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GOUDA BIJ KAARSLICHT OP VRIJDAG 11 DECEMBER A.S. 

 

We verzamelen om 10.50 uur in de centrale hal van het NS station 

te Breda en nemen de trein van 11.09 (spoor 7) richting  

Rotterdam Centraal – komen aan op spoor 9. 

Vanaf spoor 13 nemen we om 11.50 uur de trein naar Gouda centraal;  

komen daar aan om 12.08 uur. 

Vanaf het centraal station Gouda is het 850 meter lopen naar de  

Markt te Gouda, waar we koffie drinken. Het is helaas niet mogelijk om op  

deze dag voor zowel de koffie als ’s avonds de warme hap te reserveren.  

Onze gids van die middag Gilbert probeert of wij als groep toch terecht  

kunnen bij brasserie Central, gelegen aan de Markt te Gouda.  

Mocht ook hem dat niet lukken dan proberen we toch om bij  

brasserie Central de koffie met voor de liefhebber iets lekkers  

daarbij te gebruiken. 

 

Om 14.00 uur worden we bij De Waag verwacht, waar we Gilbert treffen om  

ons tot ongeveer 16.00 uur rond te leiden in Gouda;  

een stad met vele bezienswaardigheden en een stad  

waar op deze dag heel veel activiteiten worden georganiseerd. 

 

Teruggekomen bij De Waag gaan we iets eten en drinken  

en blijven we in de buurt van het Marktplein, waar in de vroege avond  

alle electrische verlichting uitgaat en het historische stadhuis verlicht  

wordt door 1500 echte Goudse kaarsjes. Ook vanachter de ramen rondom het 

Marktplein branden alleen  maar kaarsen.  

De hele sfeer op en rondom het Marktplein ademt de sfeer  

van de naderende kerst uit. 

Het hoogtepunt van Gouda bij kaarslicht is tussen 19.00 en 20.00 uur.  

Na het voorlezen van het kerstverhaal worden de 10-duizend lichtjes  

in de enorme kerstboom aangestoken en is het Kerst in Gouda. 
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Na weer veel moois gezien te hebben en onder de indruk nemen we op  

station Gouda (spoor8) om 20.52 uur de trein terug;  

nemen in Rotterdam Centraal de intercity (spoor 4) richting  

Venlo om 21.18 uur om in Breda aan te komen om 21.50 uur. 

 

Kosten trein v.v. € 26,00 zonder korting. Degenen die een OV kaart hebben 

kunnen 3 personen meenemen met 40% korting; kosten trein zijn dan € 15,60.  

Wil degene, die meegaat bij opgave vermelden of hij/zij  

in het bezit is van een OV kaart? 

 

Gilbert heeft bij ons eerdere bezoek spontaan aangeboden om ons op de 11de 

december rond te leiden door ZIJN Gouda en daarvoor niets hoeft te hebben. 

Ik wil hem die dag toch een envelop met € 50,00 geven en  

die kosten delen door het aantal deelnemers van die dag. 

 

Opgeven voor deze unieke dag vóór 5 december bij Els  


