
 
 
 
 
 

 
Het Gouwe Palet, Omlooppad 2a 
Teken- en schilderatelier Het Gouwe 
Palet viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. 
De Hofstedendagen worden bij onze club 
feestelijk geopend door de wethouder op 
zaterdag om 11.00 uur!  Iedereen is van 
harte welkom om kennis te maken met 
de mogelijkheden als lid of cursist. Er is 
Open Huis met een expositie en 
bezoekers kunnen zelf actief aan de slag. 
Ben je enthousiast geworden tijdens je 
bezoek aan ons atelier en wil je meer 
schilderplezier ervaren, geef je dan op 
voor de gratis kennismakingsworkshop 
op zaterdag 28 mei!. Meer informatie 
www.gouwepalet.nl 
 

 
Basisschool De Ridderslag, RvC 256a 
Feestelijke meimarkt  op zaterdag 14 
mei. Tussen 10.00 ʹ 16.30 uur zal de hele 
school bruisen van activiteiten. Er is een 
warenmarkt met ruim 25 kraamhouders 
met diverse producten; altijd een feest 
om langs de diversiteit van kramen te 
gaan! Voor kinderen zijn er veel leuke 
activiteiten: Er kan weer geklommen 
worden in onze hoge boom, je kunt 
schatgraven, er zijn verschillende 
workshops, je kunt creatieve activiteiten 
ĚŽĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�͚�ŽĞ-ƉůĞŝŶ͛�ĞŶ�ďƌŽŽĚũĞƐ�
bakken boven het vuur! 
Uiteraard is er ook weer onze 
overheerlijke catering met de meest 
heerlijke taartjes, broodjes, vers geperste 
sappen en dat alles tegen een zeer 
schappelijke prijs. 
Kortom, De Meimarkt op De Ridderslag, 
zorg dat je het niet mist! 
 

 
Woonhuis fam. Minnaert, nr. 75b 
Heerlijke broodjes rookworst met saus 
vanaf de ouderwetse marktkar!  Ook 
vega verkrijgbaar. Ook kun je hier het 
programmaboekje ophalen over de 
Hofstedendagen en de speurtocht. 
 

 
De Heemtuin 
Zondag zijn er activiteiten over groen en 
natuur. De KNNV staat met een kraam.  
 

 
Fam Sluijter, nr. 60-62 
Kraam hoogstambrigade en optreden van 
Jannes de goochelaar. 
 

 
De Kluphoeve, nr. 68 
Voor welzijn voor mensen met een 
(lichte) verstandelijke beperking. Maar nu 
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.  
Alleen op zondag geopend met een bar 
en terras en een muziekprogramma. 
 

 
 

Woonboerderij fam. Vermaat  56-58 
Zaterdag. Stichting Zorgnet Roemenië is 
aanwezig met: bloemen, brocante, 
tweedehandsboeken,  vintage kleding, 
koffie, thee, koek, lunch en ijs. Steun 
hiermee het goede doel: www.zorgnet.eu 
Er is een Stekjesmarkt met kruiden-, 
groente- en tuinplanten. Tweedehands 
speelgoed en ʹ kinderboeken, een 
grabbelton en sfeerartikelen. 
Opbrengst is voor familie den Hartogh die 
namens Wycliffe werkt aan leesonderwijs 
in Papoea Nieuw Guinea. Optreden 
Seniorenorkest van de Pionier  tussen 
14.00 ʹ 16.00 uur. Er zijn bankjes aan-
wezig om te zitten, schuif gezellig aan! 
 

 
Woonboerderij fam. Lafeber, nr. 54 
Welkom op het erf van de familie 
Lafeber! 
Hier staan een aantal creatieve 
kraampjes waar u zeker even moet 
komen kijken: Gabi Gaasenbeek en 
Marijke Homan met tekeningen, 
schilderijen, vilten en mozaïek, Kees 
Hendriks maakt sieraden met de natuur 
als inspiratiebron. The Meltingshop en 
atelier de Zwaan zijn ook aanwezig. 
Optredens achter op het terrein.  
 

 
Woonhuis fam. Engelen, nr 52 
�ĞŶ�͚ƌƵƐƚƉůĞŬũĞ͛�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǁĂŶĚĞůĂĂƌƐ͘ 
Lekker gratis limonade en bankjes op de 
brug! 
 

 
Zorgboerderij Oudersvrucht, nr 50 
Gemiva-SVG Groep biedt mensen met 
een verstandelijke beperking zinvolle 
dagbesteding en ondersteuning. Beide 
dagen: Bezichtiging van stallen en 
zuivelruimte. In de Boerderij-
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winkel verkoop van eigen ambachtelijke 
producten zoals boerenkaas. Speurtocht 
voor de kinderen met kleine beloning, 
bezichtiging van onze spiksplinternieuwe 
moestuin, uitleg over moestuinieren en 
koe melken (houten melkkoe). In de 
hooiberg ambachten als houtbewerking, 
Boerenkraampje en optredens 
 

 
Woonhuis Fam. Wijers, nr 48a 
De enige echte Goudse Kaaswafel! 
We nemen een versgebakken hartige 
wafel met als vulling een echte plak 
Goudse kaas, nog even in het wafelijzer 
en je hebt: de enige echte Goudse 
Kaaswafel! Op beide dagen vanaf 13 uur 
worden de wafels vers voor u gebakken! 
Op zondagmiddag zal de SwingTime 
Bigband de Bloemendaalseweg laten 
swingen! Voor tijden zie achterzijde. 
 

 
Woonhuis fam. Van Beek, nr 43c 
Het gehele weekend kun je komen kijken 
hoe kaas gemaakt wordt, op zondag is er 
ook een demonstratie kaarsen maken. 
Tussen 11.00 ʹ 14.00 uur demonstreert 
Niels de Kemp hoe je lijsten last voor 
schilderijen. Bij mooi weer exposeert hij 
ĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ͙͘�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�'ŽƵĚĂ͊ 
 

 
Scouting WILO nr. 41b 
Laat je uitdagen bij Scouting Wilo! Neem 
de touwbrug over de sloot naar het 
terrein, ga abseilen vanuit het 
clubgebouw en doe mee met de scouts 
en hun avonturen. Ervaar je scouting 
liever op een rustige manier? Bak dan je 
eigen broodje boven het kampvuur of 

rooster een marshmallow en leer 
scouting kennen bij de informatiestand. 
Info: www.scoutingwilo.nl 
 

 
Ajourboerderij, nr. 41 en 41a 
Activisie biedt gespecialiseerde 
begeleiding aan mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). Uitleg en 
ervaringsoefeningen met betrekking tot 
niet aangeboren hersenletsel. Verkoop 
van door cliënten gemaakte werkstukken 
en zelf gebakken stroopwafels, koffie en 
thee. 
Fotoclub Gouda 
Dit jaar viert de fotoclub Gouda hun 75-
jarig jubileum! In de Ajourboerderij is een 
foto expositie met diverse onderwerpen, 
ook is er een fotostudio ingericht waar de 
bezoekers een gratis digitale (portret)-
foto kunnen laten maken. Beide dagen 
wordt de Ajourboerderij door een aantal 
enthousiaste amateurfotografen 
bemand. 
 

 
Grasveld,  
Zaterdag hindernisbaan door Scouting 
Willibrordus, kom ook klimmen en 
klauteren. Geschikt voor kinderen van 7-
14 jaar. Activiteitenbureau Kleurenpalet 
Organiseert een leuke activiteit voor 
kinderen. Kom onder andere de 
vogelspeurtocht hier ophalen!   
 

  
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, 
nr. 34 
Vermaak, plezier en leerzaam voor alle 
leeftijden. Boerenterras met van verse 
poffertjes, belegde broodjes, koffie en 

lekkers. Varen langs de Bloemen-
daalseweg, dieren knuffelen, spelletjes, 
schminken, knutselen, springkussen en 
stormbaan! Kramen met o.m. 
streekproducten, zomerplanten, 
Vrienden van de Kinderboerderij 
en weerclub  Gouda. Neem een kijkje op 
de leszolder. Verschillende ambachten.  
Bijentuin en bijenhuis, uitleg van de 
imkers, verkoop van bijenproducten. Zelf 
een kaarsje maken. Demonstratie 
Encaustic Art. Zondag 14.00 uur schapen 
scheren, gehele weekend  Rad van 
Fortuin met mooie prijzen. Meer 
informatie:  
www.kinderboerderijgouda.nl 
 

 
Ruiterclub Bloemendaal, nr. 26 
Twee dagen lang paardenfeest! Diverse 
demonstraties met paarden: springen, 
dressuur, ponyritten en nog veel meer. 
Shows door eigen leden. Speel Uw Spel 
voor jeugdleden,  demonstratie  Ashley 
van Rijn en Pretlander een demonstratie, 
meet en greet. Meer informatie: 
www.ruiterclubbloemendaal.nl 
 

 Woonboerderij Vermeulen, nr. 37 
Muzikaal programma verzorgt door de 
Garenspinnerij en Vlister Zangers. Voor  
programma en tijden, zie de agenda op 
de achterzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boomkwekerij TAS, Otweg 5 (even 
onder A12 door en linksaf) 
Bijzondere bomen en planten. Op 
zaterdag wandelingen onder leiding van 
een gids. Beklim de boomhut met uitzicht 
over de mooie Polder Bloemendaal. 
Koffie en thee verkrijgbaar. 
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