
 

Misschien is het u al opgevallen, er wordt hard getimmerd en gezaagd aan het pand aan de Lekkenburg 1.
Daar wordt een nieuw ontmoetingscentrum gerealiseerd waar straks verschillende organisaties te vinden
zullen zijn. Het is een levendige plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar inwoners activiteiten kunnen
ondernemen en organiseren, waar je vragen kunt stellen aan professionals en waar aandacht is voor de
bezoekers. 
 
En de naam is…
Met trots maken we de nieuwe naam van het ontmoetingscentrum bekend; 
 
Na de vele inzendingen te hebben beoordeeld, was de jury unaniem over deze, door John van Dijk,
ingezonden naam. 
Kort, maar krachtig, de naam blijft meteen hangen en het past ook goed bij de locatie. We willen iedereen
hartelijk bedanken voor het meedenken en de creatieve inzendingen!
 
Voor wie is ontmoetingscentrum Van Noord?
Het centrum is voor iedereen die een kop koffie wil drinken, mee wil doen aan een activiteit, een vraag
heeft over opvoeden en opgroeien aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, een vraag heeft voor het Sociaal
Team, een krant of boek wil lezen of lenen bij de bibliotheek, een activiteit voor de buurt wil organiseren,
voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Kortom: voor u.
 
Wanneer is het klaar?
Dat is altijd lastig om te zeggen aan het begin van de verbouwing. Als alles vlekkeloos verloopt is de
planning dat Van Noord na de zomer 2020 officieel wordt geopend. Wij doen ons best u regelmatig op de
hoogte houden van de ontwikkelingen en planning.

Nieuw Ontmoetingscentrum!

Beste buren en wijkbewoners

Van Noord



Welke organisaties komen in het centrum?

Het ontmoetingscentrum wordt ontwikkeld door de volgende organisaties:

Samenwerkingspartners

Er zullen regelmatig activiteiten worden ontwikkeld met onderstaande partners:

Minimaal 50 kinderactiviteiten per jaar

20 Inwonersactiviteiten per week.

Inloopspreekuur, Papierwinkel, etc.

Jeugdgezondheidszorg
0-18 jaar

De Kinderbibliotheek, uitleenpunt,
Taalhuis & diverse programmering.

Wijk eethuis, wekelijks met, door en voor de buurt.

Toegankelijkheid voor het verenigingsleven en 
buurtsport.

Samenwerking op tal van bewonersactiviteiten.

Groepsgerichte ondersteuning, 
weerbaarheidstraining, en andere trainingen.

Inloopspreekuur, pedagogische advies, cursussen en
themabijeenkomsten

“Houd de ontwikkelingen in de gaten op
vannoordgouda.nl en onze facebookpagina!”


