Nieuwsbrief
We zijn verheugd! Een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en ondanks de coronacrisis
is het Ontmoetingscentrum Van Noord (aan de Lekkenburg 1) in april bouwkundig
opgeleverd. En we kunnen zeggen dat het resultaat prachtig is!

In april en mei worden de vaste meubels geplaatst. Wanneer de crisis het toelaat
zullen het Sociaal Team, het CJG en de bibliotheek (de kinderbibliotheek in de
Plaswijckschool en het uitleenpunt) verhuizen in de zomermaanden. Begin
september wordt het centrum officieel feestelijk geopend.
Niet alleen het oog wil wat, ook op het gebied van duurzaamheid heeft de
gemeente geïnvesteerd in isolatie en klimaatsystemen om het gebouw zo groen
mogelijk te maken. De gasleidingen in het pand zijn afgesloten want jawel; Van
Noord is gas(t)vrij!

Ontmoetingscentrum in tijden van de coronacrisis.
Veel van onze aandacht gaat uit naar inwoners die te lijden hebben onder de
coronacrisis en onze medewerkers in de zorg en andere vitale beroepen. Het
betreurt ons dat juist wanneer elkaar kennen, elkaar in de gaten houden en elkaar
een steuntje in de rug geven zo belangrijk is, we onze centra gesloten moeten
houden.
Hulp nodig of bieden? Klik op onderstaande links:
 Coronahulp gemeente Gouda
 Coronahulp en tips voor gezinnen
 Dienstverlening CJG

De Buurtstee
De activiteiten in de Buurtstee zullen ook verhuizen naar het nieuwe centrum.
Wanneer de coronacrisis het toelaat zal de Buurtstee nog wel voor onbepaalde tijd
open zijn voor de kookactiviteiten samen met Quadrant Kindercentrum de
Peuterhoef. Wanneer onze fondsenwerving voor de nieuwe keuken succesvol is,
hopen we in het begin van het seizoen de keuken in Van Noord te plaatsen.

Sneakpeak
Niet allemaal tegelijk, maar je kunt natuurlijk alvast even door de ramen gluren.
Voor wie dat niet kan, een paar foto’s…

Van Noord, voor jou
Van Noord is een sociaal-cultureel centrum en na de crisis hebben we wel zin in
iets leuks. Filmavond, lan-party, knutselmiddag? Een ruimte reserveren voor een
wijkactiviteit kan binnenkort via onze nieuwe website.

