
De koffie en 
thee staan 

klaar.

Hele week feest 
voor jong 
en oud!

van zaterdag 
25 juni 

tot en met 
vrijdag 1 juli

Feestweek 
Gouda750 jaar 
Gouda Oost

Nelson Mandela 
Centrum 

Bernadottelaan 79
Gouda

Vossenjacht
Taalontmoetingslessen 

Muzikaal Theater aan huis
Multicultureel ontbijt 

voor vrouwen
Voorlezen voor ouders met kinderen 

van 0 - 4 jaar
Maaltijd voor wijkbewoners 

Korte voorstelling 
Gouds Muziek Theater

Kids en jongeren feest!
Streetdance

Ballonnenkunst
Buurtborrel

en nog veel meer



Zaterdag 25 juni 

15.00 - 17.00 uur
Geweldige leuke middag voor kinderen waar zij in Gouda Oost vos-
sen mogen zoeken (verklede volwassenen). Volle stempelkaart is een 
prijsje waard! Limo en gezonde snack in het Nelson Mandela Centrum! 
goudsevossenjacht.nl

Maandag 27 juni 

9.00 tot 11.00 uur
Taalontmoetingslessen  
Open lessen om de Nederlandse taal te oefenen

Dinsdag 28 juni 

9.00 - 11.00 uur 
Taalontmoetingslessen 
Open lessen om de Nederlandse taal te oefenen

10.00 - 12.00 uur
Kinderbibliotheek
voorlezen, voor ouders met kinderen 0 – 4 jaar, met verassing!

van 14.30 - 16.30 uur 
Muzikaal Theater aan huis
Muziek van toen voor ouderen gezellig met een hapje en drankje htt-
ps://www.muzikaaltheaterinhuis.nl/ 
Meld je aan in het Nelson Mandela Centrum of via 
G750Mandela@gmail.com

Woensdag 29 juni

9.30 - 12.00 uur 
Multicultureel ontbijt voor vrouwen
Gezellig met elkaar ontbijten en koffie drinken met wat lekkers. Sa-
men kletsen en plannen maken voor een nieuw seizoen. Aanmelden via 
Whatsapp Fatima Chairi tel.nr. 0627291572

11.00 - 15.00 uur
De Goudse Streek
Schilderen

17.30 - 19.00 uur
Maaltijd voor wijkbewoners Wijkeethuis Oost
Gezellige maaltijd met buurtgenoten, kosten 5 euro, opgeven aan joke-
oostveen@deklupgouda.nl of 0648621030



19.00 - 19.30 uur
Gouds Muziek Theater
Theater en zang voorstelling na het eten, enthousiast geworden? Geef 
je na afloop op voor een proefles!

Donderdag 30 juni

9.00 - 11.00 uur
Taalontmoetingslessen 
Open lessen om de Nederlandse taal te oefenen,

12.00- 12.45 uur
Kinderfysio & Fysio van Schaik-Dijcks
Peuter beweegavontuur voor 2 jaar tot 4 jaar.

15.30 - 17.00 uur
Kindercarrousel Brede school
Leuke activiteit voor jongens en meisjes van groep 3, 4 en 5.  Aanmel-
den hiervoor kan t/m 24 juni via P.Lucas@kwadraad.nl

Vrijdag 1 juli

9.00 - 11.00 uur
Taalontmoetingslessen
Open lessen om de Nederlandse taal te oefenen

14.00 - 17.00 uur
Kids en jongeren feest!
Pannekoekenfeest, Streetdance workshops
Ukulele workshops en Darboeka workshops
Teken en schilder workshop met Nizar Al Hattab
Schmink, glittertattoos, hairextensions, ballonnen kunst

14.00 – 15.00 uur
Sportpunt Gouda activiteit 

15.00 – 17.00 uur
Monkey Moves activiteit 

17.00 - 18.00 uur
Buurtborrel
Gezellig hapje en drankje met life muziek met The D’Ukes!




