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Uitjes in de Meivakantie

Het lenteweer en de meivakantie lokken iedereen
naar buiten. In Gouda kun je dan ook volop genieten van allerlei leuke uitjes!
We geven alvast wat tips, speciaal voor de kids.

Siroopwafelfabriek
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Het Verwonderlab

In de Siroopwafel Experience in hartje Gouda ontdek je hoe de
Kamphuisen Siroopwafels al ruim 200 jaar in Gouda gemaakt
worden. Iedere 1e woensdag van de maand start elk half uur
een tour door de fabriek met extra activiteiten voor kinderen.
Wat denk je van het versieren van je eigen bakmuts, een
leuke speurtocht door de fabriek of het versieren van een
siroopwafel? Reserveer je plekje op www.siroopwafelfabriek.nl

Een bruisend laboratorium waar je verrast wordt en zelf aan de
slag gaat. In het Verwonderlab leer je op een originele manier
kijken. Kijk door de ogen van een kunstenaar en ontdek hoe leuk
dat is! Je kan kiezen uit meer dan 15 activiteiten en je gaat aan
de slag met zand, piepschuim, doppen, papier, wind, draad, verf
en kauwgomballen. Natuurlijk mag je je kunstwerk mee naar huis
nemen! In de meivakantie is het Verwonderlab geopend op 24 april
en 1, 2, 3 en 5 mei van 13.00 - 17.00 uur.

Kunst voor kids in Museum Gouda

Jurassic Mining

Kunstfoto’s maken met je mobiel
Kinderen op de basisschool kunnen op zondag 28 april tussen
12.00 en 16.30 uur hun eerste kunstwerk kopen voor € 25,-. Is dit
misschien de start van je eigen kunstverzameling? Verschillende
Salonkunstenaars hebben hiervoor één of meerdere kunstwerken
beschikbaar gesteld. De kinderen mogen helemaal zelf een keuze maken, dus: verboden voor volwassenen! Kinderen die alleen
voor Kunst voor Kids komen, hoeven geen entreegeld te betalen.

Naast golfen tussen de dino’s is er voor de echte avonturier nu
ook de mogelijkheid om in het goudzoekersdorpje te komen
zoeken naar goud en edelstenen. Wie vindt de meeste kostbaarheden en kroont zich tot groot gouddelver?

Jurassic Golf
In Gouda vind je het eerste adventure golfpark van Nederland.
Hier kun je adventure golfen op de 18 holes mini golfbaan tussen levensechte dinosauriërs. Ontdek de verborgen grot, geniet van de waterval en maak de oversteek op het vlot. Een
feest voor jonge en oude avonturiers.
Kijk voor meer informatie en prijzen op www.jurassicgolf.nl

Op pad met de
Ontdekkoffer

Maak jij ook zo graag foto’s met je smartphone? Dan is deze
workshop vast iets voor jou! Je leert te kijken met het oog van
een kunstenaar en je gaat vooral veel oefenen en foto’s maken.
Aan het einde van de middag krijg je een afdruk van je beste foto
en kunnen je ouders een kijkje komen nemen! Je hebt wel een
smartphone nodig waarop je foto’s kunt maken en kunt appen of
mailen. Stuur een mailtje naar rondleidingen@museumgouda.nl
om je aan te melden. Wanneer? Zondag 5 mei van 14.00 tot 16.00
uur, voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.

Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je bij binnenkomst een koffertje
mee met opdrachten die verspreid door het hele museum te
vinden zijn. Wat zouden de schuttersstukken denken? En waarom
hangt er een gigantische krokodil in de apotheek? Ontdek het
codewoord en word Museum Gouda held!
Kijk voor meer informatie en prijzen op www.museumgouda.nl

Playtoday

Kids pizza party

Bij de VVV Gouda zijn
meerdere speurroutes te
koop, zoals de Schattenjacht, het spel Inspecteur
Delictus en de eigen VVV
Gouda puzzeltocht voor
kids. Zo ontdek je Gouda
op een heel leuke manier!

Rondleiding door de Punselie fabriek

Al sinds 1872 zorgt bakkerij Punselie voor een vers gebakken
koekjes geur in de oudste straten van Gouda. Met heel veel
passie zwaait Ronald Punselie de scepter in de nostalgische
koekjesfabriek. Op een aantal donderdagochtenden kun je
mee met een korte rondleiding. Aanmelden kan in het Punselie
winkeltje aan de Spieringstraat 107. Data: 2, 9 en 16 mei van
9.30 tot 12.00 uur, elk half uur start een rondleiding.

Weet je al dat de grootste legoshop van Holland
in Gouda te vinden is? Bij
Playtoday LEGO shop op
de Lange Tiendeweg 35
kun je met een beker vol
favoriete stenen een minifiguur bouwen en gezellig
spelen in de bouwruimte.
Ook vind je hier het kleine LEGO museum en de
mooiste LEGO bouwwerken.

Ben je een echte
speurneus?

Meer Gouda tips
voor jong én oud
Bij Rederij de Vrijheid op GOUDasfalt is het iedere woensdagmiddag Kids Pizza Party. Van 12.00 tot 15.00 uur kunnen de
kids zelf hun pizza beleggen. En natuurlijk krijgen ze een echt
pizzabakkerscertificaat. En daarna kun je nog lekker spelen op
het stadsstrand. Kosten voor kids t/m 12 jaar: 6 euro, inclusief
een glas limonade.

Niet alleen voor kinderen, ook
voor ouders is er van alles te beleven in Gouda. Alle genoemde uitjes en nog veel meer
vind je in de Uitagenda en op
de speciale ‘Uitjes in de Meivakantie’ pagina op de website
www.welkomingouda.nl.

