
Na ontvangst met koffi e, thee en Punselie 
koekjes volgt een bedrijfspresentatie met een 
leuke bedrijfsfi lm. Daarna mag je mee voor een 
rondleiding van 45 min. door de koekjes fabriek. 
Na afl oop krijg je natuurlijk een tasje met een 
doosje vers gebakken Punselie stroopkoekjes 
mee naar huis. 

Het koekje Van Vroeger Voor nu! The cookie from the past 
                  now a Present!

Kom een kijkje nemen in 
de Punselie koekjesfabriek

Come and visit 
the Punselie factory!
After a reception with coffee, tea and cookies a 
short presentation and movie about the history 
of the cookie will follow, after which you have 
a nice tour through the factory.  And of course 
afterwards you will leave the company 
        with a bag with a box of freshly baked
        Punselie’s to be taken home!

Reserveer:
telefonisch 06 81405508
per e-mail: punselie@mariel.nl
via de website: www.punselie.nl/rondleidingen
Adres: Spieringstraat 107 | 2801 ZK | Gouda

Reservations:
by phone 06 81405508

by e-mail: punselie@mariel.nl
through the website: www.punselie.nl/rondleidingen

Adres: Spieringstraat 107 | 2801 ZK | Gouda

Punselie.nl

Beleef het verhaal van het productieproces 
van de Goudse brosse stroopkoekjes 
met caramelvulling. 

Punseliekoekjes zijn wereldwijd bekend, onder andere omdat KLM 
deze stroopkoekjes serveert aan boord van haar vliegtuigen. 
Het uitstapje naar en de rondleiding in de Punselie fabriek werd 
door VVV Nederland recent beloond met de Rob de Bes Award 
2014 en daar is het bedrijf natuurlijk enorm trots op. 

Experience the story of the development of 
the worldfamous biscuits with a caramel filling 
made in Gouda! 

Known around the world, also due 
to the fact that KLM serves them 
in their airplanes. The visit to the 
factory and the experience of the 
storytelling of this special biscuit 
was recently rewarded with the 
Rob the Bes Award 2014. 
Punselie’s is proud of this prize for 
being the most innovative, surprising 
and connecting toerist attraction in 
The Netherlands.



Gouda

Routebeschrijving en parkeren
Route voor uitstappen voor de deur: U rijdt Gouda in vanaf de 
Nieuwe Veerstal via de Oosthaven en de Lange Noodgodsstraat 
naar Spieringstraat 107 (op het hoekje met de Walestraat). 
Let op: u mag hier niet parkeren. 
Parkeren: Parkeerterrein “Klein Amerika”, vandaar is het nog 
ongeveer 600 meter lopen. Ook geschikt voor personenbussen. 
Uitstappen voor de deur is mogelijk.
Prijs parkeren: € 1,70 per uur. Dagkaart 8 euro 
Route vanaf parkeerplaats: U loopt vanaf Klein Amerika linksaf  de 
Fluwelensingel op. Bij de stoplichten steekt u over en loopt u de 
Doelenstraat in.  Dan gaat u rechtdoor de Walestraat in tot u niet 
verder kunt. Het bezoekerscentrum van Punselie ligt dan aan uw 
linkerhand. 
Meer informatie over parkeren in Gouda vindt u hier:
http://www.parkeerlijn.nl
Mindervaliden: De Punseliefabriek is toegankelijk voor rolstoelen.

Rondleiding door de leukste
fabriek van Nederland

Welkom bij PunselieWelcome to Punselie

www.punselie.nl


