
Zaterdag 25 mei
OPENING bij de Ruiterclub 

op de Bloemendaalseweg 26
0m 10.30 uur. 

Goudse 
Hofstedendagen
Bloemendaalseweg

25 en 26 mei
11.00 - 17.00 uur

De fraaie landelijke Bloemendaalseweg is een weekend lang het bruisende middelpunt van het 
Groene Hart waar bewoners, verenigingen, kunstenaars en instellingen zorgdragen voor een zeer 

feestelijk weekend.  De Goudse Hofstedendagen worden voor de 42e keer gehouden.
Voor meer informatie: zie www.goudsehofstedendagen.nl



Hospice Midden-Holland, R.v.C. 67
Wandeling over de Bloemendaalseweg met 
toelichting over haar bijna 1000-jarige ge-
schiedenis en de historische bouw en func-
ties van de hofsteden. De start met een in-
leiding is om 13.00 uur in het atelier achter 
het Hospice, Ridder van Catsweg 67. Duur 
ruim 2 uur. Aanmelden is wenselijk via an-
zoontjens@xs4all.nl 

Bosjes van Cats, Ridder van Catsweg
Op zaterdag 25 mei en zondag 26 mei kunt 
u de foto-expositie bezichtigen over “het 
geheim van het Bosje van Cats”. Langs 
achttien lindes aan de Ridder van Catsweg, 
te beginnen bij de kruising met de Bleu-
landweg, hangen foto’s van het Bosje van 
Cats. Dit bosje wordt sinds voorjaar 2018 
beheerd door de bewoners langs de weg.

Boomkwekerij TAS, Otweg 5 (even onder 
A12 door en linksaf) 
Bijzondere bomen en planten. Zaterdag-

Dierenopvangcentrum Gouda, 
Groenhovenweg 501 
Alleen zaterdag geopend. Bezichtiging pand 
van 11.00 tot 16.00 uur. Op de 'dogwalk' 
stellen de honden zich voor. Kramen met 
zelf ontworpen spulletjes, mokken en 
t-shirts. Loterij   www.facebook.com/dieren-
tehuis.middenholland/ 

DEELNEMERS

Woonboerderij Vermeulen, nr 37
Zaterdag en zondag: Diverse optredens en 
concerten verzorgd door Cultuurhuis Garen-
spinnerij. Voor tijden zie de agenda op de 
achterzijde.

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, nr 
34
Vermaak en vertier voor alle leeftijden. Op 
het boerenterras genieten van verse pof-
fertjes, vers belegde broodjes, koffie, thee 
en andere versnaperingen. Voor kinderen 
ondermeer: stormbaan (Nieuw!), bootje 
varen, spelletjes, schminken, knutselen, 
springkussen en knuffelhoek! Natuurlijk is 
er nog veel meer, Kramen met o.m. streek-
produkten, zomerplanten, Vrienden van de 
Kinderboerderij, weerclub Gouda, Wijk-
team Plaswijck (Huttenbouwdorp) en de 
Tuinambassadeurs, tuinadvies om zoveel 
mogelijk tegels te vervangen door groen. 
Rad van fortuin met mooie prijzen, bijen-

Activisie De Terp, nr. 41a
Zaterdag en zondag
Activisie biedt gespecialiseerde begeleiding 
aan mensen met niet aangeboren hersen-
letsel (NAH). Uitleg en ervaringsoefeningen 
met betrekking tot niet aangeboren hersen-
letsel. Verkoop van door cliënten gemaakte 
werkstukken en broodjes, hotdog, frisdran-
ken enz.

Scouting WILO, nummer 41 b
Laat je uitdagen bij Scouting Wilo! Diverse 
spannende activiteiten. Bak dan je eigen 
broodje boven het kampvuur en leer scou-
ting kennen bij de informatiestand. Info: 
www.scoutingwilo.nl

Scouting BSO Gouda, nummer 41 b
Diverse spannende activiteiten. Win een 
verrassing: Ga op zoek naar de zelfgemaak-
te kabouters! Deze liggen verspreid over de 
locaties aan de Bloemendaalseweg. Heb je 
ze gevonden maak dan een foto als bewijs 
en je kan bij ons je verrassing  
ophalen.www.scoutingbsogouda.nl 

ochtend demonstratie en uitleg over het 
bewerken van wijnvaten. Zaterdagmiddag 
en zondag uitleg over het gebruik van wijn-
vaten tot regenton, plantenbak enz. Groot 
assortiment niet alledaagse planten zoals 
bamboe en mediterrane gewassen. Beklim 
de boomhut met uitzicht over de mooie 
polder Bloemendaal. Koffie en thee ver-
krijgbaar.

Ruiterclub Bloemendaal, nr. 26 
Twee dagen lang paardenfeest. Diverse 
demonstraties met paarden: springen, dres-
suur, ponyritten en nog veel meer. Shows 
door eigen leden. Diverse spellen op het erf. 
Voor actuele tijden: zie de borden op het 
erf of kijk op www.ruiterclubbloemendaal.
nl  
Zaterdag om 10.30 uur feestelijke opening 
van de Goudse Hofstedendagen door de 
burgemeester.

Woonboerderijk Schuwirth, nr 43
Zaterdag en zondag Diverse optredens, zie 
voor programma concertagenda

De Koetserij, nr. 39 
Verkoop van brocante en curiosa.  De Koet-
serij is gesloten.

tuin en bijenhuis met uitleg van de imkers. 

Zondag 14.00 uur: schapen scheren. Verde-
re informatie: www.kinderboerderijgouda.nl 



Zorgboerderij Oudersvrucht nr 50

Zaterdag en zondag, bezichtiging van 
stallen, zuivelruimte en moestuin. In de 
Boerderijwinkel verkoop van eigen ambach-
telijke producten zoals boerenkaas.
Zaterdag optreden van Baggerbeugels van 
14.00 – 15.00 uur

Zaterdag kraam van Speel-o-theek Spe-
le-spel, een spelotheek voor kinderen met 
een beperking en voor ouderen met terug-
lopende vaardigheden.

Woonboerderij fam. Vermaat, nr 56-58
Zaterdag 
De Stichting Zorgnet Roemenië is aanwezig 
met: brocante, bloemen, tweedehands 
boeken, vintage kleding, ijs, koffie, thee, 
fris, taart, smoothie en een broodje gezond. 
Steun hiermee het goede doel www.zorg-
net.eu
Stekjesmarkt en tuinplanten; tweedehands 
speelgoed en -kinderboeken; foto-shoots in 
een mooie omgeving (http://fotoduca’nl/
themashoot/). Opbrengst voor Koen en Pe-
tra den Hartog die namens Wycliffe werken 
aan leesonderwijs in Papoea-Nieuw-Gui-
nea.
Zaterdag 14.00 uur optreden Stedelijke 
Harmonie Caecilia

Boomgaard van Reenensingel, (naast nr 66) 
25 mei van 11.00-14.00 uur, leerlingen van 
de Garenspinnerij-academie schilderen 
in boomgaard van Reenensingel onder 
begeleiding van Suzanne Schuttelaar en 
Ruud Verkerk. De boomgaard is opengesteld 
voor belangstellenden en bereikbaar via nr. 
66. Alhier zondag 11.30 uur concert door 
Kwintet Bordeaux.

Infocentrum Heempad
Beide dagen activiteiten over groen en 
natuur. Informatie over natuureducatie en 
duurzaamheid door IVN IJssel en Gouwe en 
KNNV afd. Gouda.. Tevens informatie over 
de Operatie Steenbreek. Tuinambassadeurs 
zijn aanwezig om tuinadvies te geven.

Basisschool de Ridderslag RvC 256a
Zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur: De hele 
school bruist van de activiteiten met als 
thema: “Alice in Wonderland”. Warenmarkt 
met ruim 25 kramen met diverse produc-
ten. Altijd een feest om een kijkje te nemen. 
Klimmen in de hoge boom, schatgraven, 
broodjes bakken, verschillende workshops 
en creatieve activiteiten op het ‘Doe-
plein’. Overheerlijke catering met de meest 
heerlijke taartjes, broodjes, vers geperste 
sappen tegen zeer schappelijke prijzen. De 
Meimarkt op De Ridderslag, zorg dat je het 
niet mist!

Woonhuis fam. Engelen, nr. 52
Zondag 13.00 uur – 14.00 uur Optreden 
Gouds Jeugd Orkest

CJV-Gouda, Omlooppad 2
CJV Gouda bestaat dit jaar 155 jaar! Nog 
nooit geweest? Kom eens kennis maken. 
Zaal en terras zijn geopend. In de filmzaal 
worden korte films vertoond. Laat u verras-
sen door de huiskameroptredens

Woonhuis fam. van Beek, nr 43c 
Zaterdag; Demonstratie oude ambachten: 
Touw slaan en kaarsenmaker.

Zondag: NIEUW ! Non Eva, hoofdnon van 
Huize der Hopelozen en Zuster Mila. Hoe 
ging het vroeger toe in een ziekenhuis? 
Geschiedenisles met een knipoog. 

Woonboerderij fam. Lafeber, nr  54 
Creatief plein. Beide dagen demonstratie 
glaskralen branden door Kraal Speciaal. 
Gabi Gaasenbeek met tekeningen, schilde-
rijen, mozaïek en demonstratie vilten. Kees 
Hendriks, sieradenmaker met de natuur als 
inspiratiebron. Zaterdag “het Naaiatelier” 
maakt leuke duurzame dingen voor baby’s 
en moeders. Zie website: https://huisvan-
vrede.org/naaiatelier 

Zondag: The Melting Shop van de Kleiweg 
uit Gouda.

De Klup, nr. 68 

De Klup: welzijn voor mensen met een 
(lichte) verstandelijke beperking. Maar 
ook voor alle mensen uit de wijk en Gouda 
e.o. Sport, dansen, zingen en swingen. 
Dagopvang voor kinderen en ouderen. 
Huiskamers, eetcafés in geheel Gouda waar 
iedereen welkom is. Bewegen op muziek, 
koersbal, kinderfilms en-spelen. Workshop 
appeltaart bakken! Diverse optredens, zie 
concertagenda. Op het gezellige terras 
koffie, thee met appeltaart, fris, bier, wijn 
en patat. Op de brug: ijsverkoop

Fam. Hoogendoorn nr 93

 NIEUW! Lekker even uitrusten met een 
kopje koffie/thee met wat lekkers op het 
terras in landelijk/ambachtelijke sferen



GouwePalet, Omlooppad 2a
Beide dagen “Binnen en Buiten schilderen”.
Binnen: Open huis. Maak kennis met Het 
GouwePalet. Demonstratie iconen schilde-
ren.
Ga zelf aan de slag en schilder een mooie 
ansichtkaart “Groeten uit Gouda/Bloe-
mendaal”.  Voorproefje komende expositie 
“Mens en Dier”. Buiten: Bij mooi weer 
schilderen rondom het atelier. Meldt u aan 
voor een kennismakingsworkshop! Verdere 
informatie: www.gouwepalet.nl

De Bloemendaalseweg is 2 dagen verkeersvrij, 
dus ook niet fietsen! Volg de aanwijzingen van 
de verkeersregelaars.

VRIJMARKT VERBODEN: Vrijmarkt op de 
Bloemendaalseweg brengt de doorgang voor 
hulpdiensten in gevaar. De gemeenten Gou-
da en Waddinxveen verlenen hiervoor geen 
vergunning. De politie treedt streng op tegen 
overtreders. Fietsers worden verzocht af te stap-
pen. Vrijwilligers EHBO afd. Gouda zijn het hele 
weekend aanwezig.

Voor meer informatie
www.goudsehofstedendagen.nl
facebook degoudsehofstedendagen
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VOORLOPIG OVERZICHT CONCERTEN  
GOUDSE HOFSTEDENDAGEN 25 EN 26 MEI 2019 
 
Agenda zaterdag 25 mei 
 
Tijd Wat Locatie 
12.30 – 13.30 uur DJ Henk  Bloemendaalseweg 68 
13.00 – 13.30 uur Sing2gether Bloemendaalseweg 43 
13.00 – 14.00 uur Gouds Jeugd Orkest Bloemendaalseweg 52 
13.30 – 14.00 uur Adelina’s Dancing Colours Bloemendaalseweg 68 
13.45 – 14.15 uur Kadeklinkers Bloemendaalseweg 43 
14,00 – 15.00 uur Shannon Breeze Bloemendaalseweg 68 
14.00 - 15.00 uur John speelt Bloemendaalseweg 68 
14.00 – 15.00 uur Bagger Beugels Bloemendaalseweg 50 
14.00 – 16.00 uur Stedelijke Harmonie Caecilia Bloemendaalseweg 56-58 
14.15 – 14.45 uur Sing2gether Bloemendaalseweg 43 
15.00 – 15.30 uur Kadeklinkers  Bloemendaalseweg 43 
15.00 – 17.00 uur 4Fun  Bloemendaalseweg 68 
15.00 – 17.00 uur Fairy Queen Bloemendaalseweg 37 

 
     
Agenda zondag 26 mei 
 
Tijd Wat Locatie 
11.30 – 12.00 uur Kwintet Bordeaux Bloemendaalseweg 66 
12.30 – 13.30 uur DJ Henk  Bloemendaalseweg 68 
13.00 – 15.00 uur Voetfolk Op de Bloemendaalseweg 
13.00 - 13.30 uur Fluitemsemble Argentoni Bloemendaalseweg 37 
13.00 – 14.00 uur Gouds Jeugd Orkest Bloemendaalseweg 52 
13.30 – 14.15 uur Vlister Zangers Bloemendaalseweg 43 
14.00 - 14.30 uur Klarinetensemble Chalumeau Bloemendaalseweg 37 
14.15 – 15.00 uur Saxofoonschool  Bloemendaalseweg 43 
14.30 – 17.00 uur The Boys Are Back In Town Bloemendaalseweg 68 
15.00 – 15.45 uur Vlister Zangers Bloemendaalseweg 43 
15.00 – 15.45 uur Bigger Band Bloemendaalseweg 37 
15.45 – 16.30 uur Saxofoonschool Bloemendaalseweg 43 

   
 
     
 
    
 
     
 
     
 


