
Oproep voor de ‘Stadhuysdienst Die Goude’ 

Eén van de vele activiteiten van Die Goude is het verzorgen van de openstelling op zaterdag van het 
Oude Stadhuys van Gouda op de Markt. Niet alle zaterdagen, want soms is het Oude Stadhuys voor 
andere activiteiten in gebruik.  
De Stadhuysdienst kan aanvulling gebruiken, want helaas moeten soms mensen afhaken.  
Wat houdt het werk in? In twee ploegen van elk twee vrijwilligers verwelkomen wij de bezoekers 
van het vroegere stadhuis. Tot de taken behoren het verkopen van toegangskaartjes en het 
uitreiken van schriftelijke informatie. Vrijwilligers die voldoende kennis van het Stadhuys hebben, 
kunnen ook zelf informatie verstrekken of een korte rondleiding geven (als het niet te druk is). Die 
Goude heeft in de hal voor de Trouwzaal, het zogenaamde Bovenplein, een tafel ingericht waarop 
nagenoeg al haar publicaties zijn uitgestald. Deze publicaties zijn vanzelfsprekend te koop. Als lid 
van Die Goude krijgt u korting bij aankoop van deze eigen publicaties. 
We kennen een zomerrooster en een winterrooster. Van april tot en met september is het Stadhuys 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur; in de maanden oktober tot en met maart een uur minder, van 
11.00 tot 15.00 uur. De wisseling van de wacht vindt steeds halverwege de openstelling plaats, dus 
‘s zomers om 13.30 uur en ’s winters om 13.00 uur. Bezoekers betalen een toegangsprijs van € 2,50, 
waarvan een deel in de kas van Die Goude vloeit. Kinderen tot ongeveer 13 jaar en leden van Die 
Goude hebben gratis toegang. Bezoekers zijn meest “dagjesmensen” en toeristen uit alle 
windstreken. Voor de bezoekers, die bijna alle ruimtes kunnen bezichtigen, is een beknopte 
toelichting van de bezienswaardigheden beschikbaar. Deze informatie is er in het Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en Spaans. 
Zoals gezegd, de Stadhuysdienst komt niet alle zaterdagen van het jaar in actie, want TeKa-holding, 
de exploitant, verhuurt het pand ook op zaterdag voor huwelijksvoltrekkingen en andere 
evenementen. Dan is het Oude Stadhuys dicht voor het publiek.  
Momenteel bestaat de vrijwilligersgroep uit 24 personen. Een vrijwilliger heeft 3 à 4 maal ‘dienst’ 
per halfjaar. In 2017 heeft de Stadhuysdienst 27 keer de openstelling verzorgd. 

Wilt u meer weten over deze leuke, gezellige, activiteit van Die Goude, neem dan contact op met 
Bep van de Streek, coördinator van de Stadhuysdiensten. U kunt natuurlijk ook op een zaterdag 
binnenlopen, wanneer wij dienst hebben. U ziet dan het bord op het bordes staan. U kunt direct 
met de praktijk kennis maken en uw vragen aan de vrijwilligers stellen. (zie foto). 
Het telefoonnummer van Bep van de Streek is 0182-573526, e-mail: gijsje@kpnmail.nl.

mailto:gerrit.etty.stam@hetnet.nl

