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Welkom in Gouda
Kom en ontdek de historische binnenstad met
haar eeuwenoude geschiedenis. Bezoek de vele
bezienswaardigheden en attracties, bewonder
de prachtige gevels, slenter langs de sfeervolle
grachten en strijk neer op één van de gezellige
terrasjes. Deze brochure geeft je een indruk van
alle hoogtepunten in de stad.
Gouda is onlosmakelijk verbonden met haar
wereldwijd bekende ambachten. Deze kun je op
veel plekken beleven! Zo kun je getuige zijn van
het reilen en zeilen van de kaashandelaren op
de GOUDA KAASMARKT. Maar ook de Goudse
stroopwafel, de Goudse kleipijpen en het Gouds
keramiek vind je terug in de Goudse binnenstad.
Tijdens het drukbezochte evenement Gouda bij
Kaarslicht worden het oude stadhuis en de Markt
feeëriek verlicht door duizenden Goudse kaarsen.

Historie
DIT MAG JE NIET MISSEN
Bewonder de 72 prachtige Goudse Glazen
in de Sint-Janskerk
Neem een kijkje bij het klokkenspel van het
oude stadhuis
Ga zelf handjeklappen met de kaasboer
op de GOUDA KAASMARKT
Leer alles over kaasmaken in het
Kaas- en Ambachtenmuseum
Bekijk de Goudse kunstcollectie in
Museum Gouda
Beleef de wereld van kaas in de
Gouda Cheese Experience
Ontrafel het geheim van de siroopwafel
in de Kamphuisen Siroopwafelfabriek

ONTDEK DE VERBORGEN SCHATTEN!
Doorkruis op je eigen tempo de stad, wandel
van de Goudse Waag naar de Visbanken, struin
via het hofje van Cincq naar de Kleiweg en de
Tiendeweg en terug. Je zult er versteld van
staan wat je allemaal tegenkomt. De Goudse
kaas is niet te versmaden, bij een hap uit de
stroopwafels lik je je vingers af. Gouda smaakt
letterlijk en figuurlijk naar meer!

GRATIS APP XPLRE GOUDA
Met de handige gratis app ‘xplre Gouda’ verken
je de stad in je eigen tempo. In de app staan
diverse wandelroutes door Gouda met veel
uitleg en beeldmateriaal. Als in de brochure het
symbool van de app afgebeeld is, vind je in de
app een bij het thema passende wandelroute.
Kijk ook op www.xplregouda.nl

VVV GOUDA STAAT VOOR JE KLAAR!
Op de Markt, in de Goudse Waag, bevindt zich
VVV Gouda. Hier kun je terecht voor een keur aan
stadsplattegronden en wandel- en fietsroutes.
De medewerkers informeren je graag over Gouda
en haar cultuur, historie, uitgaan, overnachten,
winkelen en leuke activiteiten met kinderen.

BEREIKBAARHEID CENTRUM GOUDA
Station Gouda ligt op 5 minuten lopen van het
historische centrum. Kom je met de auto? Dan
kun je makkelijk parkeren in of rond het centrum
op één van de parkeerterreinen of in één van
de parkeergarages (zie achterzijde van deze
brochure). Kijk op www.welkomingouda.nl

COVID-19
Alle bezienswaardigheden hebben maatregelen
getroffen voor een veilig bezoek. Geplande
evenementen gaan wellicht niet of in een
aangepaste vorm door. Kijk op de website voor
de laatste updates.

3 VVV GOUDA
Goudse Waag
Markt 35, 2801 JK Gouda
+31 (0)182 - 589 110
info@welkomingouda.nl
www.welkomingouda.nl

OPENBARE TOILETTEN
In de HogeNood app vind je alle openbare
toiletten in Gouda.
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OPENINGSTIJDEN
20 maart t/m 31 oktober
dagelijks van 10.00 - 17.00 uur
1 november t/m 18 maart 2022
wo t/m zo 10.00 - 16.00 uur
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari
dagelijks van 10.00 - 16.00 uur
Gouda bij Kaarslicht vr 10 december 2021
10.00 - 22.00 uur
Gesloten op 1 januari, 27 april en 25 december

GOUDA OP ZOOVER EN TRIPADVISOR
Genoten van je verblijf in Gouda? Plaats je
beoordeling en leuke tips voor anderen op
Zoover en TripAdvisor!
SOCIAL MEDIA
Volg ons op Facebook (VVV Gouda) en op
Instagram (@visitgouda). Plaats je mooiste
Gouda foto op Instagram en tag ons in je post.
FOTOGRAFIE
Oscar Limahelu, Erik Kruger, Remco-Daniël Gielen
en René van Dongen.

Symbolen
Rolstoeltoegankelijk
Op de kaart, zie achterzijde
Kortingsactie
Wandelroute ‘xplre Gouda’ app

CULTUUR & HISTORIE
In het compacte centrum is veel te zien van de
rijke historie en de veelzijdige cultuur. Je vindt
er op loopafstand een scala aan monumentale
panden, musea en galerieën met hedendaagse
kunst. Op de achterzijde van deze brochure
vind je een plattegrond met de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad.

Audiotour
Wandel in je eigen tempo en hoor alle ins &
outs over de beroemde Goudse Glazen met een
audiotour. De audiotour (in meerdere talen) is
inbegrepen bij de entreeprijs.

“WANDEL DOOR MIDDELEEUWSE
STRAATJES EN SLENTER LANGS
GRACHTEN EN HOFJES!”

Het Grootste Museum van Nederland
De Sint-Janskerk is onderdeel van Het Grootste
Museum van Nederland. De mooiste kerken van
Nederland vormen samen één museum. Kijk voor
meer informatie op www.grootstemuseum.nl

DE LANGSTE KERK VAN NEDERLAND
Wanneer je langs de Sint-Janskerk loopt, valt
op dat de kerk bijzonder lang is: met 123 meter
is het dan ook de langste kerk van Nederland.
Veel Middeleeuwse steden deden hun best om
de hoogste kerk van het land te bouwen, maar
op de slappe bodem van Gouda kun je het beter
in de lengte zoeken. Wanneer je in het hart van
de kerk staat, ervaar je de enorme afmetingen.
Majestueuze pilaren dragen deze kerk al eeuwen.

Adres:
		
Entree:
		
		
		
		

Achter de Kerk 2,
ingang onder de toren
€ 9,- volwassenen 		
€ 5,25 studenten en 13 t/m 18 jaar
€ 19,50 gezinstarief
Gratis: Kinderen t/m 12 jaar, 		
Museumkaart, Vrienden Sint-Jan,
Rotterdampas
		
Combitickets:
		
€ 17,- met Museum Gouda
		
€ 28,- met Gouda Cheese Experience
		
en Kamphuisen Siroopwafelfabriek
Open:
1 maart - 31 oktober
		
ma t/m za 09.00 - 17.00 uur
		
1 november - 27 februari
		
ma t/m za 10.00 - 16.00 uur
		Op zondagen uitsluitend te bezoeken
om kerkdiensten bij te wonen.
Contact: +31 (0)182 - 512 684
		
www.sintjan.com

ADVERTORIAL

SINT-JANSKERK

DE GOUDSE GLAZEN ZIJN WERELDBEROEMD
Als je buiten staat, zie je donkere, bijna
zwarte ramen. Juist deze kerkramen vormen
de grootste schat van de Sint Jan, die zich in
volle glorie openbaart, zodra je het monument
binnenstapt. De Goudse Glazen, zoals de 72
gebrandschilderde ramen worden genoemd,
zijn grotendeels gemaakt in de 16e eeuw en
laten Bijbelse en historische voorstellingen
zien als in een stripverhaal.
2

1 SINT-JANSKERK & GOUDSE GLAZEN
De eerste vermelding van de SintJanskerk is uit 1280, maar de huidige
vorm is na de grote brand in 1552 ontstaan. De
kerk is vernoemd naar Johannes de Doper, de
schutspatroon van Gouda. Met haar lengte van
maar liefst 123 meter is het de langste kerk van
Nederland. Tevens is de kerk wereldberoemd om
haar Goudse Glazen. Deze gebrandschilderde
ramen, vooral uit de Middeleeuwen en de
Renaissance, tonen je afbeeldingen uit de
Bijbelse en vaderlandse geschiedenis.

KONINGEN EN BEREN
Omdat het laten maken van een gebrandschilderd raam erg kostbaar was, werden rijke
geestelijken en edelen gevraagd om een Glas
te sponsoren. Als tegenprestatie lieten ze
zichzelf prominent afbeelden in het raam. Zo
kom je bisschoppen, Gulden-Vlies-Ridders en
zelfs koningen tegen als Filips II van Spanje en
Mary Tudor van Engeland. In de glazen wordt
gebruikgemaakt van een beeldtaal die iedereen
in die tijd begreep. De hond, symbool van trouw,
figureert zodoende in wel twintig Glazen. Aan
de voeten van de corrupte koning Herodes ligt
echter een beer: symbool van ontucht en zonde.
Op zondag is de Sint Jan uitsluitend te bezoeken
om een kerkdienst bij te wonen, aanvang om
10.00 en 17.00 uur. Kijk voor de concertagenda,
rondleidingen en actuele informatie op
www.sintjan.com
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Tijdlijn
1050 | ONTGINNING ROND GOUDA
De ontginning van het veen ten
oosten en ten westen van Gouda
vindt in de 11e eeuw plaats.

1350 | AANLEG STADSSINGELS
De oude binnenstad bevindt zich binnen de
Fluwelensingel, Blekerssingel, Kattensingel,
Turfsingel en de Hollandsche IJssel.

1272 | STADSRECHTEN
In 1272 verleent graaf
Floris V stadsrechten
aan Gouda.

Gouda750

1552 | HERBOUW SINT-JANSKERK
Diverse voorlopers van de Sint-Janskerk
waren al, deels en geheel, ten prooi
gevallen aan de vlammen. Na een grote
brand als gevolg van blikseminslag,
wordt de Sint-Janskerk onder leiding van
Cornelis Frederickszoon van der Goude
herbouwd en krijgt de kerk de huidige
vorm.

1361 | 1E STADSBRAND
Eerste grote stadsbrand waarbij ook de
eerste Sint-Janskerk wordt verwoest.

Op 19 juli 2022 heeft Gouda 750 jaar
stadsrechten. We vieren onze verjaardag
uitgebreid met een feestelijke opening in april
2022. In september 2022 sluiten we Gouda750
af met een groots verjaardagsfeest dat maar
liefst een week zal duren.
Smaakmaker van het feest is onder andere de
Sint-Janskerk met de unieke Goudse Glazen, die
in haar oorspronkelijk katholieke 16e-eeuwse
staat te bewonderen is. Ontdek in de stad de 50
variaties op de Goudse Kaasboerin, een ‘Dutch
Icon’. In juli 2022 organiseert Gouda Waterstad
een speciale editie met een ‘sail’ van historische
bedrijfsvaartuigen. Natuurlijk is er iedere
donderdag GOUDA KAASMARKT, met aandacht
voor de oude Goudse ambachten, tot ver in
september.

1395 | ONTSTAAN GOUDA KAASMARKT
1438 | 2E STADSBRAND
Slechts vijf huizen blijven gespaard.

1139 |
1E VERMELDING
GOUDA
In 1139 wordt de
Gouwe voor het
eerst vermeld in
een oorkonde van
de bisschop van
Utrecht.

1448 | BOUW STADHUIS
Na de stadsbranden
werd het bewust in het
midden van de Markt
herbouwd.

ROND 1470 | HOOGTEPUNT
PRODUCTIE GOUDS BIER
De stad telt op haar
hoogtepunt 200
brouwerijen die per jaar
15 miljoen liter bier
produceren.

GOUDA VIERT FEEST
De stad viert zes maanden feest met een scala
aan grote en kleine activiteiten. Zo zijn er
evenementen op het gebied van sport, theater,

ROND 1475 | ERASMUS WOONT
ALS KLEINE JONGEN IN GOUDA

historie, stadswandelingen en exposities. Vanaf
medio juli wordt het programma gepubliceerd.
Gouda is in 2022 dé stad om de zomervakantie
te vieren! Een aantal evenementen heeft een
speciale Gouda750-editie in de aanloopperiode
vanaf het laatste kwartaal 2021. Hierin vallen
bekende evenementen als Zotte Zaterdag,
Gouda bij Kaarslicht en de Goudse IJsbaan.
GOUDSE VERHALEN
Om Gouda dóór te geven aan de generaties na
ons, verzamelen we Goudse Verhalen. Verhalen
over Gouda dus. Van Gouwenaars, jong en oud,
maar ook van oud-stadsgenoten en bezoekers.
Verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in
het verleden, het heden en de toekomst. In 2022,
als Gouda 750 jaar stadsrechten viert, wordt de
schat aan verhalen op een bijzondere manier
aan de stad overhandigd. Alle verhalen zijn te
lezen op www.goudseverhalen.nl. Je kunt ook
zelf meedoen. Ga naar de website en kies voor
“Vertel je verhaal”.

KOM JIJ OOK
OP ONS FEEST?
Het feest is voor iedereen, jong en oud,
groot en klein, Gouwenaar en bezoeker.
Tijdens Gouda750 toont de stad al haar
moois. Samen vieren we Gouda750!
“GOUDA IS EEN TIJDMACHINE,
JE KAN IN ELKE EEUW UITSTAPPEN”
Klara Smeets, stadsdichter 2011-2014
april t/m september 2022
Kijk voor meer informatie over de
programmering op www.gouda750.nl

Geef
Gouda
door!

1673 | 4E PESTEPIDEMIE
20% van de bevolking overlijdt aan de pest.
1750 | HOOGTEPUNT
PRODUCTIE
GOUDSE KLEIPIJPEN

1860 | LAATSTE
TERECHTSTELLING
Laatste
terechtstelling op
het schavot van het
stadhuis, dood door
de strop.

1858 | OPRICHTING
KAARSENFABRIEK
Oprichting van
de N.V. Stearine
Kaarsenfabriek Gouda.
De bekende Gouda
Kaarsen worden
hier gemaakt. De
industrialisatie van
Gouda begint.

1668 | BOUW DE WAAG
Naar een ontwerp
van Pieter Post.

1810 | DE 1E GOUDSE
SIROOPWAFEL

1898 | ONTSTAAN
GOUDS PLATEEL
De Plateelfabriek
Zuid-Holland wordt
opgericht en hiermee
begint de opkomst
van het Gouds
Plateel (keramiek).
Veel pijpenmakersfabrieken stappen
over op de fabricatie
van plateel.
WOII | HET
STATION WORDT
GEBOMBARDEERD

1956 | 1E EDITIE GOUDA
BIJ KAARSLICHT
Twee jaar later schenkt
de kaarsenfabriek van
Gouda vanwege haar
100-jarig bestaan
kaarsen om achter de
ramen van het stadhuis
te plaatsen. Dit is hierna
een jaarlijkse traditie
geworden.

1987 | BEGIN
TOERISTISCHE
KAASMARKT
Hierna vindt de echte
handel niet meer op de
Markt plaats.
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2022 | GOUDA
750 JAAR
STADSRECHTEN
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ONTDEK HET GOUWE
HAVENKWARTIER
Een prachtig authentiek stukje
Gouda met de Museumhaven, de
Sint-Janskerk, Museum Gouda, de
grachten, de vele straatjes en bijzondere
monumenten, molens, sluizen, intieme
restaurants, speciaalzaken, galeries,
kunstenaars en ambachtelijke ateliers!
In de gratis folder ‘ONTDEK GOUWE
HAVENKWARTIER’ vind je een
routekaartje met adressen, historie
en de vele bezienswaardigheden.
Je vindt de brochure bij VVV Gouda of
bij één van de speciaalzaken, restaurants
en ateliers in het Gouwe Havenkwartier.
Je kunt de route downloaden op
www.gouwehavenkwartier.nl

ADVERTORIAL

MUSEUM GOUDA

2 MUSEUM GOUDA
Van Ferdinand Bol tot Isaac Israels,
van Goudse kleipijp tot 16e-eeuws
drieluik: Museum Gouda heeft een unieke
collectie. Ontdek de 16e-eeuwse altaarstukken,
een reusachtige interactieve stadsmaquette
van Gouda in 1562, schutterstukken uit de 17e
eeuw en Franse en Nederlandse schilderijen uit
de 19e eeuw. Ook het beroemde Gouds plateel
(sieraardewerk) is er te bewonderen.
Adres:
Achter de Kerk 14 (Museumcafé)
		
of Oosthaven 9 (Museumwinkel)
Entree: 	€ 12,- volwassenen
		
€ 9,- CJP
		
Gratis: kinderen t/m 17 jaar,
		
Museumkaart, Rotterdampas en
		
BankGiro Loterij VIP-kaart
		
€ 17,- combiticket met Sint-Janskerk
Open:
Museum:
di t/m zo 11.00 - 17.00 uur
		
Museumcafé:
		
di t/m za 10.00 - 17.00 uur
		
zo 11.00 - 17.00 uur
Contact: +31 (0)182 - 331 000
		
www.museumgouda.nl

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN IN 2021
NAAST DE VASTE COLLECTIE:
• t/m 25 juli 2021: Met andere ogen
	Laat de buitenwereld en alles wat je weet over
kunst even los. Geef je ogen de kost. In deze
tentoonstelling draait het alleen maar om
kijken. Kijken met andere ogen.
• 21 maart t/m 11 juli 2021: Koele Wateren
	
Een oogstrelende selectie van veertig
schilderijen uit de collectie van het
Rijksmuseum. Vier eeuwen kunst met water in
de hoofdrol als vriend én vijand.
• 27 juli t/m 24 oktober 2021: Verzamelen!
	
In deze tentoonstelling tonen Ramsey Nasr,
Willem Jan Hoogsteder en Jan Bleuland hun
fascinerende verzamelingen.
• 13 november 2021 t/m 10 april 2022: Kaarslicht
	
Dé belevingsreis door eeuwen kaarslicht in
de kunst. Laat je meevoeren naar een intieme
wereld vol nachtelijke spanning en dramatiek.

ADVERTORIAL

Meer en actuele informatie:
www.museumgouda.nl

ADVERTORIAL

3 DE GOUDSE WAAG |

KAAS- & AMBACHTENMUSEUM
Dit authentieke pand is in 1668
ontworpen door architect Pieter Post. De
benedenverdieping werd vroeger gebruikt om
o.a. kazen te wegen. Tegenwoordig is de Goudse
Waag ingericht als Kaas- en Ambachtenmuseum.
Hier wordt verteld over de geschiedenis van
kaas, de producten die hier werden gewogen en
verhandeld en hoe kaas gemaakt wordt. Tevens
is op de begane grond VVV Gouda gevestigd.
Adres:
Markt 35
Entree:	
Museum: € 6,50, gezinskaart € 19,50
Winkel: gratis (begane grond)
Open:
Museum en winkel:
		
20 maart t/m 31 oktober
		
dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens de
Gouda Kaasmarkt vanaf 09.30 uur)
Buiten dit seizoen gelden andere openingstijden,
deze vind je op de website. Als er grote groepen
aanwezig zijn, is het mogelijk dat het museum
tijdelijk is gesloten.
Contact: +31 (0)182 - 529 996
		
www.goudsewaag.nl

4 HET OUDE STADHUIS
In de zomer van 1438 zorgde een grote
stadsbrand ervoor dat het stadhuis zwaar
beschadigd raakte. Het stadsbestuur besloot
dat het nieuwe stadhuis vrij moest staan en
koos als nieuwe locatie het marktveld, toen nog
een drassig veenterrein. Aan de rechterzijgevel
zie je het klokkenspel met de mechanische
poppen, aangebracht in 1961. De hoofdrolspeler
in het poppenspel is Floris V, die Gouda in 1272
stadsrechten verleende. Elke twee minuten over
het halve en het hele uur word je getrakteerd op
een fraai schouwspel.

DE GOUDSE WAAG
De Goudse Waag is een rijksmonument
met een zeer (kleur)rijke historie. Al
eeuwenlang een centraal punt in Gouda
waar je van harte welkom geheten wordt.
In het Kaas- en Ambachtenmuseum leer
je alles over Goudse ambachten zoals
Goudse kaas, kleipijpen, Gouda kaarsen
en keramiek.
Vandaag de dag is er nog steeds van alles
te beleven. Bezoek De Waag om achter
de geheimen te komen die schuilgaan in
het reliëf; waarom staat er bijvoorbeeld
een man van exotische afkomst verstopt
achter een handelaar? En ken je het
verhaal achter deze zin: ‘Niet te Hooch.
Niet te Laech. Van Passe’? Wil je zien hoe
de Goudse kaas gemaakt wordt? Ook dat
kan in De Goudse Waag. Proef vooral ook
een blokje kaas of koop een leuk souvenir
als herinnering aan een gezellig dagje
Gouda. Je kunt je ticket ook gemakkelijk
online boeken.

Adres:
Entree:
Open:
		
		
		

Markt 1
€ 3,50
1 april t/m 30 september
di t/m zo 10.00 - 16.00 uur*
1 oktober t/m 31 maart
di t/m zo 11.00 - 15.00 uur*
		
*
Borden bij de trap geven aan of je het
		
oude stadhuis op dat moment kunt
		
bezoeken.
Contact: www.stadhuysgouda.nl
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ERASMUS IN GOUDA
Erasmus is een van de boeiendste denkers uit de
Europese geschiedenis. Hij groeide op in Gouda,
trok door heel Europa en stierf in Bazel.
Zotte Zaterdag (16 oktober)
Een Middeleeuws festival vol activiteiten voor
jong en oud, met een knipoog naar Erasmus
“Lof der Zotheid”. Kijk voor meer informatie op
pagina 31 en www.zottezaterdag.nl

STOLPERSTEINE
Deze “struikelstenen” vind je op meerdere
plekken in de binnenstad. Hiermee wil de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig in heel
Europa de herinnering aan de slachtoffers van
het nazi-regime levend te houden. In Gouda
worden 388 omgekomen Goudse Joden met
Stolpersteine herdacht.

Erasmus audiotrail
De trail neemt je op 10 plekken in de binnenstad
mee naar de belevenissen van Erasmus in het
Middeleeuwse Gouda. Op de borden lees je
achtergrondinformatie en luister je via een
QR-code naar Erasmus en zijn tijdgenoten.
Op www.kindvangouda.nl kun je de mp3bestanden en een routekaartje downloaden.
Het routekaartje is ook af te halen bij
VVV Gouda in de Goudse Waag.
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Goudse kaas & ambachten
Wie Kaas zegt, zegt Gouda! Maar Gouda is ook
onlosmakelijk verbonden aan stroopwafels,
kleipijpen, kaarsen, plateel én bier. In de
binnenstad vind je een grote variëteit aan
winkels en musea waar je deze historische
ambachten kunt bewonderen of proeven. En
neem maar van ons aan, dat wil je niet missen!
GOUDA KAAS
GOUDA KAAS is een van de
bekendste en meest gegeten kaassoorten ter
wereld. De Goudse kaas heeft een geschiedenis
die teruggaat tot aan de 14e eeuw, maar nog
altijd wordt de beroemde kaas op ambachtelijke
wijze gemaakt op kaasboerderijen in plaatsen
nabij Gouda, zoals Stolwijk, Haastrecht en
Reeuwijk. Hier vind je de smaak van de lage
landen: kaas, in haar puurste vorm.
Gras, koeien, melk: échte kaas. Ontdek, beleef en
proef. Kijk voor meer kaas in en rondom Gouda
op www.cheesevalleyholland.com

5 GOUDA KAASMARKT
Een donderdagochtend in Gouda, ergens
tussen april en september. Al gauw hoor je het
handjeklap van de kaashandelaren en boeren.
En daar zijn ze: de bekende Goudse kaasmeisjes,
omringd door publiek. Het is een komen en gaan
van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden.
Vlak vóór de Goudse Waag houden ze stil.
Kaasjongens springen eruit en beginnen,
al overgooiend, de kazen uit te laden die
vervolgens op de originele weegschaal in de
Goudse Waag worden gewogen.

Je kunt er genieten van de wereldberoemde
kaas, maar ook van kramen gevuld met streekproducten. Naast kaashandel en kaasmaken
vind je er ook een ambachtenmarkt. Ook in de
middag is er van alles te doen in Gouda. Zo kun je
onder andere meevaren met een grachtentocht
of meewandelen met het Goudse Gidsen Gilde.
Bij Berg’s Bakery kun je meedoen aan een
workshop siroopwafel bakken. Of doe de BierWijn-Kaas battle bij museumhavencafé IJsselhuis
Gouda en ontdek welke combinatie
het beste smaakt.

De GOUDA KAASMARKT is een spectaculair
historisch en nostalgisch tafereel. Wil je de
kaasmarkt graag eens bezoeken, zorg dan dat
je op tijd op de Markt bent. Van 1 april t/m 26
augustus vindt elke donderdagochtend (behalve
op Hemelvaartsdag 13 mei) van 10.00 tot 12.30
uur de traditionele kaasmarkt plaats.

Kijk in de Uitagenda op www.welkomingouda.nl
voor het complete programma of ga voor meer
informatie naar VVV Gouda in de Goudse Waag.
3 GOUDSE WAAG
Ontdek alles over de geschiedenis van Gouda
Kaas en de Goudse ambachten in het Kaas- en
Ambachtenmuseum. Kijk voor meer informatie
op pagina 6.

ADVERTORIAL

COMBITICKET
GOUDSE GEHEIMEN

GOUDA CHEESE
EXPERIENCE

BEWONDER, BELEEF EN PROEF
DE GEHEIMEN VAN GOUDA!
Ontdek de wereld van de Gouda Kaas
bij de Gouda Cheese Experience,
laat je verrassen door de prachtige
wereldberoemde gebrandschilderde
ramen bij de Sint-Janskerk en ervaar hoe
de lekkerste siroopwafels van Gouda
gemaakt worden bij de Kamphuisen
Siroopwafelfabriek. En dat allemaal tegen
gereduceerd tarief.

Bezoek de Gouda Cheese Experience en
laat je door mascotte Ralfie onderdompelen
in de wereld van Gouda Kaas.

6 GOUDA CHEESE EXPERIENCE
Afgelopen jaar opende de Gouda Cheese
Experience haar deuren in het prachtige, gele
monumentale pand in het hart van Gouda.
Tijdens een bezoek aan deze bijzondere attractie
ga je op een interactieve reis door de wereld
van Gouda Kaas.

Adres:
Entree:
		
		
		
		
		
Open:
Contact:
		

Agnietenstraat 21
€ 14,50 incl. mini-proeverij
€ 13,- kinderen 5 t/m 15 jaar,
incl. mini-proeverij
Gratis: kinderen t/m 4 jaar
€ 28,- combiticket met Sint-Janskerk
en Kamphuisen Siroopwafelfabriek
dagelijks van 09.00 - 18.00 uur
+31 (0)182 - 787 934
www.goudacheese-experience.com

GOUDSE KAASWINKELTJES
Wil je echte Goudse kaas proeven? Bij deze
kaaswinkels in de binnenstad proef en koop
je de echte Goudse kaas:
3 De Goudse Waag
Adres: Markt 35
Contact: +31 (0)182 - 529 996
		 www.goudsewaag.nl
6 Gouda Cheese Experience
Adres: Agnietenstraat 21
Contact: +31 (0)182 - 787 934
		
www.goudacheese-experience.com
7 Gouds Kaashuis
Adres: Hoogstraat 1
Contact: +31 (0)182 - 507 418
		 www.goudskaashuis.nl
8 Kaas van Kees
Adres: Korte Groenendaal 8
Contact: www.kaasvankees.nl
9 ‘t Kaaswinkeltje
Adres: Lange Tiendeweg 30
Contact: +31 (0)182 - 514 269
		 www.kaaswinkeltje.com

ADVERTORIAL

Van de geschiedenis tot de productie en
de handel, alles komt op een spannende
en speelse manier aan bod. Stap in
een enorme Gouda Kaas en beleef een
overweldigende show. Neem de
Melkweg en breng een ode aan de koe.
Ga zelf aan de slag met ontdekwanden,
virtueel melken, kazen keren en het
eeuwenoude handjeklap.

Het combiticket kan verspreid gebruikt
worden over een periode van 6 maanden.
Kijk voor alle informatie op de website.
Entree: € 28,- vanaf 16 jaar
		
€ 21,50 kinderen 5 t/m 15 jaar,
		
Museumkaart en 			
		
Rotterdampas.
		
Gratis: kinderen t/m 4 jaar
Website: www.combiticketgouda.nl

En natuurlijk: proef de enige echte
Gouda Kaas. De Gouda Cheese Experience
is elke dag geopend en maakt je bezoek
aan Gouda compleet!
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‘T KAASWINKELTJE
DE LEKKERSTE GOUDSE BOERENKAAS!
’t Kaaswinkeltje is een authentiek en bijzonder
winkeltje, in het hart van de oude Goudse
binnenstad en al generaties lang gespecialiseerd
in boerenkazen. Kaas die nog steeds volgens
oude tradities op boerderijen rondom Gouda
wordt gemaakt van rauwe verse melk, waardoor
de lekkere smaak behouden blijft. Door
beperkte productie wordt deze lekkere kaas niet
geëxporteerd, maar ligt in vele leeftijden in
deze winkel.
Er staan ook nog altijd 40-50 andere soorten
kaas voor je klaar om vrijblijvend te proeven.
Alle kazen worden speciaal vacuüm verpakt,
zodat je ze gemakkelijk mee kunt nemen naar
huis. Probeer vooral de ‘Jumbo’ eens. Deze 65 kg
wegende kaas wordt gemaakt op de boerderij
van Martin Verhoef in Stolwijk. De kaas is
6 maanden gerijpt, maar door z’n grote formaat
blijft deze kaas super smeuïg. Echt een topper uit
het assortiment. Deze kaas heeft al vele prijzen
in de wacht gesleept!

STROOPWAFELS
Wie kent de stroopwafel niet?
Iedereen heeft wel eens zijn tanden gezet
in deze Goudse koek, waarvan de originele
benaming eigenlijk siroopwafel is. De
siroopwafel is uitgevonden voor de armen die
zich geen duurdere koek konden veroorloven.
Het oudst teruggevonden recept in Gouda
dateert van begin 19e eeuw. In Gouda kun je de
stroopwafel in alle soorten en maten proeven.
Van de knapperige Kamphuisen siroopwafels
tot superwafels van Markus en van het alom
bekende Punselie’s stroopkoekje tot
de Van Vliet siroopwafel van Berg’s Bakery.
10 Kamphuisen Siroopwafelfabriek
Adres:
Markt 69
Contact: +31 (0)182 - 634 965
			 www.siroopwafelfabriek.nl
11 Berg’s Bakery
Adres:
Lange Groenendaal 32
Contact: 		 +31 (0)182 - 529 975
			 www.siroopwafel.nl
12 Het Stroopwafel Winkeltje
Adres: 		 Agnietenstraat Kiosk 2
Contact: 		 +31 (0)182 - 619 221
			 www.markusstroopwafels.nl

HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN GOUDA
Verscholen in het hart van Gouda ligt de
fabriek van de knapperigste siroopwafel van
het land: de Kamphuisen siroopwafel. In de
winkel vliegen de wafels al sinds 1810 als
warme broodjes over de toonbank. Wil je zelf
ontdekken hoe deze lekkernij zo lekker komt?
Kom naar de Siroopwafelfabriek, de leukste
attractie voor jong en oud!

GROOTSTE ASSORTIMENT BOERENKAZEN
Je bent van harte welkom in de gezelligste
kaaswinkel in het centrum van Gouda,
het Gouds Kaashuis. In de winkel aan de
Hoogstraat/Markt vind je meer dan 50 soorten
authentieke boerenkaas van hoge kwaliteit.
De kazen komen allemaal uit de directe
omgeving van Gouda, uit het Groene Hart.
Eigenaren Sandra en Maurice vertellen je graag

het verhaal achter de kaas en uiteraard kun
je de kazen proeven. Vergeet niet te vragen
naar ‘Gouda’s Trots’, verkozen tot de lekkerste
boerenkaas van het jaar 2018/2019. Ook de
winnaar van 2020 de ‘Ouwe Snoepert’ ligt voor
je klaar om te proberen. Deze award winning
kazen vind je uitsluitend in het Gouds Kaashuis.
Voor de echte traditionele smaak van Gouda
probeer je de zelfgemaakte boerenkaas.
Iedere vrijdag maakt Maurice zijn eigen kaas

in Waarder, een boerendorp vlakbij Gouda.
Je aankopen worden vacuüm verpakt en zijn
voorzien van een label. Zo weet je thuis ook nog
welke kaas je hebt gekocht.
In de winkel vind je alle Goudse specialiteiten
onder één dak. Naast de vele soorten kaas en
Goudse producten staat het Gouds Kaashuis
bekend om zijn originele cadeaus en gezellige
kaasproeverijen.
Open: zeven dagen per week!

Specialist in het bakken van dé Van Vliet
‘Goudse siroopwafels’ naar het oude geheime
recept. Berg’s Bakery heeft nog andere siroopwafelspecialiteiten die je zeker niet mag missen:
DE ÉCHTE GOUDSE SIROOPWAFEL LIQUEUR
Een heerlijke zoete likeur voor bij de koffie of
na het diner. Verkrijgbaar in diverse maten.
DE SIROOPWAFEL-CHOCOLADETRUFFELS
De truffels zijn op meerdere manieren verpakt
en het perfecte cadeau. Natuurlijk ook heerlijk
voor thuis.
Ga langs in de bakkerij! Hier koop je de heerlijkste lekkernijen voor thuis. Neem gerust plaats in
het bakkerscafé en geniet van een lunch bereid
met streekproducten.

ADVERTORIAL

WORKSHOP SIROOPWAFEL BAKKEN
Op donderdag om 15.00 uur bak je hier je eigen
Goudse siroopwafel! Terwijl de zoete geur je
neus activeert, vertellen de trotse bakkers je alles
over de Goudse siroopwafel. Tickets kosten
€ 7,50 p.p. en zijn te koop bij de bakkerij.

KAMPHUISEN SIROOPWAFELFABRIEK

ADVERTORIAL

GOUDS KAASHUIS

BERG’S BAKERY
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EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ EEN VAN
GOUDA’S OUDSTE AMBACHTEN
Ruim 200 jaar worden de siroopwafels van
Kamphuisen al in Gouda gemaakt. Ontdek het
verhaal van de familie Kamphuisen uit de 18e
eeuw en stap zelf de wondere wereld van de
bakkerijfabriek binnen. Eenmaal binnen komt
de heerlijke, zoete geur van siroopwafels je
tegemoet en kun je zelf ervaren hoe de
lekkerste siroopwafels van Gouda gemaakt
worden. Zelf sta je ook niet stil! Breng de grote
deegkom in beweging, proef de nieuwste
smaken siroop en vraag ondertussen de
bakkers het hemd van het lijf.

De rondleiding eindigt op het siroopwafelterras. Onder het genot van een kopje koffie,
thee of limonade kun je hier je kakelverse,
warme siroopwafel opeten. De wafels komen
rechtstreeks uit de bakkerijfabriek, dus verser
krijg je ze nergens! Voor meer informatie kun
je kijken op www.siroopwafelfabriek.nl
KOM LANGS OP MARKT 69!
Een bezoek aan de Kamphuisen
Siroopwafelfabriek duurt ca. 60 minuten en
is prima te combineren met andere Goudse
bezienswaardigheden, zoals met het combiticket Goudse Geheimen. In de gezellige
winkel op Markt 69 kun je terecht voor
Kamphuisen Siroopwafels, cadeauverpakkingen en tickets voor een bezoek
aan de Siroopwafelfabriek.
Open:
Entree:
		
		
		

ma t/m za 10.00 - 18.00 uur
v.a. € 8,95 incl. siroopwafel
€ 30,- familieticket
€ 28,- combiticket met Sint-Janskerk
en Gouda Cheese Experience

ADVERTORIAL
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GOUDA KAARSEN
In 1853 richtten drie Goudse heren de
‘Stearine Kaarsenfabriek’ op. Dit bleek al
snel een succes en op 24 februari 1858
werd de N.V. opgericht. In 1899 mocht
het bedrijf het predicaat ‘Koninklijk’
ontvangen. De fabriek is de grondlegger
van de echte, originele Gouda Kaarsen.
Deze zijn op diverse plekken in Gouda
verkrijgbaar. Vraag VVV Gouda naar de
adressen.
Duizenden Gouda kaarsen verlichten het
oude stadhuis tijdens Gouda bij Kaarslicht,
één van de oudste lichtfeesten van
Nederland.
Gouda bij Kaarslicht (10 december)
Kijk voor meer informatie op pagina 31 en
op www.goudabijkaarslicht.nl
“GOUDA FEEËRIEK VERLICHT MET
DUIZENDEN KAARSEN BIJ
GOUDA BIJ KAARSLICHT!”

GOUDSE KLEIPIJP
De Goudse kleipijp is een tabakspijp van
keramiek die in de 18e eeuw door veel
mannen gerookt werd. In 1606 kwamen
Engelse huurlingen naar Nederland ter
versterking van Gouda. Ze leerden de
Gouwenaars kleipijpen maken. Geruime
tijd later, in 1660, werd het gilde voor de
Goudse pijpenmakers opgericht.
Door de komst van houten pijpen, de
sigaar en de populariteit van de sigaret
is het ambacht bijna uitgestorven. De
Goudse kleipijpen kun je bewonderen in
de Schatkamer van Museum Gouda.

GOUDS KERAMIEK | GOUDS PLATEEL
Gouda kent een eeuwenlange en rijke
traditie op het gebied van kleipijpen en
gebruiks- en sieraardewerk. Museum
Gouda beschikt over een fameuze
collectie van meer dan 1.200 stuks Gouds
keramiek, waarvan de topstukken zijn
tentoongesteld in de Catharinazaal.
In het depot zie je de meest uiteenlopende
objecten. Je treft er meerdere fraai
opgestelde en zeer herkenbare serviezen.
Je kijkt je ogen uit bij de uiterst zeldzame
Art Déco vazen. Tijdens een bezoek
aan de opstelling, zal je zeker opvallen
hoe veelzijdig de productie is geweest.
Misschien ontdek je wel een vaas of schaal
die je al jaren thuis hebt staan.
Goudse Keramiekdagen
Kijk voor meer informatie op pagina 30 en
op www.goudsekeramiekdagen.nl

BIERSTAD VAN HOLLAND
Gouda stond, vanwege haar strategische ligging,
in de Middeleeuwen bekend als dé bierstad. De
stad telde op haar hoogtepunt 200 brouwerijen
die per jaar 15 miljoen liter bier produceerden.
Loop eens binnen bij Den Gouwen Aar en vraag
naar een flesje Gouds Kuitbier, naar oud recept
gebrouwen. Je kunt bij de volgende partijen
terecht voor heerlijke biertjes:
14 BarBier Gouda
Adres:
Markt 30
Contact: +31 (0)182 - 769 187
		
www.barbiergouda.nl
15 Biercafé De Goudse Eend
Adres:
Wilhelminastraat 66
Contact: +31 (0)6 - 512 079 44
		
www.cafedegoudseeend.nl
16 Den Gouwen Aar
Adres:
Oosthaven 6, Gouda
Contact: +31 (0)182 - 581 958
		
www.slijterijdengouwenaar.nl

Kijk voor meer informatie over echte Goudse
bierbrouwerijen op www.welkomingouda.nl

D.G. VAN VREUMINGEN
NEDERLANDS OUDSTE TABAKSZAAK EN
HOFLEVERANCIER D.G. VAN VREUMINGEN
De authentieke tabakszaak D.G. Van Vreumingen
is al sinds 1836 gevestigd in Gouda, maar liefst
zes generaties lang!

Ben je op zoek naar een échte Goudse
kleipijp? Stap dan eens binnen bij de
oudste tabaksspeciaalzaak van Nederland:
13 D.G. Van Vreumingen

Adres:
Wijdstraat 20
Contact: +31 (0)182 - 513 217
		
www.dgvanvreumingen.nl
ADVERTORIAL
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BIERCAFÉ DE GOUDSE EEND

Proef in het oudste biercafé van Gouda ruim
150 bieren. Bieren in alle kleuren, geuren en
smaken zijn verkrijgbaar in de Goudse Eend in
de Wilhelminastraat. De Goudse Eend staat voor
kennis, gastvrijheid en kwaliteit en staat 56e in
de nationale Café Top 100.
Laat je adviseren door de bierkenners achter de toog
en proef het juiste bier dat bij je smaak past. Proef je
bier binnen of in de heerlijke biertuin achter het café.

BARBIER GOUDA
HET PAND ‘DE EENHOORN’ ANNO 1300
Het pand waarin de winkel is gevestigd, stamt
uit begin 1367 en heeft al sinds 1600 de naam
‘De Eenhoorn’. De winkel is een Rijksmonument
én tabaksmuseum. Eerder maakte de familie
Van Vreumingen hier nog zelf sigaren. Het
afgelopen jaar is het interieur met ongekende
toewijding in zijn oude glorie hersteld.
Enkele unieke elementen:
• de originele bedstee/humidor
• twintig 18e-eeuwse snuifpotten
• winkelinterieur uit begin 1800
GOUDSE KLEIPIJPEN
In de oudste tabakszaak van Nederland mogen
de beroemde Goudse kleipijpen niet ontbreken.
De kleipijpen waren ooit Gouda’s belangrijkste
ambacht. Voor de liefhebbers: deze kleipijpen
worden nog steeds in kleine hoeveelheden
geproduceerd en zijn erg leuk als souvenir.
Meer weten over de winkel en het tabaksmuseum? De medewerkers staan je graag
te woord.
12

SPECIAALBIER-CAFÉ OP DE MARKT IN GOUDA
Een echte trendy hotspot in het Goudse
uitgaansleven waar jong en oud elkaar
ontmoeten.
Hier kun je genieten van een heerlijk vers getapt
glas bier of van één van de ruim 130 bieren op
fles. De roterende glazen achter de bar zijn een
echte eye-catcher en op zich al reden genoeg om
even binnen te lopen. Geniet van een uitgebreide
borrelplank, een high-beer of schuif aan voor
het diner. Ook voor overheerlijke vegetarische en
veganistische gerechten ben je bij BarBier aan
het juiste adres.
BarBier heeft een prachtig terras, waar bijna
het hele jaar de zon schijnt.

ADVERTORIAL
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Zien, doen & beleven

E-CHOPPER GOUDA

Verken Gouda te voet, alle bezienswaardigheden
liggen op loopafstand van elkaar. Dwaal eens
door de pittoreske straatjes, ontdek interessante
musea of wandel over een van de mooiste
marktpleinen van Europa. Wanneer je rondom
de lange Sint-Janskerk loopt, waan je
je weer even in de Middeleeuwen.
WANDELEN IN GOUDA
Bij VVV Gouda kun je interessante routes
verkrijgen om Gouda te ontdekken. Wandel eens
de route uit het boekje ‘Op pad in historisch
Gouda’ van het Goudse Gidsen Gilde. Ook op
www.welkomingouda.nl en in de handige gratis
app ‘xplre Gouda’ vind je diverse mooie en
interessante wandelroutes.

ADVERTORIAL

REEDERIJ DE IJSEL
VAREN MET REEDERIJ DE IJSEL
Vanaf het water ziet de wereld er heel
anders uit. Genoeglijk kabbelend door de
Goudse grachten of over de Hollandsche
IJssel maakt de gejaagde drukte op de
wal binnen de kortste keren plaats voor
verstilde tijdloosheid. Beleef het weidse
polderland of geniet van de rijke historie
van waterstad Gouda. Een onvergetelijke
ervaring!
KAASVAART: nieuw is de donderdagse
Kaasvaart vanaf de Reeuwijkse Plassen naar
de GOUDA KAASMARKT. De vaart gaat over
historische vaarwegen en duurt 1,5 uur.
Prijs:
€ 15,- enkele reis / € 25,- retour
€ 7,50 / € 12,50 kids 3 t/m 12 jaar
Vertrek: 09.00 uur (vanaf Landal De
Reeuwijkse Plassen)
13.30 uur (terugvaart vanaf
Oosthaven 13)
Tickets: via Reederij de IJsel en
Landal De Reeuwijkse Plassen

Goudse Gidsen Gilde
Het Goudse Gidsen Gilde organiseert tijdens
de GOUDA KAASMARKT individuele instapwandelingen en door het jaar heen diverse
themawandelingen. Onderweg trakteert de gids
je op verrassende feiten en smakelijke verhalen
over bekende en onbekende Gouwenaars uit
het verleden.
Prijs:
€ 3,50 bij voorinschrijving via website
		
€ 4,- op de dag zelf bij VVV Gouda
Data:
1 april t/m 26 augustus
		
elke donderdag om 14.00 uur,
		
startlocatie voor de Goudse Waag
Contact: info@goudsegidsengilde.nl
		
www.goudsegidsengilde.nl
17 VAREN DOOR DE GOUDSE GRACHTEN
Reederij de IJsel verzorgt grachtenvaarten
van circa 1,5 uur door de monumentale
binnenstad van Gouda. De schipper vertelt
onderweg historische wetenswaardigheden en
vermakelijke anekdotes. Maximaal 30 personen
per schip. De grachtenvaarten zijn
niet rolstoeltoegankelijk.
Prijs:
€ 11,- vanaf 13 jaar
		
€ 6,- kinderen 3 t/m 12 jaar
Vertrek: 15 april t/m 23 oktober
		
do t/m za om 13.30 en 15.30 uur
		
mei t/m augustus
		
wo t/m za om 13.30 en 15.30 uur
Tickets: bij voorinschrijving via Reederij de IJsel
		
en op de dag zelf bij VVV Gouda
Contact: +31 (0)6 - 837 051 93
		
www.reederijdeijsel.nl

CHOP CHOP DOOR HET GROENE HART!
Stap op een e-chopper en ontdek de
prachtige omgeving van Gouda. De stoere
maar geruisloze en duurzame tweewielers
zijn er perfect voor!
E-chopper Gouda heeft in samenwerking
met de Chocoladefabriek unieke routes
ontwikkeld, die je meenemen langs
kaasboerderijen, molens, historische
plekken en plaatselijke horecapareltjes.
Verken de Reeuwijkse Plassen, De Meije
of de Krimpenerwaard, keuze genoeg!
Gevestigd op parkeerterrein Klein Amerika,
is e-chopper Gouda perfect bereikbaar.
Start je avontuur met een kopje koffie van
Kruim, kies je route en chop chop... het
Groene Hart in!

ADVERTORIAL

GOUDSE GIDSEN GILDE

De gidsen van het Goudse Gidsen Gilde laten graag
jou en je gezelschap de mooiste plekjes van de stad
zien. Een stadswandeling met een van de gidsen is
de perfecte manier om kennis te maken met het
rijke verleden van Gouda.

Je reserveert je e-chopper gemakkelijk
online via www.e-choppergouda.nl
ADVERTORIAL

KANOVAREN EN SUPPEN
Ontdek de binnenstad vanaf het water.
Een bijzondere beleving dankzij het netwerk
van diverse verborgen waterlopen.
Een kano of SUP-board huur je bij:
Jabasup
Contact: +31 (0)6 - 374 337 15
		
www.jabasup.nl

20 Fietspoint Gouda
Adres:
Stationsplein 10
Contact: +31 (0)182 - 516 111
		
www.olden-burger.nl/gouda
21 KECK. BIKES
Adres:
Bouwmeesterplein 1E
Contact: + 31 (0)182 - 231 252
		
www.fietsverhuurgouda.nl

FIETSEN RONDOM GOUDA
Met een uitgebreid fietsnetwerk in het
Groene Hart valt er heel wat te ontdekken in
Gouda en omgeving. Bij VVV Gouda kies je uit
verschillende fietsroutes, zoals de ‘Vakmanschap
Meesterschaproute’, de ‘KoeKaasRoute’ en de
‘Gouden Eeuw Driehoek’. De routes zijn ook
online beschikbaar.

Gouda heeft meerdere oplaadpunten
voor e-bikes. Kijk hiervoor en voor diverse
fietsroutes op www.welkomingouda.nl

TWEEWIELERVERHUUR
18 Borghstijn Souvenirs & E-bikes
Adres:
Wijdstraat 39
Contact: +31 (0)182 - 600 160
19 E-chopper Gouda
Adres:
Klein Amerika 1
Contact: +31 (0)182 - 232 037
14

FIETSTAXI GOUDA
Fietstaxi Gouda biedt een rondrit van 30
minuten door het centrum (max. 2 pers.).
Gedurende de rit krijg je van alles te horen
over de historie van Gouda (NL/ EN).
In het hoogseizoen stap je op donderdag
en zaterdag zonder afspraak voor de Goudse
Waag in. Ook taxiritten van A naar B
behoren tot de mogelijkheden.
Prijs:
€ 17,50 rondrit voor 1 persoon
		
€ 25,- rondrit voor 2 personen
Contact: +31 (0)6 - 282 792 30
		
www.fietstaxigouda.nl

GREEN COW BIKE TOURS
STAP MET ONS OP DE FIETS!
Geniet van de prachtige omgeving rond Gouda!
Fiets samen met een ervaren gids en ontdek de
mooiste plekjes van Gouda en omstreken! Geniet
van rust, ruimte en prachtige uitzichten!
Ga na de GOUDA KAASMARKT met Green Cow
Bike Tours mee voor een tocht van 2,5 uur langs
de Reeuwijkse Plassen of een bezoek aan een
kaasboerderij. Of naar de windmolens van
Kinderdijk, op slechts 2 uur fietsen van Gouda,
en leer alles over deze bijzondere waterwerken.
Alle fietstours zijn coronaproof, je rijdt samen
met een gids en krijgt er een comfortabele
huurfiets bij. Rijd je liever op je eigen fiets?
Dan krijg je korting!
Ook een privétour op maat voor je gezin of
vriendengroep behoort tot de mogelijkheden.
Bekijk de website voor het complete aanbod en
reserveer direct! 7 dagen in de week beschikbaar.
Contact: +31 (0)6 - 387 207 89
		
www.green-cow.nl
ADVERTORIAL
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GALERIE & ATELIER DE
HOLLANDSCHE MAAGD
Aan de Oosthaven, vlakbij Museum
Gouda, vind je galerie “De Hollandsche
Maagd” met verrassend betaalbare kunst
van nu in een grachtenpand uit 1580. Vrij
toegankelijke exposities met schilderijen,
beelden, glas, sieraden en kunstcadeaus van
hedendaagse kunstenaars. Unieke kunst
om jezelf of een ander cadeau te doen om
thuis van te genieten. In haar atelier achter
de galerie kun je de schilderijen van Anita
Gaasbeek zien. Ook geeft zij (lastminute)
schilderworkshops in haar atelier: een eigen
schilderij maken in 2,5 uur, geschikt voor
alle leeftijden. Bel voor de mogelijkheden.
Adres:
Oosthaven 28
Open:
do t/m vr 13.00 - 17.00 uur,
		za 11.00 - 17.00 uur
en ook als Anita aan het werk is
in de galerie en op afspraak
Contact: +31 (0)6 - 153 860 63
		
www.dehollandschemaagd.nl

CULTUREEL GOUDA
Gouda heeft een rijk aanbod op het gebied
van theater, muziek, dans en film. Er zijn
verschillende podia waar je terecht kunt.
Naast de vele culturele bezienswaardigheden in
de stad staat Gouda bol van de galeries. Het hele
jaar kun je de kunstenaars en hun werk bezoeken
tijdens kunst- en galerieroutes. Kijk voor meer
informatie op www.galeriesgouda.nl
Cinema Gouda
Adres:
Burgemeester Jamessingel 25
Contact: www.cinemagouda.nl
Cultuurhuis Garenspinnerij
Adres:
Turfsingel 34a
Contact: www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl
Filmhuis Gouda
Adres:
Lethmaetstraat 45
Contact: www.filmhuisgouda.nl
Goudse Schouwburg
Adres:
Boelekade 67
Contact: www.goudseschouwburg.nl
Poppodium So What
Adres:
Vest 30
Contact: www.so-what.nl
Theaterbakkerheij
Adres:
Gouderaksedijk 24B
Contact: www.theaterbakkerheij.nl

Gouda & Kids

MOLENS VAN GOUDA
Gouda heeft maar liefst drie molens. Meer
informatie op www.goudsemolens.nl
23 Korenmolen De Roode Leeuw
De Roode Leeuw is één van de oudste korenmolens van ons land. Hier kun je ambachtelijk
gemalen meel kopen.
Adres:
Vest 65/67
Open:
do 09.00 - 14.00 uur
		
za 09.00 - 16.00 uur
Contact: +31 (0)182 - 522 041
24 Molen ’t Slot
Je kunt de molen bezoeken, maar alleen
als de wieken draaien!
Adres:
Punt 17
Contact: +31 (0)182 - 524 655
De Mallemolen
De Mallemolen in de wijk Korte Akkeren is één
van de grootste poldermolens van Nederland.
Bij de restauratie in 2009 kreeg de molen z’n
kop en wieken terug.
Adres:
1e Moordrechtse Tiendeweg 3
		
(bereikbaar via Uiverplein)
Open:
za 10.00 - 16.00 uur en op aanvraag
Contact: +31 (0)6 - 223 328 96

Ook voor kinderen is er van alles te beleven
in Gouda! Van interactieve attracties zoals de
Gouda Cheese Experience en de Kamphuisen
Siroopwafelfabriek tot leerzame speurtochten
en van een bezoek aan LEGO winkel Playtoday
tot een spannende ontmoeting met levensgrote
dino’s bij het Dino Experience Park.
Voor ieder wat wils!
6 GOUDA CHEESE EXPERIENCE
Ga op reis door de interactieve wereld van
Gouda Kaas en leer alles over het belangrijkste
en lekkerste visitekaartje van de stad. Kijk voor
meer informatie op pagina 9.

KINDERKAASMARKT
In de zomervakantie zijn er tijdens de GOUDA
KAASMARKT kinderkaasspelen achter de Goudse
Waag: een vrolijke mix van activiteiten en
spellen met in de hoofdrol KAAS! Kijk voor meer
informatie op www.goudakaasstad.nl

2 OP REIS DOOR MUSEUM GOUDA
Museum Gouda biedt kinderen een superleuke
familietour met behulp van je smartphone.
Schutter Hendrick neemt je mee op pad en aan
de hand van filmpjes en opdrachten ontdek je
het museum op een (inter)actieve manier. Aan
het einde van de tour krijg je bovendien een
leuk aandenken mee naar huis! Kijk voor meer
informatie op pagina 6.
10 KAMPHUISEN SIROOPWAFELFABRIEK
Neem een kijkje in de Siroopwafelfabriek en zie
met eigen ogen hoe de Kamphuisen siroopwafel
wordt gemaakt. Natuurlijk kan er ook geproefd
worden! Kijk voor meer informatie op pagina 11.

DINO EXPERIENCE PARK
Kom oog in oog te staan met levensechte dino’s
of sla een balletje op de unieke minigolfbaan
van Jurassic Golf.
Adres:
Sluisdijk 15
Contact: +31 (0)182 - 583 933
		
www.dinoexperiencepark.nl

DINO EXPERIENCE PARK

BADEN IN GOUDA
22 Spa Gouda
Van Gouds badhuis naar Oosters wellnesscentrum. In 1922 werd op deze plek, in de
levendige binnenstad van Gouda, een badhuis
gebouwd. Kinderen met keurig gekamde haren
verlieten na het wekelijks bezoek glimmend
het pand. Na ruim dertig jaar sloot het badhuis
haar deuren, inmiddels had ieder huis eigen
sanitaire voorzieningen. Zestig jaar later gingen
de deuren opnieuw open. Nu kun je hier terecht
bij de mooiste stadsspa voor een dagje totale
ontspanning.
Adres:
Lange Groenendaal 79
Contact: +31 (0)182 - 504 201
		
www.spagouda.nl

In het dinopark kom je oog in oog te staan
met meer dan 70 dino’s. Beantwoord alle vragen
in het Ranger Paspoort en noem jezelf een
échte Dino Ranger! Je kunt zelf een dinoskelet
opgraven, je krachten meten bij Jurassic Gym,
lekker spelen in de nieuwe speeltuin, springen op
reuze Dino springkussens en de air trampoline
of een ritje maken op de Dino Rides. Bezoek
het goudzoekersdorpje om goud en edelstenen
te zoeken en relax daarna bij een film in de
Dinoscoop. Er valt genoeg te beleven in het
Dino Experience Park!

Groenhovenbad
Dit zwembad biedt plaats aan jong en oud,
ouders met kinderen, sportievelingen en
baantjestrekkers. Er is een grote ligweide
en een terras.
Adres:
Tobbepad 4
Contact: +31 (0)182 - 694 969
		
www.sportpuntgouda.nl

JURASSIC GOLF
Dino Experience Park heeft de meest spectaculaire minigolfbaan van Nederland. Op de
18-holes Adventure Golfbaan speel je tussen
levensechte dino’s, waardoor een balletje slaan
een behoorlijk spektakel wordt. Sla jij een holein-one onder toeziend oog van een T-Rex? De
glow in the dark-grot en een trekvlot maken het
tot een belevenis voor jonge en oude dino-fans.
RESTAURANTOSAURUS
Trek gekregen na alle inspanningen? Natuurlijk
kun je in het Dino Experience Park met het hele
gezin genieten van een lekkere snack, lunch en
een verfrissend drankje.
TICKETS
Dino Experience Park en Jurassic Golf kunnen
los van elkaar bezocht worden. Maar je kunt
er natuurlijk ook een leuk dagje uit van maken
door een combiticket aan te schaffen.
Kijk voor openingstijden en tickets op
www.dinoexperiencepark.nl
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SPEELGOEDWINKEL DE SPEELDOOS
Op een steenworp van de Markt - in het hart
van het Groenendaalkwartier - ligt de mooiste
winkel van Nederland voor houten speelgoed.
Hier voelt iedereen zich weer even kind. Met
een rijke houten speelgoedtraditie, gevoel voor
kwaliteit en liefde voor de natuur is de Speeldoos
een waar duurzaam speelgoedparadijs.
Denk aan een bijzonder uitgebreide collectie
speelgoed van exclusieve merken als Grimm’s en
Ostheimer, maar ook duurzaam geproduceerde
poppen, de prachtigste prentenboeken, houten
speelkeukentjes, legpuzzels en de fijnste
creatieve materialen van bijvoorbeeld Lyra
en Stockmar.

ADVERTORIAL

DAVID’S GELATO
IJS WAAR JE VOOR OMFIETST
David’s Gelato is zo’n unieke ijssalon waar
je je verwondert over een breed aanbod
van bekende en verrassende smaken.
Superlekker, ambachtelijk klaargemaakt
ijs, dat wordt gemaakt van lokale verse
boerenmelk en van met de hand
geselecteerd vers fruit. De gelato’s en
sorbets worden door de ijsmeesters
dagelijks vers bereid met alleen de allerbeste ingrediënten. Klanten komen van ver
vanwege deze bijzondere kwaliteit.
Naast superlekker schepijs biedt David’s
Gelato nog veel meer heerlijkheden. Wat
dacht je van verse Luikse wafels, een frisse
ijscoupe of een heerlijke warme kop verse
koffie? Loopt het water je al in de mond?
Kom dan zeker naar één van de winkels!
Adres:
Open:
Contact:
		

Lange Tiendeweg 23 en Markt 2
dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur
+31 (0)182 - 796 596
www.davidsgelato.nl

Van kraamcadeau, speelgoed voor de eerste
stapjes, sfeervolle decoratie voor de kinderkamer,
peuter- en kleuterspellen, tot speelgoed
voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Eigenaresse
Cindy weet voor iedere leeftijd, interesse of
ontwikkelingsvraag een passend cadeau
te vinden.

Als je van duurzaam, natuurlijk, creatief,
open-ended, Montessori- en Waldorf
geïnspireerd speelgoed houdt, mag een
bezoek aan de Speeldoos niet ontbreken!

BINNEN EN BUITEN SPELEN
Laat je kinderen lekker ravotten. Bij goed
of slecht weer, een bezoek aan één van de
speelparadijzen of het zwembad is altijd
een feest. In schoolvakanties zijn de meeste
speelplekken vaker of langer open. Kijk op de
websites voor actuele openingstijden.

Adres:
Lange Groenendaal
Open:
di t/m za 09.30 - 17.00 uur
Website: www.despeeldoosgouda.nl

Ballorig
Adres:
Burg. van Reenensingel 125
Contact: +31 (0)182 - 698 447
		
www.ballorig.nl/gouda
Groenhovenbad (binnen- en buitenzwembad)
Adres:
Tobbepad 4
Contact: +31 (0)182 - 694 969
		
www.sportpuntgouda.nl
Jumpsquare Gouda
Adres:
Kampenringweg 40
Contact: +31 (0)85 065 6470
		
www.jumpsquaregouda.nl

ADVERTORIAL

Monkey Town
Adres:
Groenhovenpark 1
Contact: +31 (0)6 - 431 289 62
		
www.monkeytown.eu/gouda
Speeltuin De Sluis
Adres:
Ankerpad 2a
Contact: +31 (0)182 - 517 102
		
www.speeltuindesluis.nl
VAKANTIEACTIVITEITEN
Iedere schoolvakantie zijn er allerlei leuke extra
activiteiten te doen. Museum Gouda heeft
bijvoorbeeld workshops en bij Berg’s Bakery kun
je siroopwafels bakken. Ook op GoudAsfalt zijn
er vaak kinderactiviteiten.
Kijk voor alle informatie hierover op de website
www.welkomingouda.nl onder het kopje Gouda
voor kids en in de Uitagenda. Op deze pagina
staan ook alle leuke uitjes en tips die buiten de
schoolvakanties vallen. Er is altijd iets te beleven!

PANNENKOE

3
GOUDSE SPEURTOCHTEN (VANAF 6 JAAR)
Bij VVV Gouda zijn speurtochten verkrijgbaar
vanaf € 4,95. Het zijn leuke, leerzame puzzeltochten door het historische centrum. Probeer
bijvoorbeeld de vernieuwde speurroute door
hartje Gouda. Ga op zoek naar de 20 antwoorden
die in de stad verborgen zijn. Wie is de beste
speurneus van de groep?

KINDERBOERDERIJ GOUDSE HOFSTEDEN
Deze middelgrote kinderboerderij bevindt
zich aan de rand van Gouda, tussen twee
woonwijken. Kinderen kunnen een ochtend of
een middag helpen met het verzorgen van de
dieren. De Goudse Hofsteden heeft verder een
grote speeltuin, een moestuin, een bijen- en
vlindertuin, aquaria en een gezellige kantine.
Adres:
Bloemendaalseweg 34a
Open:
1 april - 30 september
		
ma 13.00 - 17.00 uur
		
di t/m zo 10.00 - 17.00 uur
		
1 oktober - 30 maart
		
di t/m zo 10.00 - 16.30 uur
Contact: +31 (0)182 - 514 219
		
www.kinderboerderijgouda.nl

SINDS 1840, HET OUDSTE
PANNENKOEKENHUIS VAN NEDERLAND!
De nog originele koperen poffertjesplaat
staat midden in het pand, dus je hebt overal
goed zicht op de poffertjesbakker. Je kunt
knus dineren in één van de gezellige nisjes
of in de nieuw aangebouwde serre. Naast
de poffertjes worden er ook pannenkoeken
en vleesgerechten geserveerd. Probeer
de pannenkoek met shoarma, heerlijk in
combinatie met het eigen Pannenkoe bier!
Na het eten krijgen de kinderen een muntje
voor een klein cadeautje, kortom een diner
voor het hele gezin!

PLAYTODAY LEGO SHOP
Bezoek de grootste, zelfstandige LEGO
speciaalzaak van Holland! Vul een beker met je
favoriete stenen, maak je eigen minifiguur en
kom gezellig spelen in de bouwruimte. Geniet
daarnaast van het kleine LEGO museum en de
door Playtoday gebouwde LEGO landschappen.
Adres:
Open:
		
		
Website:
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Lange Tiendeweg 31
zo en ma 13.00 - 17.30 uur
di t/m za 09.30 - 17.30 uur
Koopavond, zie website.
www.playtoday.nl

Op vertoon van deze pagina krijg
je gratis een kop koffie bij bestelling van
overheerlijke poffertjes!

ADVERTORIAL

Adres:
Karnemelksloot 1
vlakbij parkeerterrein Klein Amerika
Contact: +31 (0)182 - 512 115
		
www.pannenkoe.nl/gouda
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Shoppen in de Goudse straatjes
Van de bekende winkelketens, authentieke
boetiekjes, unieke cadeauwinkeltjes tot ateliers
met stijlvolle designsieraden, je vindt het
allemaal in Gouda. De wekelijkse koopavond
in de binnenstad is op donderdagavond tot
21.00 uur.
DEZE STRAATJES MOET JE IN IEDER
GEVAL BEZOCHT HEBBEN!
Slenter eens door de Wilhelminastraat, de
Zeugstraat, de Stoofsteeg en de Tiendeweg.
Maar vergeet ook zeker niet een bezoek te
brengen aan de Naaierstraat, de Nieuwe Haven,
de Sint-Anthoniestraat, de Blauwstraat of de
Kleiwegstraat. Ook in de Groenendaal tref je
unieke winkels die je niet snel in een andere
stad zult treffen. Het is namelijk de eerste
Fairtradestraat van Nederland.

“SHOPPEN IN GOUDA
IS PURE BELEVING!”

BANKETBAKKERIJ
HERFST

ADVERTORIAL

VINTAGE EN BROCANTE SHOPPEN
In de binnenstad is een groot aantal leuke
antiek-, brocante- en curiosawinkeltjes te
vinden. Met de speciale folder van VVV Gouda
vind je ze allemaal! Struin ook eens over Gouds
Montmartre, de grootste openlucht antiek- en
curiosamarkt van Nederland. Elke woensdag van
19 mei t/m 1 september 2021 op de Markt.
WARENMARKT RONDOM HET STADHUIS
Op de Markt is op donderdag van 8.30 tot 13.00
uur en op zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur een
gezellige warenmarkt. Kijk voor extra activiteiten
en aanbiedingen op www.marktvangouda.nl
KOOPZONDAGEN BINNENSTAD 2021-2022
Op 7 maart, 5 en 11 april, 2, 13, 24 en 30 mei,
6 en 27 juni, 4 en 25 juli, 1 en 29 augustus,
5 en 26 september, 3 en 31 oktober, 7 en 28
november, 5, 12, 19 en 26 december zijn de
winkels in de Goudse binnenstad van 12.00 tot
18.00 uur geopend. Op 1e Kerstdag, 1e Paasdag
en 1e Pinksterdag zijn de winkels gesloten.

Lange Tiendeweg 41 - 43
ma t/m vr 08.15 - 17.30 uur
za 07.30 - 17.00 uur
www.banketbakkerijherfst.nl

BIOWINKEL GOUDA

Van biologisch brood tot babyvoeding en van
boerenkaas tot verse groente en fruit. In de
ruime en stijlvolle Biowinkel vind je maar liefst
5000 biologische producten. Voor de dagelijkse
boodschappen of gewoon voor iets lekkers én
gezonds tussendoor. Bezoekers van Gouda krijgen
bovendien bij besteding van € 15,- en op vertoon van
deze ‘boerenbrood-foto’ een heerlijk versgebakken
haver-rozijnenkoek cadeau. (max. 1 per klant)
Adres:
Open:
Contact:

Lange Groenendaal 99
ma t/m za 08.30 - 18.00 uur
www.biowinkelgouda.nl

WERELDWINKEL

De Wereldwinkel verkoopt producten die fairtrade,
gerecycled, duurzaam, biologisch of CO2-neutraal
zijn. Cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere
culturen, zoals sfeervolle woonaccessoires of lekkere
chocolade. De producenten krijgen een rechtvaardige
prijs en ondersteuning op zakelijk gebied. Ben je op
zoek naar een cadeau voor jezelf of een ander?
Ga langs bij Wereldwinkel Gouda.
Adres:
Lange Groenendaal 38
Open:
ma 13.30 - 17.30 uur
di t/m za 09.30 - 17.30 uur
do tot 20.30 uur (apr - dec)
Contact: www.wereldwinkelgouda.nl
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SLAGERIJ VAN SPRANG

CHOCOLATERIE EN TEAROOM
Reeds in de 19e eeuw vestigde zich op deze
plek een brood- & banketbakker.
Banketbakkerij Herfst staat sindsdien
garant voor kwaliteit. En dat proef je! Met
veel vakmanschap en toewijding voor het
vak wordt de winkel dagelijks voorzien van
verse producten. Geniet in de gezellige
Huyskamer of op het terras van de heerlijke
ambachtelijke gebakjes of een broodje.

Adres:
Open:
		
Contact:

ADVERTORIAL
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OUTDOOR GOUDA
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JANTJE ZAG EENS PRUIMEN HANGEN

Passie voor buitensport en duurzame producten
maken Outdoor Gouda de winkel die het nu is.
Al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in wandel-,
vrijetijds- en reisproducten. Je krijgt gegarandeerd
goed advies! Ga je op vakantie, een mooie reis maken
of ben je iets vergeten van huis mee te nemen?
Je bent van harte welkom in deze prachtige winkel
met ruim assortiment.

Jantje zag eens pruimen hangen is een eigentijdse
winkel met prachtige cadeauartikelen en boeken.
De naam van de winkel is tevens de eerste zin van
een oud Gouds kindergedichtje. Je kunt koffie of thee
drinken in de gezellige koffiecorner. De bijzondere
locatie onder de Sint-Janskerk in Gouda is een veilige
werkplek voor jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Adres:
Open:
		
		
		
Contact:

Adres:
Open:
		
Contact:

Nieuwe Haven 45a
ma 13.00 - 17.00 uur
di t/m vr 09.00 - 18.00 uur
do tot 21.00 uur
za 09.00 - 17.00 uur
www.outdoorgouda.nl

Dubbele Buurt 7
ma 11.30 - 17.00 uur
di t/m za 09.30 - 17.00 uur
www.jantjezageens.nl

Al sinds 1934 staat de ambachtelijke
Gildeslagerij Van Sprang bekend om de
eigengemaakte worsten en vleeswaren. In
de eigen worstenmakerij worden nog steeds
oude familierecepten gebruikt. De dieren
zijn afkomstig uit de regio, waarbij het vlees
en de leveranciers worden geselecteerd op
kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn.
Al 80 jaar wordt het vlees op beukenkrullen
gerookt en dat proef je! Dit levert naast
het beste rundvlees ook internationale
onderscheidingen op.
Voor zowel vleeswaren bij de lunch of
vlees op de barbecue, bij Van Sprang ben je
verzekerd van vers, kwalitatief, duurzaam en
met name smaakvol vlees. Loop eens binnen
en proef de eerlijke ambachtelijke smaak.
Adres:
Lange Tiendeweg 28
Open:
ma 10.00 - 18.00 uur
		
di t/m vr 08.00 - 18.00 uur
		
za 08.00 - 16.00 uur
Contact: www.vansprang.gildeslager.nl
21

Eten, drinken &
uitgaan
De Markt is het middelpunt van de stad
met talloze cafés, restaurants en gezellige
terrassen. Ze bieden een uniek uitzicht op
het stadhuis uit de 15e eeuw.
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Maar niet alleen rondom de Markt kun
je smaakvol genieten. In de romantische
museumtuin van het Museumcafé
(Museum Gouda), langs de grachten en
in de steegjes rond de Sint-Janskerk vind
je eveneens een keur aan restaurants,
gezellige cafés en terrassen.
Dat is groots genieten in Gouda.
Je vindt alle restaurants in de binnenstad
op www.welkomingouda.nl

HOFJE VAN JONGKIND

BROWNIES & DOWNIES

Sandhya en Eugène heten je welkom in hun
lunchroom en koffiebar in het voormalige Hofje
van Jongkind. Op deze locatie bevindt zich een
uniek plekje, waar je tussen de oude muren en in de
voormalige binnentuin omringd door een aantal
oude huisjes uit 1702, heerlijk kunt lunchen en
genieten van zelf gebrande koffie. Een oase van rust
in het stadscentrum, een unieke combinatie van
modern en oud, een onvergetelijke beleving.

Je wordt hartelijk ontvangen in het historische,
sfeervolle pand. Brownies&downieS serveert koffie,
thee, huisgemaakte brownies en ambachtelijke
lunchgerechten. Het restaurant telt twee etages
en plek voor kinderen om te spelen terwijl je
geniet van de ontspannen sfeer.

Adres:
Contact:
		

Adres:
Contact:
		

Zeugstraat 28
+31 (0)6 - 511 310 36
www.hofjevanjongkind.nl

BRASSERIE - BAR
DE ZALM

Uniek aan het lunchcafé is het team. Er werken en
leren jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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BAGELS & BEANS
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BODEGA 32

Naast belegde bagels en salades om je vingers
bij af te likken en koffie waar je blij van wordt,
word je bij Bagels & Beans vertroeteld met allerlei
lekkers. Alles vers bereid en klaar terwijl je lacht!
Kom je snel langs voor bagels, koffie en geluk?

In het proeflokaal waan je je even in Spanje:
pintxos, tapas, sangria en heerlijke wijnen.
Bij Bodega 32 maak je kennis met de echte smaak
van dit mooie land. Je bent welkom voor de lunch,
borrel en vele tapasgerechten.

Adres:
Contact:
		

Adres:
Contact:
		

Agnietenstraat 2
+31 (0)182 - 820 383
www.bagelsbeans.nl

Markt 32
+31 (0) 182 - 820 332
www.bodega32.nl

Korte Tiendeweg 15
+31 (0)182 - 605 695
www.browniesanddowniesgouda.nl

KECK.

ADVERTORIAL

KECK is geen alledaagse horecazaak,
maar het visitekaartje als je Gouda per trein
binnenkomt of verlaat. Ze geven je graag de
beste start van de stad en serveren lekkere
en gezonde all day gerechten en verse
juices. Ze zetten een goede borrel neer,
exact op het moment dat jij hieraan toe
bent, want zo zijn ze bij KECK!

Brasserie - Bar De Zalm is ongetwijfeld
één van Gouda’s mooiste plekken voor
een lunch, borrel of diner. Dit voormalige
oudste hotel van Holland heeft inspiratie
opgedaan bij de beroemde brasserieën
in Parijs, maar heeft zeker haar
eigenzinnige grandeur behouden.
Wil je een klassieke brasserie-ervaring
met gevarieerde gerechten uit de Franse
keuken én gastvrijheid ervaren, dan is De
Zalm een bezoek op ieder moment van
de dag, zeven dagen per week, meer dan
waard. De Zalm ligt pal naast de Goudse
Waag en is te herkennen aan de grote
vergulde zalm op de gevel.
Adres:
Markt 34
Contact: +31 (0)182 - 686 976
		
www.dezalm.com
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De ligging tegenover het station van
Gouda zorgt voor een levendige sfeer. Het
interieur maakt het zonnig. Voor elke dag
van de week en elke behoefte vind je de
juiste spot. Buiten op het zonovergoten
terras of binnen, het is een gezellige zaak
met ruimte! En het leuke is: je huurt er je
fiets bij KECK BIKES! Citybikes, tourbikes of
e-bikes, het is maar net hoe ver je wil gaan.
Ontdek Gouda of zoef naar het prachtige
plassengebied. Picknickmand mee en gaan!
Adres:
Bouwmeesterplein 1
Contact: + 31 (0)182 - 231 252
		
www.keckingouda.nl
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GOUDS GLAS

CASA CHOW

De internationale chef van dit
splinternieuwe restaurant creëert met
gebruik van streekproducten en moleculair
koken gerechten die niet afdoen aan de
kosmopolitische ambiance.

DÉ STREETFOODBAR VAN GOUDA!
Casa Chow is dé streetfoodbar van Gouda! Er
worden streetfood bites geserveerd met als
inspiratie Latijns-Amerika, Azië en de USA.
Streetfood staat bij Casa Chow voor eten waar
je niet van af kunt blijven, echt comfort food dat
je met elkaar deelt. Want van eten delen wordt
iedereen gelukkig. Gevestigd aan de Markt biedt
Casa Chow een van de mooiste uitzichten van
heel Gouda, namelijk op het oude stadhuis.

Onbetwiste kwaliteit en gezelligheid aan
de Goudse Markt. Met 270 zitplaatsen,
de beste kazen en de Goudse Glazen
aan de muur is een bezoek aan Gouda
niet compleet zonder een bezoek aan
Gouds Glas.
Adres:
Markt 40
Contact: +31 (0)182 - 717 708
		
www.goudsglas.nl

GEWOON GOUDS

Vanaf Grand Café Restaurant Gewoon Gouds
geniet je van het geweldige uitzicht op de Markt.
Dit toegankelijke restaurant geeft je de mogelijkheid
tegen zeer scherpe prijzen te borrelen, lunchen of
dineren. Deze prijzen doen zeker niet af aan de
kwaliteit, maar bovenal niet aan de gezelligheid.
Kom gezellig langs!
Adres:
Contact:
		

Je kunt de hele dag terecht. Kom voor de lunch
genieten van rendang krokketten, pancakes of
een clubsandwich of later op de dag voor een
streetfood dinner. Bij een streetfood dinner kan
je denken aan bites gevarieerd van een saté
ayam of sushi tot een Mexicaanse kaasfondue.
Doordeweeks is Casa Chow geopend tot
middernacht en op vrijdag en zaterdag zelfs tot
02.00 uur. Het is de ideale plek om te genieten
van een cocktail of een lekker koud biertje.
Je hebt deze brochure waarschijnlijk
meegenomen, omdat je voor het eerst in het
mooie Gouda bent. Om dit te vieren biedt Casa
Chow je op vertoon van deze advertorial graag
een kopje koffie aan voor € 1,-.
PS. Je herkent ons gemakkelijk aan de gele gevel.

Markt 42 - 44
+31 (0)182 - 529 216
www.gewoongouds.nl

Adres:
Markt 31
Contact: +31 (0)182 - 607 640
		
www.casachow.nl

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

KOEIEN EN KAAS

Genieten van de beste steaks, burgers en
verrassende kaasgerechten in een bijzonder
interieur kan in Gouda alleen maar bij
Koeien en Kaas. Het restaurant is gelegen
achter de Goudse Waag en ontstaan uit
de trots voor Goudse kaas en passie voor
vlees. De verschillende kaasfondues en
vleesgerechten zijn een begrip in Gouda
en omstreken. Zeven dagen per week
staan zij voor je klaar!

RESTAURANT
BELVEDÈRE
GRATIS DESSERT BIJ JE DINER!
Sinds 1868 een begrip in Gouda op de
Markt. Van koffie met gebak tot een
uitgebreide lunch of een diner met
uitzicht op het stadhuis. Kom genieten
van heerlijke gerechten waarin veel lokale
producten verwerkt zijn.
Kies je een voorgerecht en een hoofdgerecht, dan krijg je het dessert van
Restaurant Belvedère cadeau!
Adres:
Markt 45
Contact: +31 (0)182 - 512 421
		
www.belvedere-gouda.nl

Adres:
Achter de Waag 20
Contact: +31 (0)182 - 686 689
		
www.koeienenkaas.nl

“DESSERT VAN HET HUIS!”
ADVERTORIAL
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ADVERTORIAL

LF GOUDA
“STRIJK NEER OP ÉÉN VAN DE
VELE GEZELLIGE TERRASSEN!”

In 1910 was de gemeentelijke lichtfabriek in
gebruik als lichtfabriek. Niet om gloeilampen te
maken, maar om elektriciteit op te wekken voor
Gouda en omgeving.
Vandaag de dag is LF Gouda een fijn restaurant.
Er wordt gekookt zoals onze opa’s en oma’s
kookten, eerlijk en met liefde!
Waarom? Omdat het smaakt en voldoening
geeft. Omdat het echt is. En ook omdat je proeft
dat men met elkaar én de natuur in verbinding
stond. Zo is de menukaart samengesteld: geen
pakjes en zakjes, maar verse producten, het liefst
uit eigen regio. Zo stel je in de Lichtfabriek je
menu samen door naar De Slagerij, De Visboer,
De Groenteman of De Poelier te gaan. Voor het
dessert bezoek je natuurlijk De Banketbakker!
Adres:
Hoge Gouwe 189 (naast Best
		
Western Plus City Hotel Gouda)
Contact: +31 (0)182 - 231 251
www.lfgouda.nl

ADVERTORIAL

SWING GOUDA

DE TAPPERIJ

Swing Gouda staat voor gastvrijheid én
gezelligheid. Vanaf het verwarmde terras heb
je uitzicht op het oude stadhuis. Je kunt hier
zeven dagen per week terecht voor een Gouds
genietmomentje. Begin met een lekker kopje
koffie met gebak, smul van een Gouds 12-uurtje,
sluit je middag af met een verrassend biertje of
begin je avond swingend op je favoriete guilty
pleasure.

HET GEZELLIGSTE CAFÉ VAN GOUDA!
De Tapperij ligt aan de Markt en kijkt recht
op de entree van het prachtige oude stadhuis,
misschien wel het mooiste plekje in de
binnenstad. Bij mooi weer geniet je op het
zonnige terras. Als het wat frisser is, kun
je comfortabel plaatsnemen op de eerste etage
met prachtig uitzicht op het fraaie stadhuis.

Bij Swing beleef je een complete avond uit met
onder andere een driegangen diner naar keuze
voor € 23,50 én live entertainment. Iedere
vrijdag- en zaterdagavond kun je swingen
tijdens een interactieve pianoshow met de beste
pianisten en drummers uit ons land. Ze spelen al
je verzoekjes van de sixties tot tophits van nu. ‘Jij
vraagt, wij spelen’ is het motto! De DJ’s sluiten
af met de meest swingende plaatjes van het
moment. Kortom, voor elke gelegenheid is Swing
Gouda het antwoord!
Adres:
Markt 24
Contact: +31 (0)182 - 601 741
www.swinggouda.nl
26

Naast een mooi glas bier kun je bij de Tapperij
terecht voor een gezellige lunch of heerlijk
diner. De wisselende menukaart van de Tapperij
biedt lekkers voor elk moment van de dag. Van
heerlijk zelfgebakken appeltaart bij de koffie tot
heerlijke Goudse kaassoep, diverse broodjes en
salades als lunch. Maar ook voor lekkere vleesen vegetarische gerechten ben je bij dit gezellige
café-restaurant aan het juiste adres! Bekijk de
menukaart op de website.
Adres:
Markt 5
Contact: +31 (0)182 - 523 530
		
www.detapperijgouda.nl
ADVERTORIAL
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Kijk voor een actueel overzicht, afwijkende
bedieningstijden en liggelden op www.gouda.nl
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HOTELS EN GUESTHOUSES
Best Western Plus City Hotel Gouda ****
Adres:
Hoge Gouwe 201 (centrum)
Contact: +31 (0)182 - 860 086
		
www.bestwesterngouda.nl

17
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BEDIENINGSTIJDEN
De bruggen en sluizen in de Goudse binnenstad
worden in het vaarseizoen bediend op de
volgende tijden:
half april t/m half oktober
ma t/m vr
08.00 - 20.00 uur
za
08.00 - 18.00 uur
zo en feestdagen 09.00 - 18.00 uur
Havenmeester:
+31 (0)182 - 516 019
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Water
Winkelgebied
Elektra
Watertappunt

02
Richting Moordrecht
en Rotterdam

Douchegelegenheid bij ‘De Kleischuur’
Ch

B

Guesthouse De Utrechtsche Dom
Adres:
Geuzenstraat 6 (centrum)
Contact: +31 (0)182 - 528 833
		
www.hotelgouda.nl

C

Campanile Hotel Gouda ***
Adres:
Kampenringweg 39/41
		
(nabij snelweg)
Contact: +31 (0)182 - 535 555
		
www.campanile-gouda.nl

D

Dit prachtige 4* hotel met 101 kamers,
restaurant en 6 vergaderzalen is gelegen
op slechts 5 minuten loopafstand van het
bruisende hart van Gouda. Door het gehele
hotel vind je typisch Goudse foto’s van
vroeger en nu, die herinneren aan de rijke

geschiedenis van Gouda. Met een
treinstation en bushalte op loopafstand,
een aanlegsteiger voor de deur en een
Q-Park parkeergarage onder het hotel is
Best Western Plus City Hotel Gouda
optimaal bereikbaar!

CAMPINGS
In de nabijheid van Gouda kun je kiezen uit
verschillende campings in Haastrecht, Stolwijk,
Bergambacht, Bodegraven en Hekendorp.

Ondergrondse vuilcontainers
Geen doorvaart

Legenda bruggen en sluizen

BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL GOUDA

Afvoer chemisch toilet en vuil water
Afvoer toiletwater

Jachthaven Watersportvereniging Gouda

1. Julianasluis

10. Dirk Crabethbrug

Gemeentelijke aanlegplaatsen recreatievaart

2. Nieuwe brug over de

11. St. Joostbrug

Geldautomaat

12. Rabatbrug

Brandstof-/ gascilinderstation (niet aan het water)

3. Haastrechtse brug

13. Wachtelbrug

Watersportbenodigdheden

4. Waaiersluis

14. Ir. de Kock van Leeuwensluis

VVV Gouda

5. Goverwellebrug

15. Steve Bikobrug

Parkeerplaats

6. Mallegatsluis
7. Guldenbrug
8. Pottersbrug

16. Spoorbruggen (Gouwe)
17. Kleiwegbrug

Best Western Plus City Hotel Gouda

18. Reeuwijkse Verlaat

Guesthouse De Utrechtsche Dom

9. St. Remeijnsbrug

Relais & Chateaux Weeshuis Gouda *****
Adres:
Spieringstraat 1 (centrum)
Contact: +31 (0)182 - 231 253
		
www.wshs.nl

CAMPERPLAATSEN
Vlakbij de historische binnenstad van Gouda
ligt parkeerterrein Klein Amerika. Op dit terrein is
ruimte ingericht met faciliteiten voor 30 campers.
Als deze vol is, kun je terecht bij campings in
de omgeving.

Museumhaven

01

Hollandsche IJssel

A

BED & BREAKFASTS
Gouda heeft een ruim aanbod aan
sfeervolle Bed & Breakfasts.

e IJ

uw
ek

Stap in de wereld van het Weeshuis en
kijk je ogen uit. Het is veel meer dan een
bijzonder boutique hotel. Elke ruimte of
object vertelt je een ander uniek verhaal.
Het Weeshuis, ofwel WSHS, is gevestigd in
het cultureel kwartier van Gouda, naast de
Sint-Janskerk en iedereen is er welkom!
RESTAURANT LIZZ EN COCO BAR
Eerst een drankje aan de indrukwekkend
mooie bar COCO. De keuken bruist, het
vuur knettert en de bevlogenheid van
het personeel werkt aanstekelijk. Een
restaurant op dit niveau, met deze set-up,
heeft een verhaal. Er wordt verteld over
de geschiedenis, een nieuwe wijnstreek,
bij de gerechten en door het menu heen.
Voor je het weet, staat de hele tafel vol met
verfijnde gerechten, gemaakt van lokale
specialiteiten. Simpel, maar veelbelovend;
het maakt je nieuwsgierig naar wat er
allemaal nog komen gaat.

l

07

Ho

AANMEREN BIJ RUIM 200 AANLEGPLAATSEN
Bezoek je Gouda per boot, dan kun je aanmeren
bij een van de ruim 200 aanlegplaatsen die de
stad rijk is. Kleine en middelgrote boten kunnen
aanleggen aan de Turfsingel, de Gouwe, het
Regentesseplantsoen, de Haven en de IJsselkade.
Jachten vanaf 12 meter kunnen terecht aan
de Turfsingel.

18
Goudse Poort
Richting A12

RELAIS & CHATEAUX
WEESHUIS GOUDA

Gouda biedt veel unieke overnachtingsmogelijkheden, van vijfsterren boutique
hotel tot overnachten in een grachtenpand
of voormalige drukkerij. Het kan allemaal
in Gouda! Kijk voor meer informatie over
overnachten op www.welkomingouda.nl

Naar Reeuwijk

Krom

MONUMENTALE SCHEPEN
Reeds in de 12e eeuw speelde Gouda een
belangrijke rol in de scheepvaart. Centraal
gelegen, bood de stad in de Middeleeuwen een
doorvaart aan schepen op weg naar Amsterdam
en Vlaanderen. Na de 15e eeuw neemt de rol van
Gouda in de internationale scheepvaart af.
Vandaag de dag liggen historische klippers,
aken, tjalken, slepers en steilstevens statig zij
aan zij in de Museumhaven, alle schepen zijn
bewoond. In het vroegere schipperswachtlokaal,
museumhavencafé IJsselhuis Gouda, schenkt
uitbater Herman een verfrissend drankje voor
je in, terwijl je geniet van het uitzicht op de
historische vloot. Ben je de trotse eigenaar
van een historisch schip, voeg je dan bij de
andere juweeltjes in de Museumhaven. Voor
voorwaarden en tarieven neem je contact op
met de havenmeester van de Museumhaven.
Contact: +31 (0)6 - 107 932 15

Overnachten

Ka
tte
n

Gouda, een typisch Hollandse stad die al
eeuwenlang onlosmakelijk met het water van
de Hollandsche IJssel en de Gouwe verbonden
is. In de binnenstad vind je een bijzonder
netwerk van intieme, bijna geheimzinnige
waterlopen. De Goudse binnenstad met haar
gerestaureerde sluizen en bruggen, maar ook
de waterkunstwerken in de omgeving zijn zeker
een bezoekje waard.

ADVERTORIAL

RECREATIEPARK
Dichtbij Gouda vind je vakantiepark
Landal de Reeuwijkse Plassen met
moderne waterwoningen.

Relais & Chateaux Weeshuis Gouda
Hotel Campanile Gouda

28

ADVERTORIAL
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Evenementen

Kalender 2021 - 2022

Gouda is niet alleen een geliefde stad voor
historie- en cultuurliefhebbers. De stad
bruist ook door de talloze grote en kleine
publieksevenementen die het hele jaar
georganiseerd worden. Er is altijd wel iets te
doen op het gebied van sport, ontspanning,
cultuur of muziek.
Bekende evenementen zijn bijvoorbeeld
GOUDA KAASMARKT, Goudse Keramiekdagen,
Zotte Zaterdag, Gouda bij Kaarslicht en de
Goudse IJsbaan rondom het stadhuis.

APRIL
GOUDA KAASMARKT
Open Atelier Gouda
Koningsnacht
Koningsdag op de Markt

1, 8, 15, 22 en 29
17 en 18
26
27

MEI
Strips op de Markt
GOUDA KAASMARKT
Nationale Molendagen
Gouds Montmartre
Rrrollend Foodtruck Festival
Riverdale festival

JULI
GOUDA KAASMARKT
Gouda Beach Experience
Houtmansplantsoenconcert
Gouds Montmartre
Singel Swim Gouda

1, 8, 15, 22 en 29
2 t/m 5
4, 11, 18 en 25
7, 14, 21 en 28
10

2
6, 20 en 27
8 en 9
19 en 26
28, 29 en 30
29

AUGUSTUS
Houtmansplantsoenconcert
Gouds Montmartre
GOUDA KAASMARKT
Midzomermarkt
Rrrollend Foodtruck Festival

1, 8, 15 en 22
4, 11, 18 en 25
5, 12, 19 en 26
26
27, 28 en 29

JUNI
Gouds Montmartre
GOUDA KAASMARKT
Huiskamer van de stad
Pink Floyd Project
Houtmansplantsoenconcert
Speciaalbier Festival
Bluesfestival

2, 9, 16, 23 en 30
3, 10, 17 en 24
6
12
20 en 27
26
27

SEPTEMBER
Gouds Montmartre
Het Wijn Festijn
Open Monumentendag
Goudse Singelloop
Popronde Gouda
Kermis

1
3, 4 en 5
11 en 12
12
18
21 t/m 26

WIST JE DAT...
Veel evenementen vanaf het laatste kwartaal
van 2021 in het teken zullen staan van
Gouda750? Dan vieren we dat Gouda 750 jaar
stadsrechten heeft. Kijk voor meer informatie
op pagina 5.
COVID-19
In verband met COVID-19 gaan geplande
evenementen wellicht niet of in een aangepaste
vorm door. Kijk voor de volledige agenda,
eventuele wijzigingen en meer informatie op
welkomingouda.nl
GOUDA KAASMARKT
1 april t/m 26 augustus

Van 1 april t/m 26 augustus vindt elke
donderdagochtend (behalve op Hemelvaartsdag
13 mei) van 10.00 tot 12.30 uur op de Markt de
traditionele kaasmarkt plaats. Net als vroeger
doen de boeren en handelaren handjeklap om de
beste kazen. Naast de wereldberoemde kaas, kun je
genieten van kramen gevuld met streekproducten.
Kijk voor meer informatie ook eens op de website
www.goudakaasstad.nl

GOUDS MONTMARTRE
19 mei t/m 1 september

Iedere woensdag van mei t/m augustus is er op het
historische marktplein van Gouda tussen 09.00 en
16.30 uur een markt met antiek, curiosa en brocante.
Dit is de grootste openlucht antiek- en brocantemarkt
van Nederland! Waan je op Gouds Montmartre
even in Parijs en vervolg je tocht langs de vele
brocantewinkeltjes die Gouda rijk is. Haal bij
VVV Gouda de speciale brochure om alle antieken brocantewinkeltjes te vinden.

GOUDSE KERAMIEKDAGEN
Gaan niet door in 2021

ZOTTE ZATERDAG
Zaterdag 16 oktober

Tijdens Hemelvaartsdag en de dag erna, vormen de
Goudse Keramiekdagen jaarlijks een drukbezocht
tweedaags evenement van keramisten uit binnenen buitenland. Meer dan honderd kleikunstenaars
nemen deel aan het evenement. Op de gezellige
Markt in hartje Gouda, rondom het fraaie
Middeleeuwse stadhuis, presenteren en verkopen
de deelnemers hun werk.
Kijk op www.goudsekeramiekdagen.nl

Op Zotte Zaterdag lijkt het alsof je met een
tijdmachine de Middeleeuwen in bent gestapt.
De binnenstad is volledig in Middeleeuwse sferen
en narren, waarzegsters, jonkvrouwen en -heren
bewandelen de straten. Het evenement is te danken
aan het boek “De Lof der Zotheid” van Desiderius
Erasmus, die opgroeide in Gouda. Dit jaar is het feest
de aftrap voor Gouda750 en daarom extra groots.
Kijk op zottezaterdag.nl

30

GOUDA BIJ KAARSLICHT
Vrijdag 10 december

Eén van de oudste lichtfeesten van Nederland.
‘s Avonds branden 1500 kaarsen achter de ramen van
het historische stadhuis en nog eens duizenden achter
de ramen van de panden in de binnenstad. Ook zijn er
allerlei activiteiten, zoals de Winterfair, wandelingen,
concerten, voorstellingen en optredens in musea,
kerken en op straat. Hoogtepunt is het ontsteken van
de lichtjes in de kerstboom tussen 19.00 en 20.00 uur.
Kijk op goudabijkaarslicht.nl

OKTOBER
Zotte Zaterdag

16

NOVEMBER
Huis van Sinterklaas
Sinterklaasintocht

13 nov t/m 5 dec
13

DECEMBER
Huis van Sinterklaas
Gouda bij Kaarslicht
Winterfair
Goudse Glazen Uitgelicht
Stad van Winterevenementen
Goudse IJsbaan
rondom het stadhuis
Black Gospel Night

13 nov t/m 5 dec
10
10 en 11
10 dec t/m 9 jan
10 dec t/m 9 jan
15 dec t/m 9 jan
21, 22 en 23

JANUARI 2022
Goudse Glazen Uitgelicht 		10 dec t/m 9 jan
Stad van Winterevenementen 10 dec t/m 9 jan
Goudse IJsbaan
15 dec t/m 9 jan
rondom het stadhuis

STAD VAN WINTEREVENEMENTEN
10 december t/m 9 januari

Ontdek winters Gouda! Deze bijzondere periode
start met Gouda bij Kaarslicht. Bewonder de
beroemde aangelichte gebrandschilderde ramen
van de Sint-Janskerk. De Goudse IJsbaan rondom
het stadhuis zorgt voor de echte winterse sfeer.
Maak een sprookjesachtige wandeling, vaar mee
met de grachtentocht, laat je inspireren door
tentoonstellingen en ga sfeervol shoppen
of dineren.
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