
groepswandelingen 
 

Wij bieden wandelingen aan met verschillende 

thema’s. Een goed begin is 

Historisch Gouda 

met daarin alle highlights van Gouda. Tijdens een 

groepswandeling is het ook mogelijk een bezoek 

te brengen aan de Sint Janskerk en/of het 

stadhuis op de Markt en/of de maquette (1561)  

in Museum Gouda. U kunt dit bij het boeken 

aangeven. U kunt ook kiezen uit de volgende 

(thema)wandelingen: 

• Waterwandeling 

• Poortjes, hofjes en steegjes 

• Gevelstenenwandeling 

• Coornhertwandeling 

• Ziekte en zorg 

• Gouda 750 jaar 
De bovenstaande groepswandelingen kunt u  

via  onze site boeken op elke dag van de week  

op elk gewenst tijdstip.       

www.goudsegidsengilde.nl 
 

Daarnaast zijn er nog meer themawandelingen  

die u op aanvraag kunt boeken. Bijvoorbeeld 

een wandeling over de verdwenen kloosters, 

architectuur, begraven in Gouda, misdaad en 

straf, ketterse wandeling, Joden in Gouda en  

nog veel meer. Als u bijzondere wensen heeft  

dan leveren wij ook maatwerk.  

U kunt hierover contact met ons opnemen via: 

info@goudsegidsengilde.nl 
 

 

  Vanwege COVID-19 kan ons aanbod aan     

  wandelingen, het aantal personen per  

  gids of de prijs gewijzigd zijn. Kijk op   

  onze site voor de actuele situatie. 

 

 

 

Het Goudse Gidsen Gilde is een vereniging  

zonder winstoogmerk. Ons enthousiasme over 

Gouda willen we graag overbrengen op een  

breed publiek. 

Dat doen wij met ruim 20 deskundige gidsen  

door het aanbieden van stadswandelingen met 

verschillende thema’s in meerdere talen. 

U kunt bij ons een groepswandeling boeken 

of deelnemen op individuele basis aan de 

zogenaamde instapwandelingen. 

Wij zijn aangesloten bij het Historisch Platform 

Gouda. 

 

 

 

Contact: 

www.goudsegidsengilde.nl 

info@goudsegidsengilde.nl 

 

Kosten: 

Groepswandeling (1,5 uur) € 75,- voor 

maximaal 20 personen (kinderen inbegrepen). 

Instapwandeling (1,5 uur)  

Maximaal 20 personen, inclusief kinderen. 

€ 4,- per persoon bij voorinschrijving en betaling 

via onze site of € 5,- op de dag zelf bij de VVV 

(mits nog plaatsen beschikbaar). 

Kinderen tot 12 jaar gratis. 

 

Gouda 750 jaar 
In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten met 

een veelzijdig programma. Ook het Goudse 

Gidsen Gilde organiseert activiteiten in het kader 

van Gouda 750. Kijk op onze site voor meer 

informatie of op www.gouda750.nl. 

 

 

 GOUDA met GIDS 
 

Wandelingen 2022 
 

Voor groepen en 

individuele deelname  



instapwandelingen  
Voor individuele deelname (niet voor groepen  

en niet voor groepjes van meer dan 6 personen) 

Startpunt: de Waag op de Markt. 

Inschrijven: via www.goudsegidsengilde.nl  

of op de dag zelf bij de VVV. 

Een kennismaking met historisch Gouda met  

alle highlights maar ook met verborgen plekjes 

en leuke steegjes. 

Elke woensdag 1-6 t/m 31-8 14:00 uur 

Op de woensdagen tijdens Gouds Montmartre 

Elke donderdag 14-4 t/m 15-9 14:00 uur 

Op de donderdagen tijdens Gouda kaasmarkt  

Zaterdag 24 september 14:00 uur 

Elke zaterdag 4-6 t/m 10-9 14:00 uur 

(op enkele zaterdagen een ander thema) 

Op 19 juli 1272 kreeg Gouda 

stadsrechten van graaf Floris V.  

Wij nemen u mee langs de 

geschiedenis van 750 jaar Gouda.  

Zaterdag 12 februari 14:00 uur 

Een wandeling met alles over liefde, trouw, 

vriendschap en trouwen. 

Zaterdag 12 maart 14:00 uur en 

Zaterdag 29 oktober 14:00 uur.  

De relatief onbekende geleerde 

Dirk Volkertsz. Coornhert verbleef 

zijn laatste jaren in Gouda. Voor 

zijn tijd had hij revolutionaire 

ideeën over tolerantie en 

verdraagzaamheid.  

 

Zaterdag 30 april 14:00 uur 

Voor WO-II had Gouda een bloeiende Joodse 

gemeenschap. Een wandeling die ons herinnert 

aan de Joden in Gouda.   

Donderdag 26 mei 14:00 uur 

Vandaag op Hemelvaartsdag een wandeling 

tijdens de Goudse keramiekdagen. We volgen 

de sporen van de keramiekindustrie. 

Zaterdag 30 juli 14:00 uur 

Gouda waterstad en rijk 

geworden van de doorvaart 

door de stad. Langs sluizen 

en grachten en hoe zit het 

met de bodemdaling? 

Zaterdag 17 september 14:00 uur  

U zou het niet verwachten maar er valt veel  

te zien en te vertellen over de flora in de stad.  

Een combinatie van groen en geschiedenis. 

Zaterdag 1 oktober 14:00 uur  

Langs verrassende gevelstenen 

op nog veel locaties en met 

verschillende betekenissen. 

Zaterdag 8 oktober 14:00 uur  

Een wandeling over ziekte, artsen, gasthuizen  

en hygiëne in de loop der eeuwen in Gouda. 

 

 

Zaterdag 15 oktober 14:00 uur  

Een spannende interactieve wandeling voor 

kinderen in de bovenbouw basisonderwijs.  

De ouders mogen ook mee! 

Zaterdag 22 oktober 14:00 uur 

Op Zotte Zaterdag voeren wij 

u langs de locaties waar 

Erasmus zijn sporen heeft 

achtergelaten. 

Zaterdag 12 november 14:00 uur 

Over Goudse ketters en dwarsdenkers. Soms 

verguisd en toch onmisbaar. 

Zaterdag 26 november 14:00 uur 

Gouda heeft nog een grote diversiteit aan  

zowel oude als nieuwe architectuur. 

Vrijdag 16 december 15:00 en 16:00 uur 

De binnenstad van Gouda is in Kerstsferen. 

Ook veel muziek, theater, entertainment en 

cultuur tijdens de 67e Gouda bij kaarslicht. 

Zaterdag 17 december 17:00 uur 

Maandag 26 december 17:00 uur 

Zondag 1 januari 2023 17:00 uur 

Een wandeling van ca. 

1 uur in het romantisch 

verlichte Gouda met de 

prachtig uitgelichte glazen 

van de Sint Janskerk. 

Historisch Gouda Erasmuswandeling 

Winterwandeling 

Gouda 750 jaar  

Architectuur wandeling 

Joden in Gouda 

Coornhert wandeling 

 

Groen in Gouda 

Waterwandeling 

Keramiekwandeling 

Valentijnswandeling 

Gevelstenen wandeling 

Ziekte en zorg 

Kinderwandeling 

Ketters en dwarsdenkers 

Gouda bij kaarslicht 


