
Sociaal Team Gouda Inloopspreekuur op afspraak 
13.00 - 14.00 uur, ruimte 1.13
info@sociaalteamgouda.nl, 088-9004321

Rijbewijskeuringen
Aanmeldingen via www.rijbewijskeuringen.info
12.00 – 20.00, ruimte CJG
Contactpersoon: Ton Windgassen 
085-0650005 of ton.windgassen@casema.nl

VanNoordKunst
Tekenen en schilderen cursus
13.30 – 15.30 uur, ruimte 0.17, 1x in de 14 dagen
Contactpersoon: M.Waalwijk
06-23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 
vannoordkunst.wordpress.com
 
Kennis van de Wereld
Wij bespreken actuele onderwerpen, tentoonstellingen, 
gebeurtenissen die ons raken! Met veel eigen inbreng 
van de deelnemers. Goede sfeer gegarandeerd.
13.30 - 15.30 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Willie lek 
06-47380070, willie@willielek.nl, www.willielek.nl
 
Het Sociale Café
11.00 - 14.00 uur
Contactpersoon: Dirk van der Heijden 
cafe@vannoordgouda.nl

Inloopspreekuur computervragen
14.00 - 16.00 uur 
Contactpersoon: Patricia van Waas, 
p.vanwaas@bibliotheekgouda.nl

Techniekproject 9+ (m.u.v. schoolvakanties)
19.00 – 20.30 uur, ruimte 0,17
Contactpersoon: Karin 06-47939890 
techniekvrijwilligers@gmail.com 
www.techniekprojectgouda.nl
 
Djembé lessen
Gezellige les op Afrikaanse djembé en doundoun-trommels
19.30 - 20.45 uur, gevorderd, ruimte 1.15
20.45 - 22.00 uur, beginners, ruimte 1.15
Contactpersoon: Rob de Keizer 
06-50947989 of rob@natuurlijkritme.nl 
www.natuurlijkritme.nl

 VRIJDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
09.00 – 17.00 uur (15.00 - 17.00 uur medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar  
08.20 - 12.00 uur, spreekuur op afspraak
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl 

VanNoordKunst
Tekenen en schilderen cursus
09.30 - 11.30 uur, ruimte 0.17, 1x in de 14 dagen
13.00 - 15.00 uur, ruimte 0.17
Contactpersoon: M.Waalwijk 
06-23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 
vannoordkunst.wordpress.com

Sociaal Team Gouda Inloopspreekuur op afspraak
10.00 - 11.00 uur, ruimte 1.13
info@sociaalteamgouda.nl, 088-9004321

Voorleesochtend voor kinderen 0-4 jaar 
10.00 - 12.00 uur 
Contactpersoon: Ellen Moen, e.moen@bibliotheekgouda.nl 

Bingo voor ouderen
Grote bingokaarten, ook voor slechtzienden
13:30 – 16:00 uur, 2e dinsdag en 4e vrijdag v/d maand
Contactpersoon: Marja Verwoerdt 
Verwoerd@xs4all.nl of 06-12864221

Gezond met Yoga
Yoga voor buurtbewoners
15.00 – 16.00 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: C. Gerris, c.gerris@hotmail.com

ZATERDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
10.00 – 18.00 uur 

Repair Café
Reparatie van kleine huishoudelijke 
apparatuur, speelgoed, etc, soms ook kleding
10.00 - 13.00, ruimte 0.11
Contactpersoon: Jeffrye Cáceres
06-25233842 of jeffryecaceres@outlook.com 
facebook.com/repaircafegouda

VanNoordKunst
Portret tekenen en schilderen
10.00 - 12.00 uur, ruimte 0.17, 1x per maand
Contactpersoon: M.Waalwijk 
06-23507933 of m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 
vannoordkunst.wordpress.com

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. We helpen je graag op weg. 
Op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur, 088 - 9004321.

Kom naar de Wijkwijzer!
Wil je graag nieuwe mensen leren kennen of weet je de 
weg niet in de wijk? De Sociaal Makelaar deelt graag 
waar je activiteiten kunt bezoeken in de wijk zoals een 
wandelclub of eten bij een wijkrestaurant. 
Zie je kansen voor samenwerking tussen bewoners en 
organisaties in de wijk? De Sociaal Makelaar denkt met 
je mee! Vanaf 1 oktober zijn we elke dinsdag 13.00 - 
14.00 uur in Van Noord. Welkom! 

Winkelcentrum Bloemendaal 
Dat is natuurlijk om de hoek bij Van Noord. Op hun 
site www.winkelcentrumbloemendaal.nl vind je de 
activiteiten rondom het thema ‘Bloemendaal verbindt’. 

Advies over opgroeien 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. Wij staan voor je klaar 
met een luisterend oor, hulp en ondersteuning. 
Check onze website voor workshops en webinars. 

Welkom bij Café van Noord!
Dit kindvriendelijke café met cadeauwinkel, is dé 
stek van Gouda Noord. Kom langs voor heerlijke 
koffie met taart, lekkere lunch of een borrel. 
De gerechten op de kaart zijn geïnspireerd op 
een leuke mix van andere culturen en smaken. 
Openingstijden: ma t/m vrij 9-17 uur, za: 10-18 uur..

Kwadraad biedt in Van Noord 
ruimte voor wijkactiviteiten
Voor de wijk, door de wijk! Wil je een keer meedoen? 
Kijk naar het programma en meld je aan!
Wil je zelf iets organiseren en hiervoor een ruimte 
huren? Mail naar ruimtehuren@kwadraad.nl of bel 
088-09004000 en maak een account aan via 
www.zoekenboekgouda.kwadraad.nl                     2022

Activiteiten-
programma

schrijf 
je in!

schrijf 
je in!

1e zaterdag 
v/d maand

2e 
donderdag 
v/d maand

kosten 
€ 4 p.p.



 ZONDAG 

Kinderactiviteit Marokkaanse 
gemeenschap Bloemendaal
09.30 - 12.00 uur
Contactpersoon: Ahmed Azaaj
06-46430252 of a.azaaj@live.nl

Huiswerkbegeleiding
12.30 - 14.30 uur, ruimte horeca
Contactpersoon: Ayse Candan 
0182-527101 of ayse.candan@bsgouda.nl

Wielertoerclub Vlek15
07.30 - 8.00 uur, ruimte 0.17
Contactpersoon: Henk Emmerzaal 
06-48130939 of h.emmerzaal@xs4all.nl

 
MAANDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt 
09.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,
spreekuur op afspraak
08.20 – 12.00 uur
088-2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Sociaal Team Gouda Inloopspreekuur
10:00 - 11:00 uur, ruimte 1.14
info@sociaalteamgouda.nl, 088-9004321

Schilderclub Het Palet
13.30 - 16.30 uur, ruimte 0.17
Contactpersoon: Ingeborg Verkerk 
06-14892402 of borg.verkerk@gmail.com

Het Sociale Café
11.00 - 14.00 uur
Contactpersoon: Dirk van der Heijden 
cafe@vannoordgouda.nl

SMVH: Spelletjesmiddag
14.00 – 16.00 uur, ruimte 0.11
Contactpersoon: Nelly Kroeze 
0182-537386 of nelly.kroeze@planet.nl

Eten met buurtgenoten
Van een drie-gangen diner genieten met  
buurtbewoners, in ontspannen sfeer.
17:30 – 19:30 uur, horecaruimte
Contactpersoon: Janny van der lubben 
06-16347310 of Janny.vanderlubben299@gmail.com

Meeting AA-werkgroep
Bijeenkomst voor alcoholverslaafden die het 
verlangen hebben te stoppen of gestopt te blijven 
met alcoholgebruik.
19.30 - 21.30 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Ruud Hoogsteder 
rmg.hoogsteder@gmail.com of 06-40322243
 
Modelbouwverenging Oude Rijn en Gouwe
20.00 – 21.30 uur, ruimte 0.11
Contactpersoon: Gert Pieterse
06-29031200 of yess@casema.nl
  

 DINSDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt
09.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Centrum voor Jeugd en Gezin 0-4 jaar,  
spreekuur op afspraak 
08.20 - 12.00 uur
088-2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Speelcafé
Ontmoeten, spelen, leren voor peuters en (groot)ouders
09.00 – 11.00 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Brede School - Eefke Verheul 
eefke.verheul@bsgouda.nl of 0182-527101
www.bsgouda.nl
  
Cursus SeniorWeb
09.30 – 12.00 uur, ruimte 1.12
Contactpersoon: Patricia van Waas
p.vanwaas@bibliotheekgouda.nl

Cursus Engels
09.00 - 12.30 uur, ruimte 0.17
Contactpersoon: Annemieke Boers-Heijkoop 
06-48087081 of annemiekeboers@hotmail.com

Wijkwijzer
13.00 - 14.00 uur  
Contactpersoon: Sebastiaan Boelhouwer 
s.boelhouwer@sociaalteamgouda.nl

Sociaal Team Gouda, inloopspreekuur op afspraak 
13:00 - 14:00 uur, ruimte 1.13
info@sociaalteamgouda.nl, 088-9004321

Bingo voor ouderen
Gezellig bingo spelen voor ouderen 
(grote bingokaarten, ook voor slechtzienden)
13:30 – 16:00 uur, 2e dinsdag en 4e vrijdag v/d maand
Contactpersoon: Marja Verwoerdt 
Verwoerd@xs4all.nl of 06-12864221 

 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 
08.20 - 12.00 uur
088 - 2542384 of jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

Weefkring
09.00 - 12.00 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Corrie den Braber 
leen_corrie@planet.nl

Creaclub (1e, 2e en 4e woensdag)
09.00 - 11.00 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Wijnie van Tilburg 
0182-526155 of aenwvtilburg@gmail.com

Denksportcafe voor jong en oud 
Dammen, schaken, goën
vanaf 14.00 uur
denksport-cafe@outlook.com

Papierwinkel Gouda
Informatie en hulp bij financiële vragen
09.30 – 11.30 uur, ruimte 0.17
Inloop en op afspraak. 
Sociaal Team Gouda: 088-900 4321

Sociaal Team Gouda Inloopspreekuur
10.00 - 11.00 uur, ruimte 1.08a
info@sociaalteamgouda.nl, 088-9004321

KIES groep kinderen met gescheiden ouders 4-6 jr
13.30 - 14.30 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Danieke Hoexum
06-21917447 of d.hoexum@kwadraad.nl
kwadraad.nl/kalender/kies-groep-1-3-8-september- 
2021-gouda/

Samen breien
Gratis club voor een ieder die handwerken wil 
combineren met gezelligheid.
14.00 - 16.30 uur, ruimte 0.11
Contactpersoon: Sandra Vergunst 
06-51888685 of vergunstsandra@gmail.com

KIES groep kinderen met gescheiden ouders 7-9 jr
15.30 -16.30 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Danieke Hoexum
06-21917447 of d.hoexum@kwadraad.nl
kwadraad.nl/kalender/kies-groep-4-6-8-september- 
2021-gouda/

KIES groep kinderen met gescheiden ouders 9-12 jr
17.00 - 18.00 uur, ruimte 1.15
Contactpersoon: Danieke Hoexum
06-21917447 of d.hoexum@kwadraad.nl
kwadraad.nl/kalender/kies-6-8-8-september-2021-gouda/

Eten met buurtgenoten
Driegangen diner genieten met  
buurtbewoners, in ontspannen sfeer.
17.30 – 19.30 horecaruimte
Contactpersoon: Corrie van Oort 
kookencorrie@gmail.com of 0182-534767

DONDERDAG

Kinderbibliotheek en Uitleenpunt 
09.00 – 17.00 uur (15.00 – 17.00 uur medewerker aanwezig)

Franse les
09.30 - 11.00, ruimte 1.12
Contactpersoon: Danielle North 
06-25406656 of d.north@bibliotheekgouda.nl

Leesgroep
10.00 - 12.00 uur, ruimte 0.17
Contactpersoon: Marrie Verhoef, ver00022@planet.nl

Centrum voor Jeugd en gezin 0-12 jaar, 
inloopspreekuur 
10.30 - 11.30 uur
088-2542384 jgzbloemendaal_noord@ggdhm.nl
www.cjggouda.nl

opgeven 
is verplicht

1e maandag 
v/d maand

3e woensdag 
v/d maand

op 
afspraak

op 
afspraak

kosten 
€ 8 p.p.

kosten 
€ 4 p.p.

kosten 
€ 8 p.p.


