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Expositie
‘Wandel langs 65 jaar 
Gouda bij Kaarslicht’
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1. Station Gouda
Hoe het allemaal begon….

Waar een vriendschapsband tussen twee 
steden toe kan leiden:
• Al 65 jaar komt er een boom van 

Kongsberg naar Gouda
• Sinds 2005 staat er een Goudse glazen 

boom in Kongsberg.

2. Chocoladefabriek
Onze zusterstad Kongsberg

Kongsberg is een mooie stad met rijke 
tradities, waaronder de feestelijke 
traditie van de kap van de Goudse 
Kerstboom.

3. Cheese Experience
De reis en aankomst van de Goudse 
boom

Wat gebeurt er allemaal voordat de 
boom kan stralen voor het Stadhuis?

4. Kempkes Optiek
Kaarsjes “dag”

Sinds de eeuwwisseling is Kaarsjesavond 
uitgebreid en vieren we ook overdag 
Gouda bij Kaarslicht.

5. Waag
Onze zusterstad Solingen

Sinds 1960 heeft Gouda een zusterband 
met Solingen. Hier ziet u beelden van 
deze prachtige stad.

Expositie locaties
6. Burgerhal van het Stadhuis
De ceremonie bij het Stadhuis

Dit jaar kan de ceremonie helaas niet 
plaatsvinden, daarom op deze locatie een 
compilatie van de ceremonie van voor-
gaande jaren.

7. St Janskerk
Kerst en Lichtfeest in Solingen

Beelden van Solingen in kerstsfeer en 
beelden van hun Lichtfeest.

8. Museum Gouda, Golda poortje
 Dieren bij Kaarslicht

Tijdens Gouda bij Kaarslicht kunnen we 
genieten van de Levende Kerststal en 
komen we ook elders dieren tegen.

9. Cultuurhuis Garenspinnerij
Muziek op straat

Niet alleen binnen, maar juist ook op 
straat kun je Gouda bij Kaarslicht 
 beleven. Zie hier welke muzikale en 
theatrale acts u de afgelopen jaren kon 
tegen komen.

De wandeling langs alle 
locaties is ongeveer 5 km.

De pot voor alle Goudse initiatieven
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In 1958 bestaat de Goudse Kaarsen fabriek 

100 jaar. Op 22 mei worden alle ramen 

van het stadhuis met kaarsen verlicht als 

onderdeel van het feestprogramma. Een 

aantal Goudse ondernemers vindt dit zo 

mooi dat men besluit dat te herhalen op 

de avond waarop de lichtjes in de kerst-

boom worden ontstoken. Zo is Kaarsjes-

avond geboren.

Alle elektrische verlichting is gedoofd en 

achter de meeste ramen op de Markt 

 branden ook kaarsen. 

De eerste Kaarsjesavond

De eerste Kaarsjesavond

De viering van het 100-jarig 

 bestaan van de Kaarsenfabriek 

 vormde de aanzet tot Kaarsjes-

avond

De inpakafdeling van de kaarsenfabriek

Alleen al voor de verlichting van de  ramen 

van het stadhuis zijn 1500 kaarsen  

nodig.
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Dit jaar al 65 jaar!


