
Sportzomer 2022,  Sport.Gouda

Iedere week diverse activiteiten voor alle leeftijden, gratis of voor een klein bedrag:   

Klik hier voor meer info

 

 Gouda 750 jaar 

Programma met veel activiteiten:  

https://gouda750.nl/programma

 

Bibliotheek  Gouda 

Jeugdactiviteiten zoals voorlezen op verschillende locaties en zomerlezen met

activiteiten voor groep 3 en 4.

https://www.bibliotheekgouda.nl/actueel/agenda/Jeugd.html

 

 Kinderboerderij de Hofstede

De gehele zomervakantie zijn er allerlei activiteiten en leuke workshops voor kinderen

tegen een klein prijsje. Los van de activiteiten kan je gratis de dieren bezoeken en aaien, 

en in de speeltuin spelen. Tijdens de zomervakantie elke dag geopend. Check:

www.kinderboerderijgouda.nl voor meer informatie. 

 

Speeltuin de Sluis

Je vindt bij Speeltuin de Sluis niet alleen de leukste speeltoestellen,

       de magische combinatie van gras, water en zand staan garant voor 

urenlang speelplezier in een veilig, door hekken omgeven speeltuin. 

Prijs: 1,25 p.p.   

 

Zie flyer CJG 'Spelen in Gouda' vol leuke tips met o.a. 5 natuurspeeltuinen!
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https://www.sportpuntgouda.nl/over-ons/nieuws/208/goudse-sportzomer-9-juli-tm-21-augustus-2022
https://gouda750.nl/programma
https://www.bibliotheekgouda.nl/actueel/agenda/Jeugd.html
http://www.kinderboerderijgouda.nl/
https://www.cjggouda.nl/showfile.asp?fil_id=9574


 
 

Museum Gouda 

Tot en met 1 oktober kunnen kinderen lekker aan de slag in de tentoonstelling ‘Beleef het

Wonder van Gouda’ met het gratis Terug in de tijd-speurboekje. Kinderen en jongeren t/m 17

jaar toegang gratis. 

 

Kaasmarkt Gouda 

De kaasmarkten zijn tot half september iedere donderdag van 10.00 tot 12.30 uur gratis te

bezoeken op de Markt in Gouda. Zie: www.GOUDAKAASSTAD.nl

 

 Doorlopend theater op de Raam

Zondag 3 juli op 9 podia wordt 8 eeuwen geschiedenis van de Raambuurt laten zien door

Goudse kinderen,  jongeren en volwassenen. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur iedere 20

minuten. Gratis evenement. Meer informatie? Mail gerust naar buurthuis@despeelwinkel.nl

of loop even binnen bij de Speelwinkel op de Raam. 

 

Taalwandelingen Taalhuis

 Wandel gezellig mee door Gouda en oefen de Nederlandse taal. Start is voor de

Chocoladefabriek. Maandag 1, 8 en 15 augustus van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur 

Voor iedereen die wil oefenen met Nederlands! 

 

Fietsen naar en zwemmen in de Reeuwijkse Plassen

Bij de Elfhoeve is een grasveld met steigers, bij de Surfplas is een grasveld

met zandstrand. 

 

Legowinkel 

                     In de winkel aan de Tiendeweg mogen kinderen naar hartenlust 

gratis bouwen met lego.

 

Stadsstrand Goudasfalt

Gratis spelen en zonnebaden op het zandstrand van Goudasfalt.
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