Nieuwsbrief
Na een periode van plannen maken, rekenen, overleggen en verbouwen zijn wij
verheugd dat het nieuwe ontmoetingscentrum Van Noord bijna een feit is. Het
pand is halverwege april bouwkundig opgeleverd en daarna is er flink gewerkt aan
de inrichting. Het is bijna zover, de officiële feestelijke opening van
ontmoetingscentrum Van Noord! Zet alvast in je agenda:
16 september van 13.00 tot 16.00 uur
Lekkenburg 1
In een van onze volgende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het
programma van die dag. Of houd onze website in de gaten.
Gebruikers van de Buurtstee op visite!
Op 19 juni zijn de inwoners die gebruik maken van de ruimtes in de Buurtstee op
visite geweest in Van Noord. Uiteraard met 1,5 meter afstand tot elkaar.

In september zullen de activiteiten uit de Buurtstee weer in volle gang zijn! Houd
onze website https://www.vannoordgouda.nl/ in de gaten voor het
zomerprogramma.
Het Zonnige Noorden.
We zitten niet stil in de zomer. De verschillende bewoners zullen in de vakantie
verhuizen naar het nieuwe centrum, maar er worden ook al wat activiteiten
georganiseerd. Heb je zelf ook een goed idee, neem dan contact op met
ruimtehuren@kwadraad.nl.

Wethouder Corine Dijkstra en wethouder Thierry van Vugt op bezoek.
Wethouder Corine Dijkstra en wethouder Thierry van Vugt brachten op 18 juni een
bezoek aan het centrum.

Wethouders Thierry van Vugt en Corine Dijkstra krijgen een rondleiding van de betrokken
organisaties in het Ontmoetingcentrum Van Noord, aan de Lekkenburg 1.

Wethouder Thierry van Vugt: “Gouda moet toekomstbestendig worden. In 2040
moet onze stad CO2-neutraal en aardgas-loos zijn. Samen met inwoners en
ondernemers worden er stappen gezet. De gemeente maakt ook haar eigen
gebouwen duurzaam. Een van die gebouwen is het ontmoetingscentrum Van Noord.
De gemeente Gouda vindt het belangrijk om zelf ook zichtbare
duurzaamheidsstappen te zetten maar bovenal willen we Goudse bewoners en
ondernemers enthousiast maken om zelf ook een bijdrage te leveren en te
verduurzamen. Ik ben blij dat dit lang leegstaande gebouw nu weer een
maatschappelijke invulling krijgt, evenals een nieuw onderkomen van de
bibliotheek.”
Wethouder Corine Dijkstra: “Prachtig om te zien hoe het ontmoetingscentrum Van
Noord wordt ingericht en steeds meer vorm begint te krijgen. Het nieuwe
ontmoetingscentrum vestigt onder andere de bibliotheek en het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Vrijwilligers uit de buurt staat al te popelen om er activiteiten te
organiseren. Het wordt een ontmoetingscentrum voor jong en oud, dus voor alle
bewoners van Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord. Het kloppende hart van de
wijk.”

Het Uitleenpunt en de Kinderbibliotheek
Het Uitleenpunt en de Kinderbibliotheek verhuizen in juli naar Van Noord. Kom
gezellig met je kinderen langs en leen een grote stapel boeken. Van de mooiste
prentenboeken tot spannende voorleesboeken of strips. En haal meteen in het
Uitleenpunt je eigen favoriete boeken. Deze kunnen ook gereserveerd worden via
de website. Dan zetten wij ze voor je klaar. Wel zo handig! Of neem plaats aan de
leestafel met de krant een goede kop koffie. We zien je graag in Van Noord!
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Of je nou jong of oud bent, kind, ouder, verzorger, opa of oma. Je kunt bij het CJG
kosteloos advies krijgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle
leeftijden. Wij denken graag met je mee, bieden deskundig advies, tips en
begeleiding als dat nodig is. Daarnaast organiseren wij diverse
themabijeenkomsten, workshops, cursussen en webinars. Loop gerust binnen voor
vragen of kijk op onze website www.cjggouda.nl
Sociaal Team Gouda Noord
Sociaal team Gouda Noord kijkt er erg naar uit om iedereen welkom te heten in
Van Noord. De ideale plek om inwoners te mogen ontvangen, dichtbij en centraal.
We kijken dan ook erg uit naar de samenwerking met alle andere partijen in Van
Noord. Wij zijn er voor iedere inwoner in de wijk met een ondersteuningsvraag.
Voel je dus vrij om eens bij ons langs te komen met een vraag. We denken graag
mee. (Wel “coronaproof’’ uiteraard, kijk hiervoor op onze website). Daarnaast
denken we actief mee over leuke en passende activiteiten in de wijk, laat dat maar
aan onze sociaal makelaar over. Wie weet tot snel!
Vacature gastheer/gastvrouw (vrijwilliger)
Samen maken we Van Noord. Daarbij zoeken we wijkbewoners,
die andere wijkbewoners een warm welkom heten. De vacature
voor Gastheer/ Gastvrouw kan je bij de QR code vinden. Of kijk
op: https://www.vannoordgouda.nl/vacatures/
Word jij onze nieuwe collega?
Vacature Horeca Manager voor de lunchroom
Lekker broodje? Goede kop koffie? We zijn op volle toeren bezig
met een lunchroom in Van Noord, met een sociaal karakter. Ben
jij een echte horecatijger en wil je met inwoners het Van
Noord? Dan hebben we misschien wel de leukste vacature van
Gouda! Kijk op https://www.vannoordgouda.nl/vacatures/ en
wie weet wordt jij onze nieuwe collega!

