina) of ideeën voor nieuwe activiteiten in de buurt te 
verzinnen. Laat het ons weten via info@wageningennoordwest.nl .

De bewonersvereniging organiseert zelf activiteiten en ondersteunt bewoners bij 
activiteiten in de wijk. We behartigen 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 
bewonersvereniging. Dat kost 15 euro per huishouden per jaar. U kunt zich 
opgeven door een mailt te sturen aan  .penningmeester@wageningennoordwest.nl

Lid worden of meedoen?

Thema-avond over verduurzaming energievoorzieing
Op 8 maart organiseert de werkgroep Warm Noordwest samen met de gemeente 
een avond over de verduurzaming van de energievoorziening en het energie-
gebruik in de wijk. Thema is: wat kunnen we als bewoners gezamenlijk en wat 
individueel oppakken om onze wijk te verduurzamen.  Houd deze datum alvast 
vrij! Plaats wordt nog bekend gemaakt.



Activiteiten  
Buurtmaaltijd
Buurtbewoners koken en delen verschillende gerechten, vaak 
met een bepaald thema in gedachten. De maaltijd vindt 
plaats in de scholen van Noordwest. Het thema wordt nog 
bekend gemaakt. 

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

Opschoondag

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

vrijdag

10
maart

zaterdag

18
maart

april

zaterdag

8

12
april

woensdag Algemene ledenvergadering
Om 20.00 uur 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.

27
april

donderdag

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

Koningsdag

mei

dinsdag

16 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



16
zaterdag

sept

zaterdag

16
sept

Dag van het Hooilandplein
Een hele dag feest met  Heel Noordwest Bakt, de 
Noordwest-loop, speeltoestellen en workshops. En als 
bijzondere afsluiting in de avond: het onvolprezen 
Hooilandconcert met verschillende Wageningse artiesten.

23
zaterdag

sept

Burendag
Straten organiseren zelf borrels, barbecues of andere 
activiteiten.
 

juni

vrijdag

16
Buurtmaaltijd
Buurtbewoners koken en delen verschillende gerechten, vaak 
met een bepaald thema in gedachten. De maaltijd vindt 
plaats in de scholen van Noordwest. Het thema wordt nog 
bekend gemaakt. 

20
okt

vrijdag

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

Buurtmaaltijd

dec

zaterdag

9
Kerstboom en Kerstborrel
Op 9 december zet de bewonersvereniging  
met de winkeliers van het Hooilandplein de 
jaarlijkse kerstboom neer.
Op de 21e wensen we elkaar bij de boom 
jne feestdagen, drinken een glaasje en eten 
een hapje.

dec

donderdag

21

Op de achterzijde staan de doorlopende activiteiten!

in 2023



D Aoorlopende ctiviteiten

RepairCafé
Elke 2e woensdag van de maand kunt u samen met een 
vrijwilliger uw kapotte spullen repareren. In de scholen van 
Noordwest van 19.00- 21.30 uur. Zie ook 
http://www.repaircafewageningen.nl

groep

9
Groep 9
Elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur kunnen senioren uit 
de wijk terecht in aula van de scholen van Noordwest voor 
een kop kofe en een praatje. De bedoeling is om elkaar te 
ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Om de 14 dagen 
proberen we iemand uit te nodigen voor een interessante 
lezing. Kom ook eens langs, u bent van harte welkom!

mini

biebs Puzzels: Ferdinand Bordewijkstraat 13

Ruilen van

Stekjes: Van der Vlugtlaan 8

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

werk

groepen

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

Werkgroepen van de bewonersvereniging
Ÿ Groen en Verkeer
Ÿ Warm Noordwest
Ÿ Binnenveld
Ÿ Vergroening Hooilandplein


