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Gouda, stad van… zomers genieten

Open Huisvan de Stad

Gouda heeft veel betrokken inwoners en ondernemers
die zich inspannen voor leuke activiteiten en gezellige
evenementen. De komende maanden is er weer genoeg
te beleven in Gouda!

Zaterdag 30 juni is er open huis
in het nieuwe Huis van de Stad.
Alle Gouwenaars kunnen een
kĳkje komen nemen van 10.00
tot 16.00 uur. Wie nu naar de
buitenkant van het nieuwe
stadhuis kĳkt, ziet direct de gelĳkenis met het patroon van een
Goudse stroopwafel. En dat is
de aanleiding voor de ondernemers van de Goudse binnenstad om het weekend van 30
juni uit te roepen tot ‘stroopwafel-weekend’.

Wethouder Daphne Bergman
(Toerisme & Cultuur): “Er is het
hele jaar door van alles te beleven in onze mooie stad op het
gebied van kunst, cultuur, culinair genieten, vrĳe tĳd en uitgaan. Een breed scala aan kleine en grote evenementen zorgt
ook deze zomer weer voor veel
bĳzondere momenten in onze
historische binnenstad.”
Evenementenprĳs
Zonder vrĳwilligers en enthousiaste ondernemers zou er echter niets van de grond komen.

Houtmansplantsoen
Het lieflĳke Houtmansplantsoen is deze zomer weer de
prachtige locatie voor verschillende leuke activiteiten.
Zo zĳn er vanaf 1 juli t/m 2
september weer de sfeervolle Houtmansplantsoenconcerten. Tĳdens deze
gezellige middagen zĳn er
diverse live-optredens in de
intieme sfeer van Gouda’s
mooiste park. De concerten
variëren van Rock ’n Roll,
Jazz en Tango to Americana, Blues, Balkan en Klassiek. Kĳk voor meer info op
www.goudseconcerten.nl
Gouda Culinair
Voor de fijnproevers is er dit
jaar op 7, 8 en 9 september
in het Houtmansplantsoen
weer het evenement Gouda
Culinair. Bezoekers worden verrast door de specialiteiten van verschillende
Goudse restaurants. Het
Houtmansplantsoen wordt
hierbĳ omgetoverd tot sfeervol openlucht restaurant.

Daphne Bergman: ”We zĳn heel
trots en blĳ met de vele mensen
die zich elk jaar weer inspannen om leuke evenementen in
Gouda te organiseren. En dat
doen we steeds beter, zo hebben we zelfs een prĳs gewonnen met The Passion als ‘Beste
Stadspromotie-evenement’
en een tweede prĳs met onze
Winterevenementen. Een pluim
voor alle betrokken Gouwenaars en sponsoren; Cyclus,
Nederhoff, Connexxion en Croda. Maar natuurlĳk ook voor de
brandweer en politie!”

Groots, indrukwekkend en meeslepend. Dat was The Passion 2011. Het passiespel
op ‘onze’ Markt trok zo’n 20.000 toeschouwers. Nog eens 979.000 kĳkers volgden het
evenement live op tv.
Foto: Pim Mul

Kaas- en ambachtenmarkt
Al meer dan drie eeuwen wordt in Gouda in de zomermaanden wekelĳks een kaasmarkt gehouden. Boeren
uit de omliggende dorpen brachten vroeger hun zelfgemaakte kazen met brikken naar de markt. Nu wordt de
Goudse kaasmarkt vooral gehouden voor toeristen.

Een korte terugblik

Het seizoen van zomerevenementen in Gouda is al volop
bezig. Op 29 april was de aftrap met de 14e Oranjenacht.
Ondernemers uit het DOE-platform zorgden ervoor dat
de inmiddels herkenbare kronen en honderden ballonnen de straten oranje kleurden. Oranjenacht mocht dit
jaar spreken van een van de grootste bezoekersaantallen ooit! Het was een zeer geslaagde en gezellige avond.

Op 6 mei genoten stripliefhebbers van ‘Strips op de Markt’.
Met onder andere een signeersessie van gasttekenaar
Jan Kruis was het stripfestival
weer een beleving voor jong
en oud.

De bekende Goudse kaas wordt tĳdens de kaas- en
ambachtenmarkt verhandeld aan de achterkant van
het stadhuis, vlak voor de Waag. Foto: Oscar van der Wĳk
Vanaf 28 juni t/m 30 augustus
kunnen bezoekers elke donderdagochtend het schouwspel beleven tĳdens de Goudse kaas- en ambachtenmarkt.
Openingstĳden
Voorlopig is deze markt nog
op donderdagochtend van
10.00 tot 12.30 uur. In augus-

tus verschuiven deze tĳden,
omdat de warenmarkt sinds
kort ook langer openblĳft. Zo
sluiten de openingtĳden beter
op elkaar aan en bĳ de wens
van bezoekers en toeristen.
Kĳk op de website van het
Toeristisch Informatie Punt
voor de actuele tĳden.

Hofsteden
Bekend acteur en ambassadeur van het Groene Hart,
Bram van der Vlugt, opende
in mei de Goudse Hofstedendagen. Het was voor groot en
klein weer genieten van de
vele activiteiten op en rondom
de Bloemendaalseweg.
Keramiekdagen
Op Hemelvaartsdag en de
vrĳdag erna bezochten ruim
tienduizend bezoekers de
Goudse
Keramiekdagen.

Meer dan 100 keramisten
en glaskunstenaars presenteerden hun werk. De ondernemers van de binnenstad
(SOG) organiseerden een
leuke kinderactie waarbĳ kinderen huisjes konden kleien.
De huisjes vormden daarna
een kleine stad op de Markt.
Gouda Fietst
Op 3 juni was Gouda Fietst.
Het ROC ID College organiseerde samen met het Groene
Hart Ziekenhuis dit inmiddels
jaarlĳks terugkerende fietsevenement. Deze activiteit
staat in het teken van beweging, plezier en ontmoeting.
Op deze manier stimuleert het
ziekenhuis de Goudse bevolking om op een leuke manier
bezig te zĳn met gezondheid.

Stroopwafel-weekend
Bezoekers worden op diverse
hoeken van de straten getrakteerd op stroopwafels. Ook zĳn
er andere acties onder andere
rond de Agnietenkapel waar de
stroopwafel centraal staat. Dit
weekend wordt voortaan ieder
jaar gehouden.

Goudse
Singelloop
Zoals de afgelopen 23 jaar
gebruikelĳk was, wordt op de
tweede vrĳdag van september
(14 september) de Nationale
Goudse Singelloop gehouden.
Deze stratenloop door het
mooie historische centrum van
Gouda is met zĳn 2300 deelnemers de grootste avondstratenloop van Nederland. Meedoen of kĳken? Meer info op
www.singelloop.nl.

Nieuw:
Kunstmarkt
Op zaterdag 21 juli en 18 augustus is er rond de Sint-Janskerk een grote kunstmarkt met
veertig kunstenaars. De markt
wordt georganiseerd door winkelcentrum Tiendekwartier.

Gouda Waterstad Festival Levendige antiek- en curiosamarkt
Genieten van allerlei activiteiten op en rondom de prachtige grachten in Gouda. Dat kan van 22 t/m 24 juni bĳ
het Gouda Waterstad Festival. Een gezellig feest voor
jong en oud waar het draait om de rĳke Goudse historie
van water en vaarroutes. Gouda Waterstad wordt dit jaar
voor de 15e keer georganiseerd.
Kom kĳken bĳ de grachten
en de havens van het Havenkwartier in de binnenstad. Op
de Hollandse Ĳssel is dit jaar

Ook deze zomer is bĳna elke
woensdag Montmartre weer
op de Markt te vinden. Op deze
exclusieve markt bieden ruim
125 standhouders veel mooie
oude voorwerpen, zoals antiek,
boeken en verzamelobjecten
aan. De levendige antiek- en
curiosamarkt is te bezoeken
tot en met 12 september.

een spectaculaire Drakenbootregatta. Meer info op www.
goudawaterstad.nl

Meer weten?
Kĳk voor meer info en tĳden
op de website www.welkomingouda.nl of in de zomerbrochure van het Toeristisch
Info Punt.
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Boven de 7e verdieping komt
dit jaar weer met een nieuw
en inspirerend evenement:
OER-BOER, Poldertheater
tussen koe, kaas en keuken,
waarbĳ de ware ingrediën-

ten rondom de Goudse kaas
op tafel worden gelegd. Het
avondvullende programma op
13, 14 en 15 september, waarbĳ je kunt genieten van poldertheater, film, dans en muziek
is helaas al uitverkocht. Meer
info op www.oerboer.nl.

Toeristisch
Informatie
Punt/VVV
Voor al uw vragen over
evenementen of activiteiten:
Toeristisch Informatie
Punt/VVV
Markt 35
(in de Goudse Waag)
Tel. 0182 - 589110
info@welkomingouda.nl
www.welkomingouda.nl
Openingstĳden
1 juni t/m 15 okt ma t/m zo
geopend van 10.00 - 18.00
uur en op donderdag van
10.00 - 21.00 uur.

