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Nieuws
24 juli 2019

Ga erop uit deze zomer
De zomervakantie is begonnen! Dat betekent
dat je weer volop kunt genieten van leuke uitjes
en evenementen! We geven je alvast wat leuke
tips, speciaal voor de kids tĳdens deze zomer.

Midzomermarkt
Dit jaar wordt de midzomermarkt groots aangepakt! Het
belooft een écht stadsfeest te worden voor jong en oud:
bij David’s Gelato, de Agnietenkapel, de Blauwstraat en de
Groenendaal komen podia met live optredens, achter de
Waag komen foodtrucks te staan met heerlijke hapjes, aan de
Tiendeweg komt een Aziatisch gedeelte met terras en hapjes,
de Wilhelminastraat wordt omgetoverd tot bierstraat en door
heel de stad staan kraampjes!
Donderdag 22 augustus van 9.00 tot 20.00 uur
in de binnenstad.

Jurassic Mining

Wat is er leuker dan spelen met water op zoek naar goud en
edelstenen? Dat kan bij Jurassic Golf! Daarnaast is er voor
jong en oud de 18 holes mini golfbaan tussen levensechte
dinosauriërs. Ontdek de verborgen grot, geniet van de waterval, maak de oversteek op het vlot en wordt een echte gouddelver! Kijk op www.jurassicgolf.nl voor alle informatie over
Jurassic Golf en Jurassic Mining.

De Goudse Molens
Hoe werkt een molen eigenlijk? En wat is het verschil
tussen een korenmolen en
een
poldermolen?
Deze
zomer zijn de Goudse Molens
weer te bezoeken:
• De Mallemolen, elke zaterdag geopend van 10.00 tot
16.00 uur, adres: Eerste Moordrechtse Tiendeweg 3 (bereikbaar via Uiverplein)
• ’t Slot: geopend als de
molen draait, adres: Punt 17
• De Roode Leeuw: elke donderdag van 9.00 tot 14.00 uur
en elke zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur geopend, adres:
Vest 65.
Kijk voor meer info op:
www.goudsemolens.nl

Meer Gouda tips
voor jong én oud
Niet alleen voor de kinderen, ook
voor volwassenen is er veel leuks
te beleven in Gouda. Alle genoemde uitjes en nog véél meer
vind je in de Uitagenda en op
www.welkomingouda.nl.

Ben je een echte
speurneus?
Dan zijn er bij VVV Gouda
meerdere speurroutes te
koop, zoals de Schattenjacht, het spel Inspecteur
Delictus en de geheel vernieuwde VVV Gouda speurtocht voor kids. Zo ontdek
je Gouda op een heel leuke manier!

Kaasmarkt én kinderkaasspelen
In de zomerperiode zijn er tijdens de Goudse Kaasmarkt
kinderkaasspelen achter de Goudse Waag. Kinderen leren op
spelenderwijze allerlei leuke feitjes over kaas met spelletjes zoals:
klompenvangen, kaassjoelen, boter-kaas-en-eieren en plinko.
Ook kunnen de kinderen zich verkleden als echte kaasjongens en
kaasmeisjes.
Elke donderdag tot en met 29 augustus van 10.00 tot
12.30 uur in de binnenstad (m.u.v. donderdag 22 augustus).

SPORT.GOUDA viert
de sportzomer!

Kids Pizza Party

Bij Rederij de Vrijheid op GOUDasfalt is het iedere woensdagmiddag Kids Pizza Party. Vanaf 12.00 uur kunnen de kids zelf
hun pizza beleggen, waarvoor ze een echt pizzabakkerscertificaat ontvangen! Daarna kun je nog lekker spelen op het stadsstrand. Kosten: inclusief een glas limonade, € 6,- voor kids t/m
12 jaar. Meer info op: www.rederijdevrijheid.nl.

De Goudse sportzomer biedt tal van leuke activiteiten! Zo kun
je in het Groenhovenbad van maandag t/m vrijdag van 10.00
tot 11.00 uur tijdens de zwemles ‘Door Ouder aan Kind’ je
zwemtechnieken oefenen, waarna je van 13.30 tot 15.30 uur
mee kunt doen aan de spelmiddag! Liever op het droge blijven?
Dat kan ook: vanaf 30 juli is er elke dinsdag ‘Ouder en Kind
Gym’ in de Mammoet van 10.00 tot 12.00 uur. Maar daarnaast
zijn er nog veel meer sportieve activiteiten zoals Fortnite Steps,
Kunstig Waterpret, Workshop Bucketdrums en de Stormbaan.
Bekijk de volledige kalender op www.sportpuntgouda.nl.

Slecht weer? Leuke
binnen-activiteiten!

• In de Playtoday LEGO shop op de Lange Tiendeweg 35 kun
je met een beker vol met je favoriete legostenen een minifiguur
bouwen en gezellig spelen in de bouwruimte. Ook vind je hier
het kleine LEGO museum en de mooiste LEGO bouwwerken.
Meer info op www.playtoday.nl
• Of wat dacht je van een siroopwafel experience in de
Siroopwafelfabriek op de Markt 69? Nu ook heerlijke
siroopwafels met chocolade, smarties en karamel, hmmm!
Kijk op www.siroopwafelfabriek.nl

Workshop Landschappen van stof
Naast de kids ontdekkingstocht, waar kinderen van 6 t/m 12
jaar met een rode koffer aanwijzingen kunnen zoeken om een
code te kraken, biedt het museum deze zomer ook de Workshop ‘Landschappen van stof’ aan voor kinderen van 7 t/m 12
jaar. Geïnspireerd op de prachtige landschappen in de tentoonstelling ‘Lage Landen. Schatten uit het Rijks’ laat kunstenares
Else Hofstede de kinderen zien hoe je uit reststoffen een landschapsschilderij kunt maken.
De ontdekkingstocht is de gehele zomervakantie beschikbaar
gedurende openingstijden. De workshop ‘Landschappen van
Stof’ vindt plaats op 31 augustus en 1 september van 14.00
tot 15.00 uur. Meer info op www.museumgouda.nl.

Kinderboerderij de
Goudse Hofsteden

• Bij Banketbakkerĳ Van Vliet op de Lange Groenendaal 32
kun je donderdagmiddag om 15 uur meedoen aan de workshop ‘Stroopwafel bakken’. Tickets zijn verkrijgbaar bij VVV
Gouda. Meer info www.siroopwafel.nl
• Op donderdag 25 juli is er in het Verwonderlab op de
Raam 96 een workshop ‘Toveren met zand’ en op donderdag 1 augustus is er een workshop ‘Robot maken’. Daarnaast
kunnen kids elke woensdag -en zondagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur zelf kunst maken. Kijk op www.verwonderlab.nl
• Elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur kun je (voor)lezen en
knutselen tijdens het ‘Zomerlezen’ in de Chocoladefabriek.
Kijk voor meer info op www.chocoladefabriek.nl

De hele zomervakantie worden er veel activiteiten georganiseerd
op de kinderboerderij, met als afsluiter van het seizoen het zomerfeest op 1 september. Tijdens het zomerfeest is er weer van
alles te doen op het erf: het boerenterras is geopend, er wordt
gedanst en geschminkt en er zijn spelletjes voor de kinderen.
Onder het thema ‘Duurzaamheid’ zal wethouder Hilde Niezen
de voorbeeldtuintjes openen en een digitale speurtocht lanceren
over ‘Groen doen. Meer info op www.kinderboerderijgouda.nl

