
  7 juli:  Ouwe Gouwe Rondje 
14 juli:  Lieve Vrouwe Rondje  
21 juli:  Beeldig Rondje  
28 juli:   Lazarusrondje 
 4 aug.:  Ouwe Gouwe Rondje 
11 aug.: Beeldig Rondje  
18 aug.: Lieve Vrouwe Rondje 
25 aug.: Lazarusrondje 
 

 

 

Nieuwsbrief Zomerseizoen 
Icarus op Tournee - Uitje in Gouda 

 

 
Vier zomerse zondagsrondjes Gouda 

Icarus op Tournee lanceert met ingang van 7 juli een origineel 'kwartet' opeenvolgende 
zondagrondjes per maand gedurende het gehele zomerseizoen. De 4 rondjes zijn voor 
iedereen toegankelijk en gaan uit van een minimum van 6 en maximum van 12 deelnemers.  
 
Kunsthistorica/Goudologe Heleen Janssens die de rondjes begeleidt, legt uit: 

 'Ze heten Ouwe Gouwe Rondje, Lieve Vrouwe Rondje, Beeldig Rondje Gouda,  Lazarusrondje 
en hebben met elkaar gemeen dat een deel van de route door de cultuurhistorische kern van 
Gouda rond het stadhuis en de Sint Jan gaat, dat kan ook niet anders, maar je kunt het wel 
anders bekijken en dat is waarin de rondjes van elkaar verschillen...en verder natuurlijk wat de 
rest van de route betreft. Zo is de eerste gespitst op cultuurhistorische highlights, de tweede 
op het thema 'vrouw' in het Goudse stadsbeeld, de derde op architectuurstijlen, 
monumentale kunst en de kunst van het kijken en de vierde op nieuwbouw-, renovatie- en 
herbestemmingprojecten in de cultuurhistorische stadskern en de randen. Met elkaar vormen 
ze een uniek cultureel en stedenbouwkundig breedbeeld van Gouda vanaf haar oorsprong tot 
nu... met een vrolijk vleugje vrouwelijkheid!' 
  
De eerste 3 rondjes starten om 11 uur  bij de Waag.  Het Lazarusrondje start bij Best Western 
Hotel op het Bolwerk nabij de Lazaruskade  waar vroeger het Leprooshuis was gevestigd, en 
eindigt bij het Lazaruspoortje achter de Kerk. Duur: ruim anderhalf uur. 
 
Prijs per rondje: €8,- volwassenen, €5,- kinderen, en voor wie niet kiezen kan of een origineel 
cadeau zoekt, is er een strippenkaart in de aanbieding: €20,- / 25, -voor 3 resp. 4 rondjes (of 
3/4 personen!).  
 
 De rondjes en andere Icarusarrangementen kunnen doordeweeks en eventueel ook op 
zondag (onder voorbehoud van aanmeldingen per open inschrijving) geboekt worden voor 
groepsuitjes. Uitbreiding met een lunch en/of rondvaart is mogelijk!  Vrijblijvend offerte! 
 
Wees zeker van uw plaats, meld u aan: 0182-679175/0614772492 of mail 
info@icarusoptournee.com. Ga voor meer informatie naar www.kunsthistorischburogouda.nl  
(binnenkort: www.uitjeingouda.nl!) 
 
 


