
Activiteitenmiddag voor Jongeren
Datum: 3 mei Tijd: 13:00 - 17:00

Op vrijdagmiddag 3 mei organiseert ’t Huis van Noord in samenwerking met 
het jongerenwerk van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland 
een grootse activiteitenmiddag  voor de  jeugd van 10 t/m 18 jaar. 
Er staan een aantal stoere en leuke activiteiten op het programma: laser-
gamen, bubbelvoetbal, boogschieten, graffiti workshop en een workshop cre-
atief. De jongeren activiteitenmiddag wordt gefinancierd uit de opbrengsten 
van de laatste kerstmarkt van het Schoonhovens College Vlisterweg. Deel-
name aan de activiteitmiddag is gratis. De middag vindt plaats in en rondom 
sporthal De Meent in Schoonhoven.
Voor meer informatie over de activiteitenmiddag kun je contact opnemen met 
jongerenwerker André Kuipers via email: andrekuipers@stjjmh.nl

Repair Café
Data: 4 mei en 1 juni. Tijd: 10:00 - 13:00

Elke eerste zaterdag van de maand kun je bij het Repair Café terecht met alle kapotte 
spullen die je zelf kunt vervoeren zoals elektrische apparaten, kleding, meubels, servies-
goed, gebruiksvoorwerpen, fietsen, speelgoed enzovoort. Er wordt dan gekeken of het sa-
men met een van onze enthousiaste vrijwilligers gerepareerd kan worden. Ondertussen 
hebben we al vele succesvolle reparaties uitgevoerd. Ook kun je langskomen voor een 
lekker bakje koffie of thee en kletsen met buurtbewoners en vrijwilligers. Onderdelen, als 
nodig en aangeschaft in overleg, moeten betaald worden en een vrijwillige bijdrage in de 
fooienpot wordt zeer op prijs gesteld.

Creatieve Instuifavonden
Data: 15 mei en 12 juni. Tijd: 19:30 - 21:30 

Deze twee instuifavonden zijn bedoeld voor dames en heren van 20 tot 100 
jaar. U wordt verzocht een eigen werkstuk mee te nemen waaraan u verder 
kunt werken of eventueel hulp kan vragen hoe u verder moet. U kunt ook al-
leen voor een kopje koffie of thee langs komen. 
Het belangrijkste van deze avonden is, voor ons als organisatie, om samen 
met u te kijken of er interesse is om structureel workshops aangeboden te 
krijgen. Als blijkt dat dit het geval is willen we gelijk een eerste inventarisatie 
maken welke technieken u graag zou willen leren. U kunt ook uzelf aanbieden 
om een workshop te geven.
Bij voldoende interesse gaan we na de zomervakantie van start. Deze twee 
avonden zijn geheel gratis te bezoeken.
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Huiswerkbegeleiding
Dag/tijd: elke schoolgaande donderdag van 19:00 - 20:30

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die op het voortgezet onderwijs zit-
ten (klas 1 t/m 4). De leerlingen nemen hun agenda, boeken en eventuele laptop mee 
naar de begeleiding. Tijdens de bijeenkomst gaan de scholieren zelfstandig aan het 
werk. Wanneer een leerling tegen een vraag aanloopt tijdens het maken van huiswerk, 
kan hij of zij om hulp vragen bij een klasgenoot of begeleider. Ook rustig leren voor een 
toets of begeleiding bij het overhoren is mogelijk. 
Er is ook aandacht voor samenwerken. Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor de 
huiswerkbegeleiding. Onder andere leerkrachten van het basisonderwijs, onderwijsas-
sistenten, stagiaires en docenten van het voortgezet onderwijs. Samen maken zij de 
huiswerkbegeleiding mogelijk. 

Jongereninloop
Dag/tijd: elke woensdag 15:00 - 17:30 elke vrijdag: 19:00 - 22:00

Elke woensdagmiddag en vrijdagavond organiseert het jongerenwerk van stich-
ting Jeugd- en Jongerenwerk een inloop voor jongeren van 10 t/m 18 jaar. Jonge-
ren zijn welkom in de ruimte beneden om een spelletje te spelen op de gamecon-
sole (PS 4), een potje tafelvoetbal te spelen, een kaart- of bordspelletje te doen of 
gewoon met vrienden of vriendinnen wat te hangen op de banken.
Er is tijdens de jongereninloop altijd een jongerenwerker aanwezig. 
Bij hem of haar kan je terrecht als je een vraag of probleem hebt. De jongerenwer-
ker kan je vaak wel verder helpen en zonodig wordt er samen naar een antwoord 
of oplossing gezocht.

Sterk Meidenwerk
Dag/tijd: elke vrijdag 19:00 - 21:00

Elke vrijdag avond wordt er een meiden activiteit georganiseerd in ’t 
Huis van Noord. De ene week een activiteit voor de leeftijd 10 t/m 13 
jaar door jongerenwerk. De andere week een activiteit voor de leeftijd 
14 t/m 18 jaar door vrijwilligers van stichting de Toekomst. 
Deze activiteiten zijn genaamd: Sterk Meidenwerk. Er zijn onder andere 
creatieve workshops en thema avonden. Kijk voor wat we gaan doen op 
onze website: www.hethuisvannoord.nl. De avonden zijn leerzaam en 
gezellig en de activiteiten zijn geheel kosteloos. 

’t Huis van Noord 
Stichting ’t Huis van Noord is opgezet eind oktober 2017 met het doel om voor binding in de wijk te zorgen. Het is een buurt-
huis, in sporthal De Meent, voor buurtbewoners en door buurtbewoners waar iedereen welkom is van jong tot oud. 
De visie van de Stichting ‘t Huis van Noord is dat de inwoners van Noord met verschillende partners actief bouwen aan een 
sociaal netwerk in de wijk, waardoor mensen elkaar meer ontmoeten en leren kennen.
We willen een wijk waar iedereen met plezier kan wonen en mensen meer contact met elkaar hebben, ze elkaar in de ogen 
kijken en elkaar meer gaan respecteren om wie ze zijn. We willen een laagdrempelige openbare voorziening zijn waar men-
sen elkaar ontmoeten en waar mensen deel nemen aan uiteenlopende activiteiten. Deze activiteiten kunnen de buurtbewo-
ners eventueel ook zelf organiseren. Daarvoor kan contact opgenomen worden via mailadres: info@hethuisvannoord.nl 
Like onze facebook pagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
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