
opent deuren

Goudkistje® 

www.goudkistje.nl

‘Toen mijn dochter 5 werd 
hebben we het Goudkistje 
heel feestelijk ingericht.  
Ze vond het prachtig!’

‘We hebben het Goudkistje van 
vrienden cadeau gekregen voor 
ons nieuwe huis.’

Het Goudkistje is een Goudse uitvinding naar een idee van  
Heleen van Praag en Evert Hasselaar. Het ontwerp is gemaakt  
door beeldend kunstenaar Jan Mostert. 
‘Wij  zochten naar een manier om contact tussen buren te stimuleren 
en kwamen toen op het idee van het Goudkistje.’

Aanmelden voor de nieuwsbrief ?
Mail naar info@goudkistje.nl. 
Een leuke foto van je Goudkistje?
Mail hem naar info@goudkistje.nl of 
zet hem op goudkistje.hyves.nl en 
maak kans op de titel 
‘Goudkistje van de maand’.

Bestel: shop.goudkistje.nl of bel 0341-437000
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Goudkistje®

Nobelstraat 38
3846 cg  Harderwijk
0341–437000



Idee!
Er zijn oneindig veel mogelijkheden om 
het goudkistje in te richten*:
¶ iets van je hobby
¶ collages en miniaturen
¶ een lente-, zomer-, herfst- en 

winterinrichting
¶ een carnavals-, paas-, kerst- of 

suikerfeestvoorstelling
¶ een feestelijk kastje voor een jarig 

gezinslid

Afmetingen van Goudkistje:  
groot: 40,5 × 32 × 14,2 cm (h×b×d) 
klein: 27,1 × 21,5 × 14,2 cm

Het Goudkistje is gemaakt van massief 
vurenhout, afgewerkt met goudverf 
en watervaste lak. Het is voorzien van 
4 mm dik gelaagd (etalage-)glas en een 
opening voor ventilatie. Door de wat 
ruwe afwerking is de houtstructuur 
nog goed zichtbaar. Het Goudkistje is 
een ambachtelijk product, robuust en 
weerbestendig.   

‘Je kunt steeds laten 
zien wat je leuk vindt 
of wat je bezighoudt.’

‘We worden blij als mensen even 
blijven staan en dan met een 
glimlach verder lopen.’

‘Op vakantie was ik al 
aan het uitkijken naar 
leuke souvenirs om in 
het Goudkistje te doen.’ 

¶ foto’s van (klein-)kinderen of 
grootouders

¶ spreuken en gedichten
¶ krantenartikelen
¶ vakantiefoto’s en -souvenirs
¶ een oranje kastje voor 

koninginnedag
¶ reclame voor je eigen bedrijf
¶ oude foto’s van je huis of je straat
¶ kunst of kitsch 
* Doe geen waardevolle spullen in het Goudkistje

‘Toen ik afscheid nam 
van mijn werk, kreeg 
ik van collega’s een 
Goudkistje. Ze hadden 
er foto’s in gedaan ter 
herinnering.’

Goudkistje®   In dit kleine vitrinekastje kun je iets 
tentoonstellen: een foto, een gedicht, een tekening 
of kleine voorwerpen. Je kunt het naar eigen smaak 
inrichten en je verandert de inhoud wanneer je maar  
wilt. Hang het op naast de voordeur of op een andere  
plek die goed zichtbaar is. 


