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2. Inleiding  
 
Dit activiteitenplan geeft een doorkijk naar de gebruikers van ’t Huis van Noord. Tevens is 
het een beknopte toelichting op de begroting. De begroting is een onderdeel van dit 
activiteitenplan, onder paragraaf 7. Tevens zal dit plan worden meegestuurd met de 
subsidieaanvraag 2021.  
 

3. Stichtingsbestuur en Stichtingsdoel 

3.1 Het bestuur 
 
Het bestuur heeft als taak de stichting te besturen. Ten tijde van het schrijven van dit 
activiteitenplan bestaat het bestuur uit 6 personen. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken, 
naast de functies zoals secretaris, penningmeester, voorzitter, alg. bestuurslid etc. Bij 
taken kan gedacht worden aan beheer van het pand, pr taken, inkoop etc. Sommige 
bestuursleden zijn daarnaast nog actief bij het coördineren/organiseren van activiteiten. 
In het jaar 2019 zijn de meeste leden van het bestuur die gestart zijn met het oprichten 
van de Stichting, afgetreden. Dit houdt in dat het huidige bestuur een vrij nieuw en nog 
niet ervaren bestuur is en dat dit de nodige begeleiding vraagt. Begeleiding in de zin van 
ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken maar ook zeker wanneer ’t Huis van Noord 
een andere locatie krijgt.  
 

3.2 Doel van Stichting ’t Huis van Noord 
 
De Stichting heeft als doel: 
 

a. Een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en een plek te zijn voor alle inwoners van Schoonhoven Noord 

b. Een beweging op gang te brengen waarbij bewoners zelf inhoud en vorm geven aan 
het ontwikkelen van hun wijk (actief burgerschap) 

c. Om op eigen kracht inwoners te mobiliseren, het uitvoeren van taken voor de wijk 
door bewoners van de wijk 

d. De bevordering mogelijk te maken van individuele (talent)ontwikkeling 
e. Een laagdrempelige voorziening te zijn om elkaar te ontmoeten en om deel te 

nemen aan uiteenlopende activiteiten of om deze zelf te organiseren. 
 

3.3 Wijkgericht 

Stichting ’t Huis van Noord realiseert zich dat er wellicht activiteiten worden 

georganiseerd die ook door andere partijen of welzijnsorganisaties worden aangeboden. 

Echter is ’t Huis van Noord de enige partij die zo geografische, in één wijk van 

Schoonhoven, te wek gaat. Dit makt het grote verschil met andere aanbieders die n eze 

wijk nauwelijks iets doen.  

3.4 Ondersteuning bestuur door professional 

Het bestuur van de Stichting realiseert zich dat zij ondersteuning nodig hebben om dit 

proces dat nodig is om de doelstellingen van de Stichting op gang te brengen en te 

realiseren er professionele ondersteuning nodig is, in ieder geval gedurende de eerste 

jaren. Tevens zal er voor komend jaar ook ondersteuning nodig zijn voor de nieuwbouw 

realisatie en de uitvoer van het meerjarenbeleid 2020-2023.  
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Het bestuur krijgt ondersteuning van een professional die op contractbasis werkt. De 

volgende ondersteuning is daartoe overeengekomen voor gemiddeld 5 uur per week: 

- het bestuur van de Stichting met raad en daad bijstaan 
- het stimuleren en faciliteren van andere partners in de wijk samen te werken met 

de Stichting en activiteiten in ’t Huis van Noord te organiseren 
- het bestuur van de Stichting te ondersteunen bij het verwerven van een centrale 

positie in de wijk 
- het bestuur van de Stichting ondersteunen in de communicatie met de wijk en 

andere partners zoals bijv. de SWOS en STJJMH 
- het ondersteunen in de realisatie van een nieuw onderkomen/pand voor ’t Huis van 

Noord 
- Ondersteuning realisatie meerjarenbeleid 2020-2023. 

 
Uitgangspunt bij de ondersteuning dat deze geboden wordt waar nodig en dat gestreefd 

wordt naar het zelfstandig uitvoeren van de genoemde activiteiten door de Stichting. 

3.5 Nieuwbouw 

Als tijdens het oprichten van ’t Huis van Noord is door het oprichtingsbestuur aangeven dat 

’t Huis van Noord pas echt een laagdrempelig buurthuis/wijkcentrum zal worden als er 

beschikt kan worden over een eigen locatie. Omdat er medio 2016 geen locatie voorhanden 

was, is er met de gemeente afgesproken te starten in twee ruimtes van Sporthal de Meent. 

De Gemeente heeft hierbij de belofte gedaan om naar een nieuwe locatie te kijken zodra 

de herontwikkeling in de wijk Noord concretere vormen zou krijgen. Deze concrete 

plannen voor de wijk Schoonhoven Noord zijn er inmiddels en hebben er in 2019 al enige 

gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers huisvesting van de gemeente. Het 

bestuur heeft de opdracht gekregen een plan van eisen op te stellen. Het bestuur verwacht 

dat er in 2020/2021 veel acties / activiteiten zijn omtrent de nieuwbouw en dat dit de 

nodige aandacht en werk zal vragen van het bestuur. Het bestuur heeft gevraagd of de 

professional die nu ook al ondersteund, hier ook iets in kan betekenen. Dit is ook kenbaar 

gemaakt bij de Gemeente Krimpenerwaard.  

4. Gebruik / huur ruimten incl. schoonmaak ’t Huis van Noord 

’t Huis van Noord is een wijkcentrum dat eigen activiteiten organiseert maar ook een 

faciliterende rol in de wijk inneemt. Dit met name als het gaat om activiteiten die de 

cohesie in de wijk bevordert zoals bijvoorbeeld activiteiten van buurtverenigingen of 

bijvoorbeeld de inloop van STJJMH. Tevens kan de ruimte gehuurd worden door derden, 

mits dit bij de doelstellingen van de stichting past. Ten tijde van het schrijven van dit 

activiteitenplan, hebben we drie externe huurders namelijk een docent die Arabische 

lessen geeft, een arts die rijbewijskeuringen voor 70+ organiseert en een diëtist die 

gezondheidsadviezen geeft. Voor deze drie activiteiten ontvangt de Stichting een 

huurbedrag van € 90,- per maand. Voor het betalen van de huur van ’t Huis van Noord 

vragen wij, net zoals in het jaar 2020, budget aan. Met de gemeente Krimpenerwaard is 

een huurovereenkomst van kracht. In 2019 werd door de gemeente een partij ingehuurd 

die de gemeenschappelijke ruimten (hal/gang/toiletten) schoon hielden. De gemeente 

berekende deze schoonmaakkosten door aan ’t Huis van Noord. In 2019 was hier geen 

subsidie voor aangevraagd daar er in de huurovereenkomst stond dat de stichting zou 
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huren incl. schoonmaak. Dit is per 2020 aangepast en voor het jaar 2021 vraagt stichting ’t 

Huis van Noord voor het betalen van deze schoonmaakkosten subsidie aan.  

 

5. (Vrijwillig) Bestuur en vrijwilligers van ’t Huis van Noord 

Stichting ’t Huis van Noord heeft ten tijde van het schrijven van dit activiteitenplan, 8 

bestuursleden en één aftredend bestuurslid. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken binnen 

het bestuur. Naast de bestuursleden werkt ’t Huis van Noord nog met vele andere 

vrijwilligers. Op deze mensen moeten we zuinig zijn aangezien ze geheel belangeloos hun 

vrije tijd in de Stichting steken. Er moet persoonlijke aandacht aan deze vrijwilligers 

geschonken worden om ze te behouden en daarnaast aan het aantrekken van nieuwe 

vrijwilligers om het voortbestaan van de stichting te kunnen borgen. Bestuur en 

vrijwilligers ondersteunen en begeleiden activiteiten, onderhouden website / facebook, 

maken schoon etc. Voor 2021 willen we in de begroting een budget opnemen voor 

bestuurs- en vrijwilligerskosten. Dit budget is bedoeld voor bindingsactiviteiten met de 

vrijwilligers/bestuur en EHBO/BHV cursussen (talentontwikkeling).    

 

6. Activiteiten in ’t Huis van Noord 

Onder deze paragraaf zullen de meeste activiteiten van ’t Huis van Noord worden 

beschreven. Echter dit zal nog niet compleet zijn. Aangezien ’t Huis van Noord zich nog in 

de opbouwfase bevindt, kunnen er met nieuwe ideeën, ook nieuwe activiteiten ingebracht 

worden lopende het jaar. Binnen het bestuur en de vrijwilligers is afgesproken dat de 

activiteiten gefaseerd worden ontwikkelden uitgevoerd. Dit houdt in dat het bestuur er 

vanuit gaat dat in het jaar 2020 nog activiteiten worden toegevoegd. Met het opstellen van 

de begroting, houden we ook rekening met nog te ontwikkelen nieuwe activiteiten.   

 

6.1  Activiteit ‘Koffie inloop’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 

Het organiseren van ontmoetingen met wijkgenoten en anderen en het onderhouden 
van sociale contacten voor alle inwoners van de wijk noord. 
 
Het doel van de koffie inloop is nieuwe sociale verbanden te creëren die bijdragen 
aan het ontmoeten van alle leeftijdsgroepen binnen de wijk, waardoor de sociale 
leefbaarheid in de wijk bevorderd wordt. In de wijk is op dinsdag en donderdag ook 
een koffieochtend in de Brug. Hier komen vooral de mensen die woonachtig zijn in 
de Pasteurflat. Een extra inloop is dus noodzakelijk om ook de andere wijkbewoners 
te bedienen.  
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Korte omschrijving: 

 
Elke maandagochtend is er in ’t Huis van Noord een senioreninloop. Tijdens deze inloop 
kan er koffie/thee gedronken worden, gezelschapspellen gedaan worden, krant en 
leesmap lezen etc. de inloop ochtend wordt georganiseerd door een vast team 
waaronder door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Elke maandagochtend in de benedenruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

6.2  Activiteit ‘Meidenwerk’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
Meiden vanaf 12 jaar op een ontspannen, gezellige wijze leren kennen en binden aan het 
’t Huis van Noord door middel van bijvoorbeeld recreatieve workshops, om zo diverse 
voorlichtingsthema’s ter sprake te brengen. Tijdens de activiteiten kunnen er eventuele 
problemen en/of vragen gesignaleerd worden. De begeleiders lasten meiden kennis 
maken met diverse soorten sport en bewegen. 
 
De activiteit vind wekelijks plaats en wordt door de werkgroep De Toekomst 
georganiseerd en begeleid. Een keer per maand wordt de activiteit samen met Jeugd- en 
Jongerenwerk Midden Holland georganiseerd.  
 
De rol van de begeleiding is o.a. het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren 
Tevens informeren, signaleren, enthousiasmeren, motiveren en activeren van de meiden 
die deelnemen aan de activiteiten. 
 
Een uitgangspunt daarbij is om de afzonderlijke talenten van meiden te ontdekken en te 
ontwikkelen en voor de andere meiden te benutten, zodat er een voorbeeldfunctie 
(rolmodel) ontstaat en de betreffende jongere kan en mag groeien in een stimulerende 
en veilige omgeving waardoor een positief zelfbeeld ontstaat. Binnen het meidenwerk 
wordt dus een podium geboden waar meiden zich letterlijk kunnen lasten zien en 
bewijzen. Meiden vertonen specifieke signalen veelal gericht op weerbaarheid, eigen 
waarde en seksuele moraal. Daarom is er gekozen om binnen ’t Huis van Noord een 
activiteitenaanbod te ontwikkelen. 
 

 

Korte omschrijving: 

 
Het meidenwerk organiseert elke vrijdag een activiteit. 1 x per maand wordt dat in 
samenwerking met STJJMH gedaan. Voor drie keer per maand wordt hier subsidie voor 
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aangevraagd. De gecombineerde activiteit met STJJMH wordt betaald vanuit het budget 
van STJJMH. 
 
Workshops: Meiden geven zelf aan wat zij willen doen. In samenwerking worden deze 
workshops uitgewerkt en uitgevoerd. Waarbij de meiden leren een activiteit te 
organiseren.  
Supermeid: supermeid wil aansluiten bij de leeftijd, belevingswereld, en de religieuze, 
culturele en sociale achtergrond van de meiden. Door dit maatwerk sluiten de 
programma’s (thema’s: zelfbeeld, sociale omgeving, talentontwikkeling, 
maatschappelijk bewustzijn en lichamelijke en seksuele ontwikkeling) aan bij de wensen 
en behoefde van de meiden. 
Meideninloop: De meiden inlopen staan in het teken van de meiden. Dit is een inloop 
waarbij meiden een uurtje thee kunnen drinken met de begeleiders om het gesprek aan 
te gaan waar zij mee zitten zoals school, financiën, thuis situatie, enz. 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Elke vrijdagavond in de boven- en benedenruimte van ’t Huis van Noord. 
 
Oorspronkelijk zou deze activiteit in de bovenruimte plaats (mogen max 25 personen 
verblijven) vinden maar ook deze avond wordt druk bezocht waardoor het aantal vaak 
de toegestane 25 personen overstijgt. In 2019 is met de medewerkers van de 
jongereninloop afgesproken dat de meidenactiviteiten 1x per maand in de 
benedenruimte plaats vinden. Op deze avond kunnen dan andere activiteiten 1 x per 
maand geen doorgang hebben omdat de ruimten van ’t Huis van Noord dan vol zitten.  
 

 

 

6.3  Activiteit ‘Huiswerkbegeleiding voor brugklassers’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Deze activiteit vindt wekelijks plaats en wordt door werkgroep De Toekomst georganiseerd 
en begeleid. Deze activiteit loopt al vanaf de start van ’t Huis van Noord. Inmiddels is dit 
een dusdanige populaire activiteit dat we echt te kampen hebben met ruimte gebrek. 
Inmiddels zitten er al groepjes in de hal, bij de ingang en hebben we ook de boven ruimte 
in gebruik. Dit heeft dan weer tot gevolg dat er op de donderdagavond geen andere 
activiteiten voor andere doelgroepen georganiseerd kunnen worden omdat alle ruimtes 
bezet zijn.  
 
De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige 
opgave. Vaak een grotere school, meerdere docenten en dan ook de verschillende vakken 
met de bijbehorende huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet kunnen 
overzien hoe zij moeten beginnen. Daarom hebben wij als doelstelling deze kinderen op 
weg helpen en te begeleiden bij hoe zij het beste kunnen leren. 
 
We hebben de volgende aandachtspunten gedurende deze activiteit.  

 Ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding in een prettige omgeving 

 Leer van elkaar! Maak contact met elkaar! 
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 Aanleren van studievaardigheden 

 Werken met een agenda en hoe structuur te behouden hierin. 

 Controle van maakwerk en overhoren van leerwerk 

 Toename van zelfvertrouwen bevorderen 

 Samen naar een leerstijl zoeken die bij het kind past past 

 Kleinschalig  

Deze activiteit wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Toekomst, maar zij 
hebben zelf ook geworven en hun begeleidersaantal verhoogd. Deze bestaan uit.  

 Bevoegde docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs. 

 Ouders 

 Leerlingen (bovenbouw) 

 

Korte omschrijving: 

 
Elke donderdagavond komen de jongeren en gemiddeld 4 begeleiders bij elkaar. De 
jongeren nemen hun eigen huis- en leerwerk mee en zoeken een plekje op in de 
activiteitenruimte. Elke begeleider neemt een groepje jongeren voor zijn rekening 
afhankelijk van het vak en de moeilijkheidsgraad. Elke jongere komt met zijn eigen 
werk. De één wil graag hulp bij het overhoren van leerstof, de ander vraagt hulp bij het 
maken van de opdrachten en de ander wil hulp bij het plannen van het huiswerk van de 
komende week. De activiteit duurt 1,5 uur en de begeleiders rouleren elke week.  
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Elke donderdagavond in de beneden en boven ruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

6.4  Activiteit ‘Jongereninloop’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
De jongereninloop in ’t Huis van Noord wordt georganiseerd in samenwerking met 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland 
 
De jongereninloop in ’t Huis van Noord heeft een aantal doelen. Er worden contacten 
gelegd en relaties opgebouwd met de bezoekersgroep, waardoor signalen kunnen worden 
opgepikt, vragen beantwoord en problemen aangepakt. Verder wordt overlast bestreden 
omdat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen, verveling wordt zo 
gedeeltelijk doorbroken. Een aantal jongeren heeft ook een actieve rol in de uitvoering 
van de jongereninlopen, zo wil ’t Huis van Noord de mogelijkheid bieden tot 
talentontwikkeling en het versterken en vergroten van maatschappelijk kapitaal. 
 
Voor 2021 wil ’t Huis van Noord meer jongere enthousiast maken voor het bezoeken van 
de inlopen. Dit gebeurt op straat of bij de jongeren op school. Zo word de jongeren een 
alternatief aangeboden als het gaat om vrijetijdsbesteding. Vanuit een ongedwongen 
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recreatief kader word er tijdens de inloop contact gelegd met de jongeren en ingezet op 
hun wensen, behoeften en signalen.  

 

Korte omschrijving: 

 
Op verschillende middagen en avonden kunnen de jongeren uit de Krimpenerwaard 
terecht bij de open inloop in ’t Huis van Noord. Op vaste dagen en tijden kunnen de 
jongeren gratis hier terecht om elkaar te ontmoeten en zich te vermaken met 
verschillende bezigheden zoals een potje tafelvoetbal, een spelletje op de PlayStation of 
het draaien van muziek. Ook bij deze activiteit is de benedenruimte niet qua 
oppervlakte niet meer toereikend. Er kunnen maar een maximaal aantal jongeren 
tegelijk in de ruimte en vaak is het te druk. 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
De precieze dagen zijn voor 2021 nog niet bekend. Op dit moment zijn de jongeren 
inlopen op woensdag middag en vrijdagavond in de benedenruimte van ’t Huis van 
Noord. In 2020 vonden de middagen en avonden op de woensdagmiddag en vrijdagavond 
plaats.  
 

 

 

6.5  Textiel/Creatieve activiteiten & culturele inloopactiviteiten 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

De textiel/creatieve activiteiten hebben een aantal doelen.  
- Doorbreken sociaal isolement en het faciliteren van contacten tussen vrouwen met 

verschillende culturele achtergronden, woonachtig in de wijk Noord 
- Contact leggen met bewoners van de wijk en die band verstevigen 
- Jong en oud samen te laten werken, een brug slaan tussen generaties 
- Uitwisselen en versteviging van contacten tussen matschappelijke organisaties in de wijk. 
- Het contact stimuleren tussen verschillende allochtonen groepen onderling 

 

 

Korte omschrijving: 

Een keer per twee weken komt er een groep deelnemers bij elkaar om met elkaar 
creatieve activiteiten te ontplooien. In eerste instantie zal er gewerkt worden aan een 
individueel ‘project’ of textielwerk. Nadat er een periode van veel samen ‘naast’ elkaar 
heeft plaatsgevonden, willen we kijken of er een gezamenlijk werk gemaakt kan worden 
waarbij verschillende technieken gebruikt worden.  
Voor deze activiteit zoekt het Huis van Noord de samenwerking met de SWOS en het KIC. 
De activiteit wordt begeleid door een vrijwilliger van ’t Huis van Noord. 
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De activiteit wordt gehouden op: 

Deze activiteit zal waarschijnlijk overdag op een dagdeel georganiseerd worden. Ten 
tijde van het schrijven van dit activiteitenplan, is het nog niet bekend welk dagdeel dit 
wordt.  
 

 

 

6.6  Activiteit ‘Repair cafe’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Het doel van de activiteit Repair cafe is 
- reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving 
- reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden 
-de sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met heel verschillende 
achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een 
inspirerend en laagdrempelig evenement. 
 
De activiteit Repair cafe is een activiteit die samen met de SWOS georganiseerd wordt. 
De activiteiten vinden plaats in ’t Huis van Noord. Ook zal het budget voor 2020 vanuit ’t 
Huis van Noord worden aangevraagd. 
 

 

Korte omschrijving: 

 
Een Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het 
Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om alle 
mogelijke reparaties uit te voeren. Bijvoorbeeld op kleding, meubels, elektrische 
apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Ook is er deskundige hulp 
aanwezig, zoals een elektricien, een naaister en een timmerman. Bezoekers nemen van 
thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze zoveel mogelijk zelf aan de slag, 
eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar of 
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.  
 
Bij de uitvoering van het Repair café in ’t Huis van Noord zijn veel statushouders 
betrokken. De statushouders zijn vakmensen die reparatie van kleding, kleine 
elektrische apparaten, computers/gsm’s, kleine meubelen voor hun rekening nemen.  
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Elke 1e zaterdag van de maand zal in ’t Huis van Noord in de buiten-, boven- en 
benedenruimte het Repair Café georganiseerd worden.  
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6.7  Activiteit ‘Open dagen’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
Met deze activiteit wil ’t Huis van Noord lasten zien wat het in huis heeft. Op zo’n grote 
activiteit waar veel mensen op af komen staat het verbinden en ontmoeten centraal. 
Tevens is het voor ’t Huis van Noord een mooie gelegenheid op vrijwilligers te werven en 
nieuwe activiteiten te ontplooien.  
 

 

Korte omschrijving: 

 
In het jaar 2021 willen we 2 grote activiteiten organiseren ism de sportverenigingen in 
Schoonhoven. Dit idee is ontstaan onze opening van ’t Huis van Noord en de jongerendag 
van het Schoonhovens College. De bezoekers van de opening gaven destijds aan dat er 
behoefte is aan grotere activiteiten die in het weekend plaatsvinden waarbij alle 
doelgroepen van Schoonhoven Noord welkom zijn er iets te doen is. Het zal een ‘kopie’ 
worden van onze opening. Tijdens de opening waren er organisaties die zich 
presenteerde (infomarkt), sportvereniging die workshops en clinics gaven, culturele 
activiteiten door jong- en oud etc.  
 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Twee nog nader te bepalen zaterdagen in 2021. 
 

 

 

6.8  Activiteit ‘Informatieve/Thema bijeenkomsten’ 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
In deze maatschappij is het belangrijk dat mensen goed de weg kennen en geïnformeerd 
worden op een laagdrempelige manier. Het doel van deze informatie bijeenkomsten is 
dat ook het realiseren van een krachtige samenleving waarin wijkbewoners zoveel 
mogelijk zelfredzaam zijn. Door informatie te verstrekken over actuele onderwerpen 
zoals sociale zorg, huiselijk geweld, armoede & schulden etc. hopen wij dat de 
wijkbewoners zich beter kunnen staande houden en weten waar ze terecht kunnen met 
hun hulpvragen.  
 

 

Korte omschrijving: 
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Er zullen in 2021 verschillende thema’s behandeld worden tijdens tien 
informatiebijeenkomsten (1x per maand op de woensdagavond m.u.v. de 
sluitingsweken). Het idee is om de doelgroep vanaf 18 jaar te interesseren met actuele 
thema’s. In het jaar 2020 zijn verschillende thema avonden gehouden. Onderwerpen die 
hierbij aan de orde kwamen, waren heel divers en op verschillende leeftijdsgroepen 
gericht.  
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
De woensdagavond, minimaal 1 x per maand.  
 

 

 

6.9  Jongerenuitje 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
Om alle kinderen de kans te geven jaarlijks met hun vrienden, in een grote club 
leeftijdsgenoten, weg te gaan heeft het Huis van Noord ook voor het jaar 2020 weer een 
jongerenuitje geprogrammeerd. Deze activiteit is voor jongeren/kinderen vanaf 10 jaar. 
In totaal is er ongeveer plek voor 60-70 kinderen. Van de kinderen wordt een eigen 
bijdrage gevraagd van € 10,-. Dit is incl. vervoer en toegang park. Door een lage eigen 
bijdrage te vragen krijgen de kinderen gelijke kansen om dezelfde ervaringen mee te 
maken.   
 

 

Korte omschrijving: 

 
Het jongerenuitje wordt begeleid door vrijwilligers van ’t Huis van Noord. Vervoer zal 
gaan per bus.  
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
1x per jaar, in de maand juni. 
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6.10  Kinderactiviteiten in vakanties 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

 
De kinderactiviteiten hebben verschillende doelen, zowel gericht op het kind als op 
diens ouders. Voor de kinderen wil ’t Huis van Noord dat ze al op jonge leeftijd kunnen  
samen spelen en samen werken. Ze krijgen tijdens de activiteiten de mogelijkheden om 
samen plezier te maken.   
 
Voor ouders wil ’t Huis van Noord bereiken dat de onderlinge betrokkenheid tussen hen 
en andere opvoeders wordt vergroot en versterkt. 
 
De activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van informele sociale controle 
en intergenerationeel contact. Niet alleen tijdens de activiteiten zelf, maar ook daarna. 
Intergenerationeel contact is het contact tussen kinderen en volwassenen, binnen en 
buiten de eigen familie.  
 
Informele sociale controle is het elkaar aanspreken op gedrag, ‘de ogen op straat’. Deze 
informele sociale controle heeft bijvoorbeeld betrekking op het 
corrigeren van gedrag van kinderen. Mensen zullen dit eerder doen, wanneer ze elkaar 
en elkaars kinderen kennen. Door de kinderactiviteiten waarbij ouders betrokken zijn, 
kent een grote groep mensen van verschillende leeftijden elkaar.  
Dit verlaagt de drempel om kinderen op hun gedrag aan te spreken . 
Bij ’t Huis van Noord wordt het leren kennen van elkaar als belangrijk onderdeel van de 
activiteit beschouwt. Daar wordt op verschillende manier gericht op 
ingezet.  
 

 

Korte omschrijving: 

Elke vakantieweek zal er een kinderactiviteit georganiseerd worden voor de kinderen en 
diens ouders uit de wijk Schoonhoven Noord. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, 
kennismaking en eventueel op contact buiten de activiteiten om voor zowel de kinderen 
als ouders. De kinderactiviteiten kunnen variëren van vrij spel tot en met creatieve 
activiteiten. 
 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Het idee is om elke schoolvakantieweek, 1 middag in de week een kinderactiviteit te 
organiseren. Dit kan een echte losse activiteit zijn maar ook bv en speelmiddag of 
ochtend.  
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6.11  Sollicitatietraining 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Het doel van de sollicitatietraining is tweeledig: 
1. Om de vaardigheden van de deelnemer te vergroten in het solliciteren; 
- Om tijdens een sollicitatiegesprek vol zelfvertrouwen en overtuigend overkomen; 
- Hulp bij het schrijven van de sollicitatiebrief; 
- Maken van een CV 
- Het opzetten van social media of een Persoonlijk Marketingprofiel. 
2. Vanuit de analyse in de wijk Noord (beschrijving meerjarenbeleid 2020-2023 

blijkt dat er in de wijk Noord een grote groep werkzoekend is. Vanuit ’t Huis van 
Noord denken wij dat dit een mooie aanvulling op ons activiteiten aanbod is 
waarbij de wijkbewoner direct geholpen kan worden.  

 

 

Korte omschrijving: 

 
Op nog nader te bepalen dagdelen zal een vrijwilliger van ’t Huis van Noord deze 
sollicitatietraining gaan geven. Deelnemers geven zich van te voren op. De 
sollicitatietraining omvat de volgende competenties:  

- tijdens een gesprek exact kunnen benoemen over welke kwaliteiten, 
vaardigheden en kennis je beschikt 

- leren om te benoemen in welke organisatie je het beste past en waarom dat zo is 
- beter leren om een sollicitatiebrief of CV te schrijven 
- social media leren inzetten bij solliciteren 
- leren om een persoonlijk marketingplan te ontwikkelen 
- competenties doeltreffend kunnen overbrengen in een gesprek 
- professioneel presenteren tijdens een gesprek 
- voorkomen dat je blokkeert of onzeker overkomt tijdens een sollicitatiegesprek 
- de baan verkrijgen waarop je solliciteert! 

 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Een aantal dagdelen in de benedenruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

 

6.12 Kookproject 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Doel van het project is om mensen uit de wijk Noord, uit alle lagen van de bevolking in 
contact te brengen met elkaar tijdens een gezamenlijke en gezellige maaltijd. Immers, 
eten verbindt en buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten en het geeft de 
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mogelijkheid voor nieuwe contacten. 
 

 

Korte omschrijving: 

 
Iedere laatste ………… van de maand gezellig samen gekookt en gegeten. Het idee is dat 
men met elkaar de voorbereidingen doet en dit vervolgens met elkaar op eet. Omdat ’t 
Huis van Noord niet over een professionele keuken beschikt, moet er gedacht worden 
aan eenvoudige eenpan maaltijden! Samen koken en eten verbindt en iedereen is 
welkom! Naast het proces, wordt ook aandacht geschonken aan verantwoorde en 
gezonde voeding.  

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Iedere laatste …..avond van de maand in de benedenruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

 
 

6.13 Puzzelclub en kampioenschap Schoonhoven Noord 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Doel  van deze activiteit is mensen met eenzelfde hobby en van verschillende leeftijden 

met elkaar te verbinden en door het toevoegen van een wedstrijdelement meer mensen 

te lokken. Doel is ook dat mensen zien dat samen puzzelen samenbindt en dwars door 

leeftijden en culturen heen leuk is. 

 

Korte omschrijving: 

’t Huis van Noord biedt puzzels aan van 500 stukjes, op een signaal kan er gestart 
worden en kijken wie de puzzel binnen 2 uur afheeft en kijken welke tijd iemand nodig 
heeft om de puzzel te maken. We noteren de tijd op een overzicht die aan de duer komt 
te hangen.  
Afhankelijk van de tijd die het vraagt, een volgende keer nog een keer 500 stukjes en 
dan misschien minder tijd dan 2 uur. 
Van lieverlee wel naar 1000 stukjes gaan – mensen nemen geen eigen puzzels mee.  
Opties:  

 de eerste avond 500 stukjes mag met z’n tweeën, de volgende avond alleen. 

 Wij maken tweetallen om te puzzelen of mensen komen samen – wat willen we 

 100stukjes: met z’n tweeën en misschien daarna een keer alleen?  

 Wij maken tweetallen om mee te puzzelen of mensen komen samen – wat willen we 

Er wordt voor drinken en wat lekkers gezorgd – muziekje op de achtergrond 
 
Van lieverlee komen tot de snelste puzzelaar van 500 stukjes, van 1000 stukjes. 
Maand september – puzzelaar van 500 stukjes samen 
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Maand oktober – puzzelaar 500 stukjes alleen 
Maand januari – puzzelaar 1000 stukjes samen 
Maand februari – puzzelaar 1000 stukjes 
 
Nog bekijken of we een zaterdagmorgen pakken voor puzzelen voor kinderen tot 10 jaar 
en dan een soort puzzelmarathon organiseren.. 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

Een avond voor mensen vanaf 12 jaar 
Tot 10 jaar een moment op zaterdag? Of op een middag? 
 

 

 

6.14 Welzijnspunt ’t Huis van Noord (door SWOS) 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Iedereen heeft wel eens in zijn leven ondersteuning nodig, om daarna weer zelfstandig 
verder te kunnen. Jong of oud, vragen op het gebied van wonen, huishouden, 
gezondheid, mobiliteit, tijdsbesteding, financiën en andere onderwerpen, iedereen is 
welkom bij het welzijnspunt. 
De welzijnsadviseur kan informatie geven over bijvoorbeeld (blijven) meedoen, hulp en 
regelingen, maar ook over diensten en activiteiten in de buurt. 
Zij heeft nauw contact met alle hulpverleners in de Krimpenerwaard (o.a. huisartsen, 
maatschappelijk werk, gemeente) en weet snel de juiste weg te vinden. Voor veel 
mensen is het moeilijk de weg te vinden in welzijnsland; wat is het juiste loket? Veel 
instanties houden zich bezig met een klein stukje van die zorg. Onze welzijnsadviseur 
kent de weg, weet wie (verder) kan helpen binnen de gemeente Krimpenerwaard. 

 

Korte omschrijving: 

 
Men kan terecht bij het welzijnspunt voor de volgende zaken/vragen: 
Voor ondersteuning bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp. 
Voor verwijzing en bemiddeling naar instanties en organisaties. 
Voor informatie en advies over allerlei diensten en voorzieningen die aangewend kunnen 
worden bij het ouder worden en het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Voor administratieve- en financiële hulp. 
Hulp bij aanvragen regelingen en toeslagen 
Hulp bij aanvragen via internet bij overheidsinstanties 
Voor een luisterend oor. 
Voor adviezen over het leren leven met beperkingen en belemmeringen. 
 
  
De welzijnsadviseur is er voor iedereen met een vraag op het gebied van jeugdzorg, 
maatschappelijk werk, de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Daarbij kan onafhankelijke informatie en advies een steun zijn. Daarnaast is de 
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welzijnsadviseur een vraagbaak voor mantelzorgers en beroepskrachten van instellingen 
die zich met de zorg voor ouderen bezighouden. 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Elke woensdagochtend in de beneden en boven ruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

 

6.15  Activiteit bestuurbare auto’s 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Het in clubverband samen bezig zijn met alle aspecten van radiografisch bestuurbare 

apparaten, met name radiografisch bestuurbare auto’s. Samen rijden, knutselen, 

modificeren en discussiëren over RC (radio controlled) auto’s en aanverwanten. Bij 

voldoende animo kunnen we zelfs kijken of we ergens een baantje kunnen creëren, een 

zogenaamde speedway. Doelgroep 10 t/m 50 jaar. 

 

Korte omschrijving: 

Na de komst van de zogeheten lipo-accu’s zijn de elektrisch afstand bestuurbare auto’s 

sterk gegroeid in populariteit. Je koopt een auto kant en klaar om te rijden en alle 

onderdelen zijn te verwisselen en te vervangen. Zoals bij alle takken van RC is 

onderhoud en reparatie een groot aspect. Dit gebeurt vaak in team/clubverband en dit 

willen wij graag vanuit ’t Huis van Noord gaan faciliteren. Hierbij zullen we 1 keer in de 

maand een tweetal uurtjes bij elkaar komen om te rijden en/of te discussiëren, bij 

voldoende animo kunnen we dit uitbouwen naar een wekelijks moment. Doel is het 

vergroten van de sociale contacten onder het mom van een gedeelde hobby. Zeker voor 

de jeugd is deze activiteit zeer aantrekkelijk en uit eerdere ervaringen blijkt dat het in 

clubverband delen van een hobby de sociale cohesie sterk bevordert. Een van onze 

vrijwilligers heeft voldoende ervaring en zal zelf ook deelnemen aan deze activiteit. 

 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

Maandelijks in de benedenzaal op de derde zaterdag van elke maand. Bij voldoende 

belangstelling zullen we wekelijks bijeenkomen. 
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6.16 Boodschappendienst 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

De boodschappendienst doet gratis boodschappen voor mensen die geen sociaal netwerk 
hebben en (tijdelijk of blijvend) niet goed in staat zijn zelf boodschappen te doen, 
bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke beperking. Deze persoon kan geen 
gebruikmaken van alternatieven, zoals het laten bezorgen van boodschappen, 
boodschappen bestellen via internet of boodschappen doen met hulp van familie, buren 
of kennissen. 

 

Korte omschrijving: 

 
De boodschappendienst is bedoeld voor mensen die door een geestelijke of lichamelijke 
functiebeperking niet in staat zijn zelfstandig boodschappen te doen. Een vrijwilliger 
gaat wekelijks individueel met of zonder de klant boodschappen doen. De dag en het 
tijdstip worden samen met de klant afgesproken. Wanneer de klant echt niet zelf mee 
kan is het ook mogelijk dat de vrijwilliger alleen de boodschappen haalt. 
De boodschappendienst die uit vrijwilligers bestaat, doet boodschappen voor mensen die 
geen sociaal netwerk hebben en (tijdelijk of blijvend) niet goed in staat zijn zelf 
boodschappen te doen en geen gebruik kunnen maken van alternatieven zoals: 
Boodschappen thuis laten bezorgen door de supermarkt; 
Boodschappen bestellen via internet; 
Hulp vanuit familie/buren/kennissen. 
 
wijkbewoners komen voor de boodschappendienst in aanmerking als ze niet in staat bent 
om zelfstandig boodschappen te doen als gevolg van medische aandoeningen en geen 
gebruik kunt maken van de hierboven beschreven alternatieven. Aan de 
boodschappendienst zijn geen kosten verbonden, tenzij er speciale wensen zijn, dit dan 
in overleg met de vrijwilliger. 
 
Wanneer een wijkbewoner gebruik wil maken van de boodschappendienst, kan er 
contact opgenomen worden met het mobiele telefoonnummer van de 
boodschappendienst. Er wordt dan met een vrijwilliger van ’t Huis van Noord en de 
wijkbewoner een kennismakingsgesprek gepland. In dit kennismakingsgesprek worden 
afspraken gemaakt over tijden, boodschappenlijstjes en geld. Ook wordt er afgesproken 
of de vrijwilliger de boodschappen alleen doet of samen. 
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
Geen vast moment, gaat in overleg met de vrijwilliger en wijkbewoner. 
 

 

 

 



19 
Activiteitenplan Stichting ’t Huis van Noord 2021 

6.17  Talentontwikkeling 

 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Talentontwikkeling wordt gegeven door Petra den Hollander, een vrijwilliger van ’t Huis 
van Noord. Petra heeft deze training/workshop zelf ontwikkeld en is gericht op jongeren 
van 13 t/m 18 jaar die nog geen idee hebben welke keuzeprofiel ze moeten kiezen op de 
middelbare school.  
Door het volgen van de workshop wordt eigen talent onderzocht en wordt in beeld 
gebracht waar de jongere goed in is. Hierdoor kan er een beeld gevormd worden van 
zichzelf in de toekomst. 

 

Korte omschrijving: 

Om de week op woensdagavond in de maanden januari t/m maart kunnen jongeren in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar de workshop Talent ontwikkeling volgen. Dit kan na 
aanmelding. Deelname is in het jaar 2021 gratis.  Echter is het uitvoeren van de PR 
middels onder andere strooifolders op alle middelbare scholen wel van belang en hebben 
we hier budget voor nodig.  
 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

 
1x per 2 weken op woensdagavond over een bepaald aantal maanden per jaar (meestal 
van januari tm maart) in de beneden en boven ruimte van ’t Huis van Noord. 
 

 

 

6.18 Kids repaircafé  

De subsidie voor deze activiteit is aangevraagd voor het thema: 

 
Eigen sociale omgeving/Participatie/Scholing/Integratie 
 

 
 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Deze activiteit heeft dezelfde doelstellingen als het gewone Repair Café maar is meer 

gericht om kinderen enthousiast te maken voor techniek en electronica. Het repareren is 

ondergeschikt aan het demonteren van apparaten en kijken wat er zich van binnen 

afspeelt en zo kinderen te leren dat dingen gedemonteerd en gerepareerd kunnen worden 

 

Korte omschrijving: 
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We zullen in groepsverband eerst uitleg geven over gereedschappen en een stukje 
veiligheid leren. Daarna gaan we enkele apparaten openschroeven om te kijken wat er 
allemaal van binnen in zit en wat eventueel het probleem of defect kan zijn. Daarna 
zullen we het apparaat weer terug monteren en kijken of het gerepareerd is. Zodoende 
leren de kinderen dat dingen niet perse weggegooid hoeven worden maar dat ze zelf 
kunnen kijken of het te repareren is. 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

Een vaste middag is Huis van Noord – het ritme moeten we nog bespreken.  

 

 

6.19 Integratie  

De subsidie voor deze activiteit is aangevraagd voor het thema: 

 
Eigen sociale omgeving/Participatie/Scholing/Integratie 
 

 
 
Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Kennismaken binnen de wijk en komen tot sterkere integratie door het organiseren van 

ontmoetingen in ’t Huis van Noord (i.s.m. KIC) 

 

Korte omschrijving: 

Door in een vast ritme ontmoetingsmomenten in ’t Huis van Noord aan te bieden aan 
statushouders waar onder genot van kopje koffie of thee met elkaar gesproken kan 
worden. We vragen geen toegang.  
We onderzoeken of in ’t Huis van Noord ook een cursus Nederlands taal aangeboden kan 
worden.  
We zouden ook in een vast ritme overdag ontmoetingsmomenten willen organiseren voor 
statushouders en andere wijkbewoners zodat men elkaar beter en meer leert kennen. 
Dat zorgt voor meer verbinding en begrip in de wijk. 
Bij het organiseren willen we graag samenwerking met Krimpenerwaard Intercultureel 
omdat zij ook ingangen hebben bij de statushouders. En samen bereik je meer! 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

Een vaste ochtend of middag is Huis van Noord – het ritme moeten we nog bespreken.  
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6.20  Ontmoetingsplek bieden 

De subsidie voor deze activiteit is aangevraagd voor het thema: 

Eigen netwerk/Sociale omgeving/Gezondheid & Participatie/Scholing/Integratie 
 

 

Deze activiteit beoogt de volgende doelstelling: 

Deze activiteit is tweeledig: 
1 – ontmoetingsplek voor mensen met chronische aandoening/ziekte 
2 – informatiemomenten om kennis over een speciale aandoening of ziekte te horen 

 
 

Korte omschrijving: 

1 ’t Huis van Noord wordt een ontmoetingsplek voor mensen met een chronische 
ziekte of aandoening. Te denken valt aan bijeenkomsten met mensen met 
Parkinson, mensen met bekkeninstabiliteit, mensen met dementie enz. 
bijeenkomsten waar lotgenoten in aanwezigheid van een specialist of 
ervaringsdeskundige lief en leed met elkaar delen, er even uit zijn onder het 
genot van een kopje thee of koffie met een koekje. 

2 Informatiemomenten organiseren voor mensen met een chronische ziekte of 
aandoening en voor hun omgeving – dat gaat om informatieoverdracht en ook 
delen van wel en wee en vragen kunnen stellen. 

 

De activiteit wordt gehouden op: 

1     1 x per maand op een dagdeel 
2     1 x per kwartaal op een avond  

 

 

 
 

 

 


