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Mixed Up naaiatelier & stofferen
Naaierstraat 14 / www.mixedup-gouda.nl
open wo 10.30-17.30 u, do 10.00-14.00 u,
vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00 u

10

Johan d’Ouwe Kapper knippen & scheren van de heren
Nieuwehaven 21 / open wo-vr 8.00-17.30 u, za 8.00-14.00 u
(voor een bezoek aan deze authentieke kapperszaak
loopt u een klein stukje heen en terug)

Goudse Ambachtengalerij
In het straatwerk vindt u hier de namen van
ambachten die ooit in Gouda te vinden waren.
11 	Atelier

De Hollandsche Maagd

Anita Gaasbeek schilderen
Oosthaven 28 / www.dehollandschemaagd.nl
	open do-vr 13.00-17.00 u, za 11.00-17.00 u, mei t/m sept
ook wo 11.00-17.00 u
12

Blomatelier international floral design
Molenwerf 22 / www.blomatelier.nl
open

13

ma-di-do 12.00-18.00 u, vr & za 10.00-17.30 u

Glasatelier ’t Ruitje glas-in-lood
Groeneweg 17 / www.t-ruitje.nl
open

wo & za 11.00-15.00 u, do 19.00-21.00 u

Galerie Kryn eigentijds edelsmid atelier
Lange Tiendeweg 21 / www.kryn.nl
	open di-vr 10.00-18.00 u, za 10.00-17.00 u,

14

do ook 19.00-20.30 u
15

’t Kaaswinkeltje boerenkaas uit Gouda
Lange Tiendeweg 30 / www.kaaswinkeltje.com
open

16

ma-vr 8.30-18.00 u, za 8.00-17.00 u

SERVICE ATELIER Juwel Art & Ribelli
Creatieve Goudsmeden/reparaties
Lange Tiendeweg 19 / www.serviceatelier.eu
open

17

18

di-za 10.00-17.00 u

Kaaswaag kaas- & ambachtenmuseum
Markt 35-36 / www.goudakaas.nl
open

Goudse Kaasmarkt
Ontdek ook de Goudse Kaas- en Ambachtenmarkt op de
Markt. Tussen eind juni en eind augustus herleeft hier
iedere donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur de handel
in kaas en ambachtelijke producten.

Kaas- en Ambachtenmuseum
Het Gouds Kaas- en Ambachtenmuseum is gevestigd in
de Kaaswaag. Van april t/m oktober proeft u hier de rijke
ambachtenhistorie van de stad met demonstraties kaas
maken, plateel schilderen, pijpen maken en keramiek.

ma-vr 10.00-17.00 u, za 10.00-16.00 u

	’t Keldertje Kaarsenmakerij
kaarsen dompelen & bedrukken
Achter de Kerk 9-H / www.goudakaarsen.nl
open

Tijdens deze unieke wandeling langs 18 bijzondere
bedrijven ontdekt u de ambachten van Gouda. Maak
in het Ambachtenkwartier een heerlijke Goudse siroopwafel, kijk op de leest van de meester schoenmaker,
proef zoete chocolade en stel zelf uw persoonlijke
sieraad samen. Of laat u knippen en scheren bij de
barbier, zie hoe kaarsen worden gedompeld of proef de
wereldberoemde Goudse kaas langs de Ambachtenroute
door de historische binnenstad. In de ambachtengalerij
vindt u bovendien de namen van ambachten die ooit in
de stad te vinden waren. Uw wandeling begint en eindigt
op de Markt van Gouda met zijn 17e eeuwse Kaaswaag en
het prachtige gotische stadhuis. Van hieruit kunt u heel
Gouda eenvoudig ontdekken!

april t/m sept: di-zo 13.00-17.00 u, do 10.00-17.00 u

Ontdek Gouda helemaal via:
VVV Gouda Markt 27
www.vvvgouda.nl / Tel. (0900) 46 832 88
OPEN ma 13.00-17.30 u, di–vr 9.30-17.30 u,
za 10.00-16.00 u, zo juli-aug 12.00-16.00 u

Productie: Marketing Gouda (met dank aan de Kamer van Koophandel en de Gemeente Gouda)
Grafisch ontwerp: www.3megawatt.nl, Gouda / Druk: drukkerij van Tilburg, Waddinxveen

Start Ambachtenroute
Informatiebord Ambachtenkwartier
Korte Groenendaal
	Van Vliet Siroopwafels echte Goudse siroopwafels
Lange Groenendaal 32 / www.siroopwafel.nl
open

2

	Sari Wereldmode kledingverkoop & kleding naaien
Lange Groenendaal 80 / www.sari-wereldmodewinkels.nl
open

3

ma-vr 8.30-17.30 u, za 8.00-17.00 u, do 8.00-21.00 u

di-vr 10.00-17.00 u, za 10.00-16.30 u

Bag Me handgemaakte leren tassen, riemen etc.
Lange Groenendaal 112 / www.bagme.nl
open

4

Gouda Lijsten ambachtelijke lijstenmakerij
Lange Groenendaal 85 / www.goudalijsten.nl
open

5

ma 13.00-18.00 u, do 9.30-21.00 u, za 9.30-17.00 u

	‘t Schoenmakertje meester schoenmaker
Lange Groenendaal 45 / www.schoenmakertje.nl
open

6

do-za 11.00-15.00 u of op afspraak tel. 06-17 088 660

di-vr 9:00-17:30 u, za 9:00-16:00 u

PUUR Chocolade chocoladeatelier
Naaierstraat 4 / www.puurchocolade.nl
open

7

Inspiratio sieradenatelier, kralen & workshops
Naaierstraat 5 / www.inspiratio.eu
open

8

di-vr 9.30-17.30 u, za 9.30-17.00 u, do 9.30-21.00 u

di-za 10.00-16.30 u, do ook 18.30-20.30 u

P&P Keramiek pottenbakkerij, cursussen etc.
Naaierstraat 12 / www.ppkeramiek.nl
open

wo-za 10.00-16.00 u, do 10.00-21.00 u

Vervolg Ambachtenroute 9 t/m 18 >
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