
SEPTEMBER T/M DECEMBER

Gezond met Yoga: Yogales 
13.00 – 14.00 uur, kamer 1.12 (vanaf september)
14.00 – 15.00 uur, kamer 1.15 (alleen september)
15.00 – 16.00 uur, kamer 1.15 (vanaf oktober)
16.00 – 17.00 uur, kamer 1.15 (vanaf oktober)
Contactpersoon: Coosje Gerris, c.gerris@hotmail.com

VanNoordKunst
9.30 – 11.30 uur, kamer 0.17
13.00 – 15.00 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Marianne van der Spree
06 - 23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

ZATERDAG

Verzamelen wielertoerclub Vlek15  
(wisselend op zaterdag en zondag)
7.15 - 8.00 uur, horeca
Contactpersoon: Henk Emmerzaal
06 - 48130939 of h.emmerzaal@xs4all.nl

VanNoordKunst
10.00 – 12.00 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Marianne van der Spree
06 - 23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

Repair Café (eerste zaterdag v.d. maand)
10.00 - 13.00 uur, open tafels kamer 0.10 en 0.11 
Contactpersoon: Jeffrye Cáceres
06 - 25233842 of jeffryecaceres@outlook.com
facebook.com/repaircafegouda

Portugees Volksuniversiteit
10.00 11.30 uur, kamer 1.12
Contactpersoon: Andrea Martins de Andrade
06 - 27468261 of info@volksuniversiteitgouda.nl
www.volksuniversiteitgouda.nl/talen/portugees/ 
portugees-i

Yoga Volksuniversiteit
10.00 - 11.30 uur, kamer 1.12 
Contactpersoon: Rashna Tjikhoeri
06 - 27468261 of info@volksuniversiteitgouda.nl
www.volksuniversiteitgouda.nl > lifestyle mens  
maatschappij > yoga

Er is altijd wat te doen in  
Het Uitleenpunt en de 
Kinderbibliotheek
Kom gezellig met je kinderen langs tijdens het 
voorleesuurtje en leen een grote stapel boeken.  
Van de mooiste prentenboeken tot leuke stripboeken. 
En haal meteen in het Uitleenpunt boeken voor jezelf. 
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 en een 
goede kop koffie, volg een cursus bij Seniorweb of leer 
beter Nederlands met het Taalhuis. Een bezoek met  
de hele klas aan de Kinderbibliotheek? Geen probleem. 
Er is altijd wel een reden om langs te komen. We zien je 
graag in Van Noord!

Gratis proefabonnement bij de bibliotheek
En kom je van 16 t/m 18 september naar Van 
Noord dan krijg je een gratis proefabonnement 
van drie maanden. Hiermee kun je onbeperkt 
boeken lenen. Van spannende thrillers tot 
klassieke romans en van kookboeken tot 
reisgidsen. Of leen eens een e-book of een  
stapel tijdschriften. Het abonnement stopt 
automatisch na drie maanden.    

Kwadraad biedt in Van Noord 
ruimte aan om wijkactiviteiten 
te organiseren 
Voor de wijk, door de wijk! Wil je een keer meedoen?  
Kijk naar het programma en meld je aan!

Heb je een goed idee en wil je zelf iets organiseren 
voor de wijk? Stuur dan een mail naar ruimtehuren@
kwadraad.nl of bel Patricia Lucas (06 - 40831489)
Wanneer de coronamaatregelen het toestaan 
verwachten we in het najaar met elkaar te gaan koken 
met onze nieuwe buurtkeuken én kun je terecht in onze 
lunchroom. www.facebook.com/VanNoordGouda

Advies over opgroeien en 
opvoeden bij Centrum voor 
Jeugd en Gezin

Of je nou jong of oud bent, kind, ouder, verzorger, 
opa of oma. Je kunt bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) gratis advies krijgen over het opvoeden 
en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Elke fase, 
van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn eigen 
uitdagingen, vragen en soms problemen.  
Wij staan voor je klaar met een luisterend oor, hulp en 
ondersteuning. Daarnaast bieden wij ook verschillende 
cursussen, workshops en Webinars aan. Check onze 
website voor het aanbod.

Poppendokter
Speciaal voor alle kinderen die op bezoek komen 
bij het CJG is er een poppendokter! Neem je pop of 
je lievelingsknuffel mee! We gaan kijken of ze goed 
groeit, het hartje luisteren en misschien heeft ze 
wel een pleister nodig! We zien jou en je pop of 
knuffel graag in Van Noord!

Het Sociaal Team Gouda is er 
voor jou en je omgeving 

Wij zijn er voor jou wanneer je behoefte hebt aan 
ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle 
vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. 
Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, zorg, jeugd 
en gezin of je relatie. Heb je zelf een goed idee voor de 
wijk, maar weet je niet hoe je dit realiseert? We helpen 
je graag op weg. Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur, 
telefonisch bereikbaar op 088 - 9004321.

Sociaal Makelaar nodigt u uit  
in het Idee Café 

Wil je graag nieuwe mensen leren kennen of weet je de 
weg niet in de wijk? Soms is de drempel hoog en weet 
je niet waar te beginnen. Dan is het fijn als iemand je 
op weg helpt. De Sociaal Makelaar brengt je in contact 
met de juiste personen en organisaties. Wij delen graag 
waar je activiteiten kunt bezoeken in de wijk zoals een 
wandelclub of eten bij een wijkrestaurant.  
Heb je een leuk idee voor de buurt of zie je kansen voor 
samenwerking tussen bewoners en organisaties in de 
wijk? De Sociaal Makelaar denkt met je mee! Waar vindt 
je ons? Vanaf 1 oktober elke dinsdagmiddag van 14.00 - 
16.00 uur in ontmoetingscentrum Van Noord. Welkom!                              
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 ZONDAG 

Huiswerkbegeleiding Brede School
12.00 – 14.00 uur, horeca ruimte
Contactpersoon: Ayse Candan
0182 - 527101 of ayse.candan@bsgouda.nl
www.bsgouda.nl > projecten

Kinderactiviteiten Marokkaanse gemeenschap  
Bloemendaal
10:00 – 13:00 uur
Contactpersoon: Achmed Azaaj
06 - 46430252 of a.azaaj@live.nl

 
MAANDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt 
9.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Basic Chi voor ouderen
9.00 – 10.00 uur, kamer 1.15
Contactpersoon: Jeanine Kouijzer
06 - 11918984 of mail@jeaninekouijzer.nl
www.jeaninekouijzer.nl/basic-chi-voor-ouderen/

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,
spreekuur op afspraak
12.50 - 16.30 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Nederlandse les voor Poolse gemeenschap
19.00 - 21.00 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Caia Roelofsen
06 - 81288554 of info@tulipanrotterdam.nl
www.tulipanrotterdam.nl

AA-werkgroep Een nieuw begin
19.30 uur, kamer 1.12
Contactpersoon: Ruud Gouda, 06 - 40322243
www.aa-gouda.nl

Modelbouwvereniging Oude Rijn en Gouwe
20.00 - 22.00 uur, 1.15 (1e maandag van de maand)
Contactpersoon: Gert Pieterse
06 - 29031200 of yess@casema.nl
www.modelbouwers.nl/nvmclublijst

 DINSDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
9.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00uur  medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,  
spreekuur op afspraak 
8.20 - 12.00 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-12 jaar,  
inloopspreekuur op afspraak 
13.00 - 14.00 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Speelcafé 0-4 jaar (m.u.v. schoolvakanties)
9.30- 11.00 uur, speelplek naast trap
Contactpersoon: Annelies Kooij
06-28363824 of a.f.kooij@gmail.com
www.cjggouda.nl > cursussen > peuter 

Engelse les
9.00 - 10.00 & 10.15 - 11.15 & 11.30 - 12.30 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Annemieke Boers
06 - 48087081 of annemiekeboers@hotmail.com

Digisterker
12.30 – 14.00 uur, kamer 1.12 (5 x dinsdag)
Contactpersoon: Sandy van Echtelt
0182 - 590101 of taalhuis@bibliotheekgouda.nl
www.bibliotheekgouda.nl > taalhuis > aanbod

Klaverjassen, 55 plus
13.30 – 16.30 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Ineke Bakker, 06 - 38042754

Idee Café
14.00 – 16.00 uur, horecaruimte
Contactpersoon: Inez Plompen (sociaal makelaar)
06 - 52347035 of i.plompen@sociaalteamgouda.nl

GVZ Watergras, zaalvoetbalvereniging 
vergadering
20.00 – 22.00 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Erik Vlaanderen
06-55107594  of erik.vlaanderen@freeler.nl
www.watergras.nl

 WOENSDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
9.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,  
spreekuur op afspraak 
8.20 - 12.00 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Creaclub
9.00 – 11.00 uur, kamer 1.15  
(1e, 2e, en 4e woensdag van de maand) 
Contactpersoon: Wijnie van Tilburg
0182 - 526155 of aenwvtilburg@gmail.com

Weefkring 
9.00 – 12.00 uur, kamer 1.15 (elke 3e woensdag v/d maand)
Contactpersoon: Corrie den Braber
0182 - 534631 of leen_corrie@planet.nl

Samen Breien
14.00 – 16.30 uur, kamer 0.10 en 0.11 
Contactpersoon: Sandra Vergunst
06 - 51888685 of vergunstsandra@gmail.com

Vocalgroup Blueprint
19.00 – 21.00 uur, kamer 1.15
Contactpersoon: Charlotte Christie
06 - 39275013 of info@vocalgroupblueprint.nl
www.vocalgroupblueprint.nl

Wijkeethuis Van Noord
17.30 – 19.30 uur, keuken en horeca ruimte
Contactpersoon: Corrie van Oort
0182 - 534767 of th.cvanoort@gmail.com

DONDERDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt 
9.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

VanNoordKunst
13.30 – 15.30 uur, kamer 0.17 (oneven weken) 
Contactpersoon: Marianne van der Spree
06 - 23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

Orientatie op de wereld voor 60 plus
13.30 - 15.30 uur, kamer 1.15
Contactpersoon: Willie Lek
06 - 47380070 of willie@willielek.nl

Rijbewijskeuring
13.00 – 21.00 uur uur, CJG 
(elke 2e donderdag v/d maand)
Contactpersoon: Ton Windgassen, 085 - 065 0005
www.rijbewijskeuringen.info

Vraag de straattafel
14.00 - 16.00 uur, buiten of horeca ruimte
Welkom voor praatje, computer-/iPad-/telefoon 
vraag, met koffie. Initiatief van Netwerk Samen voor  
Goud/Senior web bibliotheek/Sociaal Makelaar.
Contactpersoon: Volkan Ozdemir
06 - 11105640 of volkan@samenvoorgoud.nl
www.samenvoorgoud.nl

Techniekproject 10+ (m.u.v. schoolvakanties)
19.00 - 20.30 uur, kamer 0.17
Contactpersoon: Karin 
06 - 47939890 of techniekvrijwilligers@gmail.com

Djembé lessen
19.30 - 20.45 uur, kamer 1.15, gevorderden
20.45 - 22.00 uur, kamer 1.15, beginners en half-gevorderd
Contactpersoon: Rob de Keizer
06 - 629542018 of rob@natuurlijkritme.nl
www.natuurlijkritme.nl/djembe-lessen

 VRIJDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
9.00 – 17.00 uur (10.00 – 12.00 uur bieb voor de  
kleintjes en 15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,  
spreekuur op afspraak 
8.20 - 12.00 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl 
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