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Er-op-uit!
De nummers 26, 50, 51
en 58 t/m 67 vallen
buiten het stadscentrum
en staan niet op
deze kaart

Wij

Goes!

Goes is… goes! Dat moet je zelf ontdekken.
Een stad waar het hele jaar door van alles

Met de mooiste
winkels in een compact en gezellig
stadshart, gastvrije horeca en unieke
attracties. In een prachtige groene
omgeving, omringd door het water van
te zien is en te beleven.

Oosterschelde en Veerse Meer. Een omgeving
die jou uitnodigt om er-op-uit te trekken!
Om te zorgen dat jij je weg vindt in Goes en
straks net zo enthousiast bent als wij, hebben
wij voor jou een overzicht gemaakt met de
leukste, hipste en meest verrassende adresjes.
Een lijst die niet compleet is, maar een begin,
want er is nog veel en meer te ontdekken. Kijk
daarom goed om je heen, om niets te missen!

Veel shop-, kijk- en doe-plezier!

“shoppen

in een

historisch decor!"
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Mode
Goes is een modestad. In geen enkele stad in de
wijde omgeving vind je meer modemerken in het
hogere segment dan in Goes.
Steeds meer shopliefhebbers en modekenners weten
dan ook hun weg te vinden naar de binnenstad.
Het geheim? De prettige sfeer, het historische decor én
het grote aantal ondernemers in de modebranche, die
met passie hun collecties kiezen en presenteren. Een
mooie mix van zelfstandige ondernemers en ketens,
waaronder H&M, O’Moda en Vera Moda. Dat maakt dat
er veel te ontdekken valt, zoals dat hippe designlabel,
die unieke handgemaakte tas of dat perfecte vintage

Alvast voor tip!
in je agenda:
Ieder jaar, in het laatste
weekend van september,
staat Goes helemaal in het
teken van mode. Met als
hoogtepunt “Goes Couture”,
een wervelend fashionevent in de Grote Kerk.
Tijdens deze avondvullende
show kun je de nieuwste
collectie bewonderen
van een (inter)nationale
topcouturier en de herfst//
wintercollecties van de
mooiste Goese modezaken.

jurkje. In en rond het centrum is voldoende parkeergelegenheid, elke donderdag is het koopavond en elke
laatste zondag van de maand koopzondag.

> www.goesisgoes.nl

start!
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luxe
dameskl
eding

Delscher

De grootste luxe dameskledingzaak wordt gerund door
Ad en Marieke Delst. Marieke ontvangt samen met “haar”
modespecialisten klanten uit heel Nederland en België.
Ad reist de Europese modesteden af om inspiratie op te
doen en koopt er – puur op gevoel – de collecties in.

Een walhalla dus van mooie merken, zoals Max

Mara, Natan, Etro, Tod’s, Hogan en nog veel meer. Behalve

in de winkel, kun je bij Delscher in de webshop terecht, 24/7.
Ook online krijg je die persoonlijke service van het Delscher
team.
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DELSCHER.NL

D E L S C H E R . FA S H I O N

Bomont

Al jarenlang is Bomont dé Zeeuwse retailer voor het
hele gezin. Met een fashion en lifestyle assortiment voor
dames, heren en kids biedt Bomont voor ieder wat wils.

Bomont heeft een assortiment van meer dan
200 topmerken, denk onder meer aan Geisha,
Marc O’Polo, Scotch & Soda, Vanguard, Tommy Hilfiger,

Indian Blue, Be Pure en Zusss. Wist je dat Bomont Goes
in 2018 vernieuwd en vergroot is? Met voor de heren een
stoere, afzonderlijke shop-in-shop: wel zo overzichtelijk en
gemakkelijk. Hun team heet je van harte welkom! Kan je
niet wachten tot je in Goes bent? Shop dan alvast via
B O M O N T. N L

B O M O N T. N L
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Marc de Regt

In de etalage van edelsmid-ontwerper Marc de Regt vind je

kleur, emotie, schittering én perfectie. Zoals hij zijn werk
zelf omschrijft: “Ik werk vanuit een diep besef dat de wereld

om ons heen liefde is. Zoek naar verwondering die steeds zo
vanzelfsprekend is. Luister intuïtief naar de sfeer die iemand
meebrengt en naar datgene wat een edelsteen te vertellen heeft.
En dan smeden, zagen, boren, branden, vijlen, schuren, polijsten.”
Kortom, hier wordt gewerkt met liefde! Naast eigen werk, maakt
Marc werk in opdracht. Schitterend om te dragen of te geven.
M A R C D E R E G T. N L
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MARCDEREGT

Just Delirious

Astrid Stolk ontvangt je graag in het kleinste
modewinkeltje van Goes. Met de grootst mogelijke
persoonlijke aandacht neemt ze je mee door de meest

De kleding is er nét
wat anders dan anders, met heerlijke merken als

“Just Delirious”-collectie ever!

Blutgeschwister, Lavand, Isla Ibiza, Maria Grazia de Panizzi en
Save the Queen. Kleurrijk, vrolijk en op-en-top vrouwelijk!
JUSTDELIRIOUS.NL

DELIRIOUSJUST
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Tiare

Specialist in damesmode en accessoires, met een
modelijn die zich onderscheidt door speciale details.

Geraffineerd en stijlvol, met een eigen
identiteit. Van elk kledingstuk biedt Tiare één exemplaar
per maat, wat de collectie gevarieerd én exclusief maakt.
T I A R E FA S H I O N . CO M
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T I A R E FA S H I O N

Moniek Mode

Al meer dan 30 jaar hét modegezicht van Goes, met de
mooiste merken als Armani Collezione, Airfield, Luisa
Cerano en Annette Görtz. Daarnaast voert Moniek leuke

waarvoor ze elk seizoen beurzen
in Italië, Parijs en Berlijn bezoekt. Niets is

kleine merken,

haar teveel om een prachtige collectie te kunnen tonen.
En door haar jarenlange ervaring, mag jij rekenen op
feilloos advies voor de juiste combinaties. Een avondje
uit ‘op chique’ of bijzondere gelegenheid? Bij Moniek
Mode ben je ook aan het juiste adres voor schitterende
gala- en feestkleding.
MONIEKMODE.NL

MONIEKMODE_GOES
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concept

Diverso

store

Volle agenda, drukke dagen en toch winkelen? Bij

conceptstore Diverso kun je ontspannen shoppen op

een zelf gekozen moment. Past helemaal bij deze tijd, toch?
Daarom is Diverso óók op afspraak geopend. De collectie
bestaat uit dameskleding, schoenen, accessoires en lifestyle
producten van nationale en internationale merken, o.a.
American Vintage, Dante 6, Drykorn, Gestuz, Goosecraft,
Marella en Twin Set. Persoonlijke aandacht, service, kwaliteit
en een goede pasvorm zijn hier vanzelfsprekend.
DIVERSO-MODE.NL
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DIVERSOMODEGOES

Bags by-J

Geen outfit is compleet zonder de
juiste tas! Tassenontwerper Janet van

leeratelier Bags by-J zorgt ervoor dat je

belangrijkste modeaccessoire oogstrelend is.
Zij ontwerpt en maakt tassen, met of zonder
Zeeuwse knop. Uniek en ‘custom-made’.
Ook draait ze haar hand niet om voor
leren bbq-schorten of sieraden.
B A G S BY-J . N L

BAGSBYJ

Handge
maa
oogstrelen kte
modeacces de
soires
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Bijvon

De kleine Papegaaistraat is een schatkamer van aparte winkels.
Neem Bijvon. Het sfeervolle pand is het domein van Yvonne.
Schatrijk aan mode-ervaring stelt ze een collectie samen uit een

keur van modemerken, waarvan sommige exclusief voor
Goes. Samen met jou kiest ze de juiste set, waarbij ze eerlijk
advies geeft. Klanten van Bijvon mogen dan ook overal gezien
worden!
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BIJVONMODE.NL

BIJVON

Beva Huis

Met merken als Guess, Levi’s, Tommy Hilfiger, Scotch & Soda,

is Beva Huis dé
specialist in jeans en Smart- casual kleding, sinds

Pierre Cardin, PME Legend en Superdry

1938. Je vindt er héél veel jeans en elke week zijn er nieuwe items
te ontdekken. Voor dames en heren in alle leeftijden.
B E VA H U I S . N L
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B E VA H U I S

Mikaya Fashion

Een tikje eigenzinnig en beslist exclusief. Mikaya

Fashion spreekt zelfbewuste vrouwen aan, met aparte en

exclusieve mode van onder andere Rundholz, Mama b, Nook,
Oska en schoenen van Trippen. Verkrijgbaar in de maten
36 tot en met 50. Kleed je eens nét iets anders en laat je
adviseren door Mikaya’s team.

M I K AYA . N L
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Hummels

Kinderboetiek Hummels is al ruim 35 jaar thuis in de Witte

Paardstraat. Deze sfeervolle winkel voert de mooiste
kinder- en tienermodemerken als IKKS,
Armani, Liulo, Pinko en Bikkembergs,

in de maten 62 tot en met 176. Met aandacht als handelsmerk,

helpen ze kinderen bij het uitzoeken van hun favoriete kleding.
Ook hier kun je winkelen op afspraak.
FA C E B O O K . CO M / H U M M E L S G O E S
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Harry Hutjens

klein
maar fi
jn

Edelsmederij Harry Hutjens is klein maar fijn. Harry’s
kenmerkende sieraden worden ambachtelijk gemaakt.

De bijzondere, prijswinnende lijn HH
wordt gepresenteerd naast een collectie exclusieve
merken horloges en sieraden. Harry en Laura zoeken

doorlopend naar collecties met aparte vormgeving en

uitstraling. En natuurlijk proberen ze die collecties exclusief
voor Goes en omgeving te krijgen!
HUTJENSEDELSMEDERIJ.COM
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Rico Moda Uomo

Dé modezaak voor de zelfbewuste man
die zich durft te onderscheiden. De door Rico

samengestelde collecties bevatten exclusieve designer
labels als DSQUARED2, Stone Island, Kenzo, Armani
Jeans, etc. Rico Moda staat bekend om de uitstekende
en persoonlijke service. Het complete assortiment vind
je, behalve in de winkel in Goes, ook in de webshop. Met
levering binnen 24 uur.
RICOMODA.COM
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RICOMODAUOMO

Junts Fashion & More

Eigenaar Rick ontvangt je graag in zijn kledingzaak Junts
Fashion & More. Zijn aparte collectie is samengesteld uit
jonge, hippe modemerken, voor een groot deel uit Nederland.

zelfbewuste vrouwen en mannen,
die snappen hoe je met kleding én bijpassende
accessoires kunt laten zien wie je bent. Voor vrouwen

Een winkel voor

voert Rick onder meer de merken Alix, Wanderlust Amsterdam,
Tigha, MOSS Kopenhagen en Harper & Yve. Voor mannen:
Black and Gold, Owww Amsterdam, Pearly King en Just
Junkies.

J U N T S - FA S H I O N . CO M

J U N T S _ FA S H I O N
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Koters

In één van de mooiste winkelpanden in de binnenstad, hartje
centrum, vind je Koters kinderkleding. Een winkel met hippe,
stoere, schattige en vrolijke kinderkleding, uiteraard van de

Een winkel
waar shoppen leuk en spannend is. Daar wordt
elk kind blij van! Kom eens kijken voor een coole jeans,

leukste en bekendste kinderkleding merken.

een verjaardagoutfit of de leukste babykleertjes. Met ruim 30

jaar ervaring weet Koters ieder(e) klant(je) te kleden voor elke
gelegenheid. Ook teens en jonge moeders kunnen zij kleden
als de beste!
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KOTERS-GOES.NL

KOTERS_GOES

Luna Moda donna

Wat wil je nog meer! Betere damesmode shoppen in een
hartelijke en persoonlijke sfeer. Dat is Luna Moda Donna.

gaat
elke vrouw weer blij naar buiten. Luna Moda Donna

Met een mix van luxe, kwaliteit en betaalbare merken

heeft mooie collecties van onder meer Halé Bob, Pinko,

Balmain, Philipp Plein, 7 for all mankind, Just Cavalli, Laurell,
FFC, Lui Jo, Cambio, Peacock-Blue, Jijil en Mangano.
LUNAMODADONNA.COM

LUNA_MODA_DONNA
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Avalon

“Stijl is never out of fashion!” Avalon voert exclusieve mode
voor de eigentijdse, zelfbewuste vrouw van nu: draagbaar,

modern en met kwaliteit hoog in het vaandel. De
onderscheidende collecties van Avalon worden
met zorg gekozen, waarbij draagcomfort, rijke
materialen en verrassende accenten zonder enige
moeite met elkaar gecombineerd kunnen worden.
Met passie en expertise wordt samen met jou een zakelijke,
feestelijke of sportieve outfit samengesteld. Op afspraak
winkelen, buiten openingstijden, is altijd mogelijk. Merken:
Nomansland, Tricot Chic, Eva Kayan, Ana Alcazar, D’ Etoiles
Casiopé, Knit-ted, Kaos Collection, Le Coeur de Twinset,
Wolford, Sem Per Lei en vele andere.
AVA LO N - M O D E - G O E S . N L
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Lianne de Witte edelsmid

Dat is leuk! Kijk in het open atelier van edelsmid Lianne
de Witte en zie hoe haar collectie in vernieuwende
vormen onder haar handen ontstaat. Als geen ander

open
r!
atelie

experimenteert ze met materialen en technieken, met
schitterende creaties als resultaat. Dit kun je zien
als je de verschillende series in de collectie bewondert.
LIANNEDEWITTE.NL
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BellaDonna moda

Bladerend door magazines, zittend aan de bar, terwijl je
van een kop koffie geniet… Zo raak je bij BellaDonna moda

“Elke vrouw
is mooi, als zij de juiste keuze maakt!”, vinden
geïnspireerd voor jouw nieuwe outfit.

ze hier. En keuze is er genoeg in deze prachtige winkel.

Met exclusieve mode van verrassende labels als Elisabetta
Franchi, Patrizia Pepe, Set, Compagnia Italia, LaDress, Kocca,
Fracomina en Not Shy. Een eerlijk advies en een schat aan
kennis helpen jou bij het maken van de juiste keuze.
FA C E B O O K . CO M / B E L L A D O N N A M O D A G O E S
BELLADONNA_MODA_GOES
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Hot Legs

Some like it hot! Bij deze mooie winkel in hartje centrum shop

je een complete outfit bij elkaar, voor elke gelegenheid en
binnen elk budget. Met een ruim aanbod aan kleding,
schoenen en accessoires die staan voor vrouwelijkheid en

kwaliteit én medewerkers die jou graag advies geven. Bij Hotlegs
laat je je verwennen! De merken: Summum Woman, YAYA, Penn
& Ink, Expresso, Aaiko, La Fee Maraboutee, Tramontana, Geisha,
Object, Vila, Freequent, Bianco Jeans, Simple, Inwear, 10days,
Rue de Femme, Ibana, Ivy en Fabienne Chapot.
HOTLEGS.NL

H OT L E G S . FA S H I O N . L I F E S T Y L E
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Studio Blique

Persoonlijke aandacht, goed en eerlijk advies én kwaliteit;
dat vind je bij Studio Blique. Hun collectie richt zich op de

modebewuste vrouw, die bij iedere
gelegenheid stijlvol voor de dag wil komen. Zakelijk,
feestelijk of casual. Een modezaak voor “classy ladies” van alle
leeftijden. Met een mooie mix van merken als Another Label,
Brax, Cambio, Claudia Sträter, Gardeur, Juffrouw Jansen, King
Louie, Reset, Taifun en nog veel en veel meer.
STUDIOBLIQUE.NL

23

STUDIOBLIQUE

Soit en Soit +

Soit en Soit + (vanaf half juni 2019 te vinden in een
nieuwe winkel aan de Kreukelmarkt, tot die tijd in de Sint

Adriaanstraat) is een Goese ontdekking, waar je
alleen maar leuke, hippe Nederlandse merken
tegenkomt. En dan ook nog eens in een heerlijke mix van

kleding, tassen, woonaccessoires en bad & bodyproducten.
Kledingmerken: IEZ, Zilch, Transfer, Mooi Vrolijk, Yest en Ivy

beau..Tassen: X works. Soit + is gespecialiseerd in grote maten
en voert, in de nieuwe winkel, de merken Yesta, Ivy Bella en
Sybel.

FA C E B O O K . CO M /S O I T CO N C E P T S TO R E
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Dzjeenie

Voor schatzoekers en style-lovers! Dzjeenie is

een exclusieve vintagewinkel, waar Chanel en Etro zusterlijk
hangen naast Fong Leng. Na jarenlang hoofdetaleuse te zijn
geweest bij het Engelse Marks & Spencer, kwam Esther naar
Goes om deze 2ehandswinkel over te nemen. Onder haar
hoede bloeide de winkel op tot een stijlvolle vintagezaak. Tot
over de grenzen zoekt ze naar speciale vondsten voor haar
klanten: een collectie waarvan ieder ‘fashion hart’ sneller klopt.
FA C E B O O K . CO M / D Z J E E N I E
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DZJEENIE

Bubbles

Een schattige, kleine roze winkel waar je jezelf kunt zijn.
Dans door de winkel, neem een heleboel gekke selfies in

leef in je eigen gekke, vrolijke
bubbel. Amanda helpt je graag je persoonlijke stijl te

de schattige paskamer,

vinden en te rocken op je eigen manier. “Because you’re

perfect the way you are, never let them burst your bubble!”
BUBBLESTHEMESTORE.NL
BUBBLESTHEMESTORE

rock op
jouw manier!
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Maria Ria

Hier kan geen webshop tegenop! Bij Maria Ria
wordt elke klant in de watten gelegd. Niet alleen met
een hartelijke ontvangst en goed advies, maar ook met een
onweerstaanbare en internationale collectie. Een collectie
die voor elke gelegenheid wat te bieden heeft. Met merken
als Xandres Belgium, Riane, Marie Bellentani, Nick-jean, Frank
Lyman design, Ilse Jacobse, NYDjeans, Caroline Biss, MarieMero, Frank Lyman, Chiarico, Le Comte, Adriane Papelle,
Comma en Leo&Ugo . Een intieme en stijlvolle winkel, waar je
terug blijft komen!
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MARIA-RIA.NL

MARIARIAGOES

Ineke Otte

Ontwerper/kunstenaar Ineke Otte ontwerpt bijzondere
collecties draagbare sieraden, die ze wereldwijd
presenteert in o.a. New York, Chicago, Milaan, Miami,
Moskou, Parijs, Dubai, Sint Petersburg en Barcelona.

Voor haar sieraden won zij vier keer de
‘Sheriff de Mode’ prijs in Parijs tijdens
Fashion Week. Ook werden haar sieraden twee

keer voor de wereldwijde campagne in Parijs gekozen.
Haar kleurrijke studio ligt misschien een beetje uit de

route, maar een bezoek is het kleine ommetje meer dan
waard. Laat je verrassen door haar sieraden en kunst.
INEKEOTTE.COM

INEKEOTTE

Wonen
& kado
Goes is een modestad met de mooiste
kledingwinkels, maar telt ook veel leuke adresjes
met bijzondere woonaccessoires en cadeaus.
Mooie hebbedingen die je nergens anders vindt,
voor jezelf óf om weg te geven aan een ander. Van
betaalbaar tot exclusief. Vintage, handgemaakt
of items van bekende designers, nationaal en
internationaal. Vaak zijn alleen al de monumentale
winkelpanden een feest voor het oog. Laat je dus
gerust verleiden!
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Blik & Veger

are

plan
ts
frie
nds

Bij Blik & Veger snappen ze precies wat groen kan doen.

Hier doe je de leukste ideeën op om van je huis
en tuin een ‘ thuis’ te maken. Een plek, waar het heerlijk
vertoeven is, of je nu groot woont of klein. De collectie van

deze ‘groene’ winkel bestaat uit kamerplanten, potten, manden
en vazen, woonaccessoires, meubelen en verlichting. Een
prachtige collectie die zo lijkt te zijn ‘weggeplukt’ uit een
trendy woonblad! Hun merken: Goround Interior, Mica, Gina
Da, House of Seasons, J-line Pleasure of living en Madam
Stolz.
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B L I K E N V E G E R S H O P. N L

INEKEOTTE

Huis De Baerse

In het prachtige rijksmonument “Huis De Baerse” aan de
historische stadshaven, huist de sfeervolle winkel van Sonja
Mudde en haar man. Alleen al de inrichting van dit vakkundig

gerestaureerde pand uit 1555, is een bezoek meer
dan waard. Huis De Baerse is een heerlijke cadeau- en
woonwinkel met een uitgebreid assortiment, van sieraden tot

een brocante kast en alles er tussenin. Een spannende mix dus
van nieuw en brocante! Sonja en haar man gaan regelmatig op
pad voor nieuwe collecties ‘oud en nieuw’, dus iedere keer is
er weer wat anders te ontdekken. Echt een winkel om rond te
snuffelen!

HUISDEBAERSE.NL

HUISDEBAERSE
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Casa del Pedro wonen & accessoires

Niet alleen je garderobe,

ook je huis mag gezien worden! Wil je

meegaan met de laatste trends op woongebied, dan is Casa del Pedro hét
adres voor jou. Om inspiratie op te doen, of die ene blikvanger te kopen!
Eigenaar Peter van Soest speurt dagelijks naar de laatste modetrends op
het gebied van wonen en interieur, met passie en feilloos gevoel voor stijl.
CASADELPEDRO.NL
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CASA_DEL_PEDRO_WONEN

Den Hertog

De winkel van Xander en Nini ademt passie voor design, kwaliteit en

Hier vind je alles op het gebied van koken,
bakken en tafelen, plus de allermooiste geschenken. Den Hertog voert

functionaliteit.

aansprekende merken als Le Creuset, IIttala, Demeyere, Global, Villeroy & Boch
en Laquiole. Stijlvol, trendy én tijdloos en altijd vergezeld van een goed en
persoonlijk advies. Loop hier zeker eens binnen, als het meer dan ‘gewoon
mooi’ mag zijn!
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DENHERTOGSERVIES.NL

DENHERTOGGOES

De Kleine Wereld

Vlakbij de Stenen Brug vind je een pand uit het begin van de vorige
eeuw, dat er uitziet als een poppenhuis. Hier huist ‘De Kleine Wereld’.
Deze winkel uit duizenden is gespecialiseerd in Engelse poppenhuizen,

Zelfs tot in
Duitsland en België is deze unieke winkel bekend. Dus

met bijbehorende poppetjes in nostalgische kledij.

als je toch in Goes bent…. De etalage alleen al, is goed voor eindeloos
kijkplezier!

DEKLEINEWERELDGOES.NL
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De Koperen Tuin

Eén van de beste boekhandels van Nederland , bekend
van DWDD, staat in Goes! De eigenzinnige eigenaar,
Manda Heddema, weet als geen ander in deze tijden een

zelfstandige boekhandel van niveau te runnen.

De grote collectie wordt dagelijks aangevuld, zodat je bij
ieder bezoek aan De Koperen Tuin steeds opnieuw wordt
verrast. Regelmatig vinden er activiteiten plaats, zoals
lezingen, signeersessies, muziekoptredens of workshops.
Kinderen hebben een eigen vleugel, met een prachtige
collectie kinderboeken en leuk én leerzaam speelgoed!
KOPERENTUIN.NL
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AtMo

Monique verkoopt

items die nét iets anders zijn

en een unieke en duurzame uitstraling hebben. Spullen
waar ze zelf ook blij van wordt! Bij AtMo Conceptstore
vind je een verzameling van aparte accessoires en
meubels, verrassend gecombineerd en gepresenteerd in
inspirerende hoekjes. Geniet van hedendaags design van
jonge Nederlandse ontwerpers en van mooie merken als
HK LIVING, House Doctor, Madam Stolz, Qoss, Nicolas
Vahé, Soxs, Urban Nature Culture, MaduMadu, Seletti
en Mijn Stijl.

AT M O C O N C E P T S T O R E . N L

AT M O C O N C E P T S T O R E

Eten &
drinken

Goes is een gastvrije stad.
Dat merk je in de winkels en zeker
ook in de Goese horeca, waar je tot
in de vroege uurtjes kunt verblijven.
Overnachten kun je in één van de
mooie, karakteristieke stadshotels of
b&b’s. Rondom de Grote Markt en aan
de stadshaven kun je kiezen uit een
groot aantal restaurants, lunchrooms en
eetcafé’s, om uitgebreid te tafelen of voor
een lekkere, snelle hap. In de zomer is
het heerlijk genieten op de terrassen, in
hartje centrum of direct aan het water.
In de winter hebben veel terrassen een
overkapping met terrasverwarming. Dus
eigenlijk is het in Goes altijd terrasweer!
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Een
ontmoetingsp
la
voor iedereen ats
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Slot Oostende

met prac
htige
binnentu
in

Op de fundamenten en archeologische resten van het
illustere Slot Oostende, de oudst bebouwde plek van
Goes, is in 2016 een gloednieuw Slot Oostende herrezen.
Deze historische plek, middenin het centrum, is hiermee
weer helemaal tot leven gekomen. En hoe! Naast de
goed bewaarde historische elementen, vind je hier een

bierbrouwerij, (bier)shop, restaurant, zalen voor

feesten en partijen, hotelkamers, een prachtige historische
binnentuin en een bottelarij. Echt een ontmoetingsplaats
voor iedereen, waar je heerlijk kunt genieten van koffie en
thee, lunch, diner, high tea en bieren. Zomer en winter. En
net als in vroeger tijden, is hier altijd wat te beleven!
W W W. S LOTO O S T E N D E . N L
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Lunchcafé Stadhuis

Een unieke plek onder de zeven kruisgewelven van het

Hier voel je de
historie, terwijl je geniet van een heerlijke koffie,
veelzijdige lunch of een drankje. Het gastvrije

monumentale Stadhuis van Goes!

team ontvangt je graag van dinsdag tot en met zaterdag,
tussen 9.00 en 18.00 uur. Ook voor groepsontvangsten,
borrels en feesten.

W W W . L U N C H C A F E S TA D H U I S . N L

L U N C H C A F E _ S TA D H U I S
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32 Eten & Drinken

Het maakt niet uit hoe laat je binnenvalt bij ’32 Eten & Drinken’.

Hier snappen ze dat je de hele dag zin kunt
hebben om iets te eten, te drinken of allebei. En

ook dat het na het eten zó gezellig kan zijn, dat je gewoon
wilt blijven zitten. Op dit adres ben je de hele dag welkom,
of je nu zin hebt in een kopje koffie, lunch, diner of borrel.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag kun je zelfs lekker blijven
‘hangen’ tot 2.00 uur. Een hippe en knusse aanrader dus, voor
iedereen die zich graag ergens thuis en welkom voelt.
W W W. 3 2 G O E S . N L

32_ETENDRINKEN

hip &
knus
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Baas Beveland

Een heerlijk Zeeuws eetcafé, waar je altijd welkom bent en
regelmatig wordt getrakteerd op live muziek. Sfeervol én stoer.
Voor een drankje aan de bar of op het terras, maar ook voor
een lekkere hap.

Gewoon goed eten, zonder poespas.

Voor iedereen, jong en oud. Met een team dat zichzelf is en

jou jezelf laat zijn. Tot vijf uur in de middag geniet je hier van
een lunch (of laat ontbijt!) en na vijven van een avondmaaltijd,
zeven dagen per week. Gezellig blijven hangen kan in het
cafégedeelte, tot heel laat (of heel vroeg!).
W W W. B A A S B E V E L A N D . N L
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Het Postkantoor

BAASBEVELAND

rijksmon

ument

In het voormalige Postkantoor van Goes, een
Rijksmonument uit 1890, vind je Café Restaurant Het
Postkantoor. Interieurontwerper Ferry Tabeling tekende voor
de inrichting en combineerde op bijzondere wijze oud en
modern. Het is daardoor een plek geworden, waar stads

Het Postkantoor heeft
een lounge, leestafel en een enorme bar. Aan de

en huiselijk samenkomen.

Grote Markt vind je een heerlijk, zonnig terras en aan de

achterzijde van het pand een sfeervolle, beschutte terrastuin.
AMADORE.NL

HETPOSTKANTOOR_GOES
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smaak &
sensatie

De Kluizenaer

Spreekt de combinatie ‘smaak & sensatie’ je aan? Dan mag je
De Kluizenaer niet voorbijlopen! De moderne en innovatieve
gerechten zijn tongstrelende feestjes voor fans van een pure, lichte
en eerlijke kookstijl. In de keuken van Alex Kooman worden de

seizoensgebonden en lokale producten gebruikt,
zoveel mogelijk van Zeeuwse leveranciers. Vis, schaal-

beste

en schelpdieren, bijvoorbeeld, komen direct van de afslag in

Yerseke. Al dit moois wordt aangevuld met kruiden en specerijen
van over heel de wereld. En als je toch aan het genieten bent, denk
dan ook aan een lekkere cocktail, een huisgemaakt digestief of een
goed glas champagne.
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KLUIZENAER.NL

KLUIZENAER

Bodega de Kookclub

Een onvermoede Spaans-Zeeuwse verbinding levert verrassend
veel lekkers op! Bij de Bodega serveren ze heerlijke lunches met
huisgemaakte soepen, baguettes en salades. Maar ook van een kleine
maaltijd of uitgebreid diner maken ze graag werk in dit

knusse

restaurant aan de Grote Markt. Heerlijk met een goed glas

wijn, seizoenbier van de tap of een vers sapje. Keuze in overvloed! Oh,

en natuurlijk ontbreken de tapas niet. Voor bij de borrel of als maaltijd;
tapas van de Bodega laten je het beste van Zeeland en Spanje proeven.
KOOK-CLUB.NL

BODEGA_DE_KOOKCLUB
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Taart & Tafel

Ontdek deze gezellige lunchroom aan de sfeervolle Vlasmarkt.

verse taarten, koeken,
high tea, lunch en gezonde gerechten en dat iedere

Taart & Tafel serveert elke dag

keer verrassend anders. Om ter plekke van te genieten of om
mee te nemen naar huis. Bij Taart & Tafel wordt alles voor
100% zelfgemaakt, vers bereid en dat zoveel mogelijk met
ingrediënten van Zeeuwse bodem. Om je vingers bij af te
likken!
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TA A R T E N TA F E L . N L

TA A R T E N TA F E L

Hotel & Brasserie Katoen

100%
zelfgemaakt

De brasserie van Katoen is een aangename
ontmoetingsplaats. Zowel binnen als buiten op het terras

ben je zeven dagen per week welkom voor een lekkere lunch,
koffie of thee, een borrel, versgeperst sapje of een smaakvolle
cocktail. Oók als je niet slaapt in het trendy hotel. Ontbijt en
diner zijn hier mogelijk op reservering. De brasserie verrast
met heerlijke, betaalbare basisgerechten, maar ook met luxere
verwennerij. Waar je ook voor kiest: de basis bestaat uit zuivere,
eerlijke en vooral lekkere producten.
K AT O E N G O E S . N L

K AT O E N G O E S
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Brasserie d'Anvers

Brasserie d’Anvers is eigenlijk een klein stukje
België in Goes. En naar de goede gewoontes van onze

zuiderburen, is het hier Bourgondisch genieten. Gemoedelijk en
smakelijk gaan hand in hand in het sfeervolle restaurant, dat in 2013
volledig is vernieuwd. De locatie kent een turbulent verleden, dat
teruggaat tot in de zestiende eeuw. Bij Brasserie d’Anvers kun je
terecht voor een snelle hap en voor een uitgebreide, eerlijke maaltijd.
Maar ook voor een ‘klapke’ aan de bar met een heerlijk Belgisch pintje.
Santé!
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BRASSERIEDANVERS.NL

BRASSERIEDANVERS

Karel V

Het opvallende pand van Restaurant Karel V, met de laatgotische gevel, ademt rijkdom en historie. Een historie die

Het restaurant huist daarmee
in één van de oudste panden aan de historische
stadshaven.Karel V is een klassiek restaurant, waar je

teruggaat tot 1555!

gastvrij wordt ontvangen voor lunch en diner. De binding

met het water komt terug in de kaart, waar (naast vlees- en
vegetarische gerechten) veel lekkers uit de zee op te vinden is.
Liefhebbers van ‘fruits de mer’ kunnen hier zeker terecht! In de
zomer kun je hier genieten op het sfeervolle terras, direct aan
het water.

K A R E LV I J F. N L

welkom!
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Theehuis HoneyPie

In HoneyPie brengen Greg en Helen Bihi-Zenou je terug naar

De bonte kleuren
van dit theehuis doen denken aan de knusheid van de
jaren vijftig. En van de huisgemaakte taarten en verleidelijke

de tijd “dat geluk nog heel gewoon was”.

hapjes die hier op de kaart staan, word je zeker vrolijk. Heerlijk

om even bij te komen van het shoppen of bij te kletsen met een
goede bekende, over een lekkere kop koffie of thee. Vanuit het
raam van HoneyPie heb je een schitterend uitzicht over de Goese
Stadshaven.
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HONEYPIE.EU

HONEYPIEZEELAND

Hector

Hector is een warm, ruig, eerlijk en vriendelijk restaurant aan de

Hier eet je de meest verrukkelijke vis-,
vlees- en vegetarische gerechten. Hun houtskoolbarbecue
haven van Goes.

én team staan te vlammen om je een heerlijk avondje uit te
bezorgen. Bij Hector geloven ze in een écht warm welkom.

Je voelt je thuis, je bent jezelf, want zij zijn dat ook! Het ruige,
eerlijke karakter komt terug in de kaart en de bijzondere inrichting.
Zeker niet doorsnee! Jij wordt verrast door de opvallende
smaakcombinaties op een historische locatie en dat is nou
precies de bedoeling.

HECTOR.NL

GOES.HECTOR
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Het Binnenhof

Een beetje verscholen in het ‘oude’ Goes, vind je restaurant Het
Binnenhof. Dit restaurant heeft sinds eind jaren negentig een

Niet voor niets komen veel
gasten graag terug voor de kookkunsten van Arjan. Aandachtig

stevige naam opgebouwd.

kiest en kookt hij de heerlijkste gerechten. De vis komt vers

binnen vanuit vismijn Colijnsplaat en vlees en groente haalt Arjan
zelf, waarbij hij alleen genoegen neemt met het beste van het
beste. Het ijs wordt zelf gedraaid en bonbons komen uit eigen
patisserie. Als je van een eerlijke en verse keuken houdt, moet je
Het Binnenhof beslist gaan ontdekken.
R E S TA U R A N T H E T B I N N E N H O F. N L
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BINNENHOF_GOES

Kale & de Bril

Marc Everse en Niek Traas zijn ‘de Kale & de Bril’. In hun sfeervol

deze
chefs je laten genieten van heerlijke gerechten met
mooie bijpassende wijnen. Graag spelen zij in op de wens
ingerichte restaurant aan de rand van het centrum, willen

van de gast als het gaat om uitgebreid vegetarisch of veganistisch
eten. Maar ook met intoleranties of andere bijzonderheden
kan altijd rekening worden gehouden. Een restaurant dus voor
iedereen die lekker wil eten! Zoveel mogelijk van de producten
die hier op het menu komen, halen ze uit de mooie provincie
Zeeland. En dat proef je!

KALEBRIL.NL

KALEBRIL

50

Meliefste

Even buiten Goes, aan het Veerse Meer, vind je Meliefste in het
voormalige Veerhuis. Chef van het restaurant, Thijs Meliefste, deed
ervaring op bij de beste restaurants in Europa en laat zich - terug
op deze prachtige locatie - inspireren en leiden door de natuur.

Meliefste is een nieuwe plek, waar je de gedrevenheid,
passie, kennis en liefde voor het vak kunt voelen en
proeven. De omgeving en de seizoenen spelen een belangrijke rol.
De kookkunst van Thijs Meliefste is dan ook puur genieten.
R E S TA U R A N T M E L I E F S T E . N L
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R E S TA U R A N T _ M E L I E F S T E

michelin
ster
in 2005

Katseveer

Katseveer dompelt je onder in de geuren, smaken en
beelden van de Oosterschelde. Rutger en Jessica van der Weel
zijn sinds 2003 eigenaar van dit prachtige restaurant, dat in 2005

werd bekroond met een Michelin ster. Rutger staat bekend om zijn
schilderachtige opmaak van borden en zeer verfijnde smaken. Beiden
laten zich inspireren door het uitzicht vanuit Katseveer, dat uitkijkt
over Nationaal Park Oosterschelde. Van woensdag tot en met vrijdag
kun je er ook lunchen. Sinds 2018 bevindt zich op de bovenste
verdieping een prachtig appartement “Zilte Lucht”, waar je heerlijk
kunt overnachten.

K AT S E V E E R . N L

K AT S E V E E R

Eropuit!

Goes biedt meer dan
winkelen alleen.
Veel meer!

In de stad zelf en in de wijde omgeving is er van alles te
ontdekken en te beleven. Voor sportfanaten, natuurmensen en
voor liefhebbers van cultuur; voor waterratten en landrotten.
Vervelen hoef jij je geen seconde. Hier vind je de leukste tips
om er-op-uit te trekken, bij zon én bij regen!
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Stadswandeling/V V V

In het historisch centrum van Goes vind je
een groot aantal monumenten en andere
bijzondere plekken, zoals de schilderachtige
stadshaven of stadspark De Veste. Sommige
bezienswaardigheden kun je nauwelijks over
het hoofd zien, zoals de imposante Grote
Kerk, andere zijn meer verstopt in de kleine

Wil je alles weten
over deze bezienswaardigheden, maak
dan eens een stadswandeling.

zijstraatjes en hofjes.

Dit kan op eigen houtje, met een interactieve
route van het VVV, of onder leiding van een
enthousiaste stadsgids.
VVVZEELAND.NL
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VVVZEELAND

Historisch Museum De Bevelanden

53

Het VVV en Historisch Museum De Bevelanden delen dezelfde entree,

Het museum toont
het rijke Bevelandse verleden. Dé pronkstukken zijn vier

aan een plein vol imposante monumenten.

levensgrote schilderijen van de Goese schutters: “De Nachtwacht van
Goes”. Ook de Schutterspoppen zijn met hun prachtige kostuums

echte blikvangers. Ontdek ruim 600 jaar stadsgeschiedenis van Goes of
waan je in het verdronken land van Zuid-Beveland, dat in de eeuwen
vóór 1953 gevormd is door verwoestende watersnoodrampen en
inpolderingen. En natuurlijk mag je de indrukwekkende collectie
streekdracht en merklappen niet missen! In het gezellige museumcafé
geniet je van een lekkere kop koffie, met een traditionele Zeeuwse
bolus.
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HMDB.NL

Grote Kerk

De Grote of Maria Magdalenakerk is het grootste monument van Goes
en maakt prominent deel uit van de skyline van de stad. Al eeuwen is dit
indrukwekkende gebouw beeldbepalend voor het centrum. Regelmatig
worden op deze locatie modeshows, fairs, concerten, exposities en

De kerk met zijn prachtige
gebrandschilderde ramen en het bijzondere orgel uit de
17e eeuw, is op bepaalde dagen open voor bezichtiging. En

andere evenementen georganiseerd.

als je geen last hebt van hoogtevrees, kun je onder begeleiding de toren
beklimmen. Het uitzicht, zeker met helder weer, is spectaculair!
GROTEKERKGOES.NL
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De Mythe

Aan het Goese cultuurplein ligt theater De Mythe,

dé

stadsschouwburg van Goes. Het hele jaar door vind je

hier een breed programma van theater en muziek, met grote
en kleine producties, voor elke leeftijd. Voor een compleet

verzorgd avondje-uit, boek je vooraf een heerlijk theaterdiner
bij Hotel & Brasserie Katoen.
Z E E L A N D T H E AT E R S . N L
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Podium 't Beest

Liefhebbers van stevige
muziek kunnen hun hart ophalen

Voor
muziek -de
en
filmliefheb
bers

bij Podium ’t Beest. Gevestigde en nieuwe
bands (in de genres pop, rock, blues, punk, grunge,
metal, r&b, enzovoort ) spelen hier graag ‘het dak
eraf’. Ondertussen haal je een drankje in de stoere,
aangrenzende bar. Verder vind je in ‘t Beest een

de ‘place-to-be’ als je
van bijzondere arthouse films houdt!
knusse bioscoopzaal:
T B E E S T. N L

PODIUMTBEEST
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Stadshaven

Goes is een paradijs voor watersporters! De historische
stadshaven, met zijn monumentale kaden, is een grote

trekpleister voor pleziervaarders. Via het kanaal Goes-

Goese Sas is deze jachthaven direct verbonden met Nationaal
Park Oosterschelde, een schitterend natuurgebied. Aan ditzelfde
kanaal, achter de ringbrug, ligt jachthaven ‘De Werf’ en net vóór
de sluizen bij Wilhelminadorp, vind je jachthaven ‘Hansa’. Hét
watersportcentrum aan het Veerse Meer is Wolphaartsdijk, met
nog drie grote, moderne jachthavens. Een prima basis voor
heerlijke vaartochten, zo ver je maar wil!
VVVZEELAND.NL

GOESISGOES.NL

WELKOMWOLPHAARTSDIJK.NL
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Omnium sport & recreatie

Storm, hagel, onweer, sneeuw of regen? Wat ze ook afgeven bij

het KNMI, het is altijd weer voor een bezoek aan het
Omnium! In het subtropisch zwembad kun je de hele dag

genieten van heerlijk verwarmde baden, een whirlpool, twee snelle
glijbanen, een ‘lazy river’, stroomversnellingen en nog veel meer.
Combineer je bezoek aan het zwembad met een uitstapje naar
het tropisch bos, onder hetzelfde dak, en ontdek een bijzondere
planten- en dierenwereld. Als je het daar niet warm van krijgt…
OMNIUM.NL
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Stadspark De Hollandsche Hoeve

Het Omnium bevindt zich op het terrein van Stadspark De Hollandsche
Hoeve. Een heerlijk

park in het groen, waar van alles te zien en te

beleven valt. Voor kinderen is er een grote speeltuin, een kinderboerderij,
een Milieu Educatie Centrum en een

binnenspeeltuin,waar ze naar

hartenlust kunnen klimmen en klauteren. Voor de iets oudere kids is

er een spannende waterspeeltuin, compleet met strandje,
om heerlijk te ravotten. Jong en oud kunnen zich vermaken

op de midgetgolfbaan of een kijkje nemen in het nostalgische

Ambachtscentrum, met traditionele ambachten. Tussen de bedrijven door
kun je heerlijk eten en drinken bij uitspanning “De Vierlinden” .
VIERLINDENGOES.NL
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Goese Golf

Hou je van bewegen en ben je graag in de buitenlucht?
Sla dan eens een balletje op de schitterende, parkachtige 18-holes

golfbaan van De Goese Golf, met weids uitzicht over het omliggende
Zeeuwse landschap. Heb je nog nooit een golfclub in je handen gehad?
Schrijf je dan in voor een gratis kennismakingsles, die iedere tweede
zaterdag van de maand plaatsvindt. Verder kun je bij De Goese Golf
terecht in een sfeervolle brasserie. De brasserie is voor iedereen open,
ook als je niet golft en gewoon lekker wilt eten!
G O E S E G O L F. N L
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Stoomtrein Goes-Borsele

De Stoomtrein Goes-Borsele neemt je mee
terug in de tijd én is een unieke manier om het mooie
Zuid-Bevelandse landschap te verkennen. Het station is een

openluchtmuseum op zich, vol goed bewaard industrieel erfgoed.
Het vroegere bietenspoor waarover de trein rijdt, brengt je via
natuurgebied De Zwaakse Weel naar Hoedekenskerke. Met
onderweg een mogelijke tussenstop bij Berkenhof Tropical Zoo
in Langeweegje. In Hoedekenskerke, een schattig dorpje achter
de zeedijk van de Westerschelde, bevindt zich het eindpunt van
de spoorlijn. Wachtend op de trein terug, kun je op dit station
lekker eten en drinken. Kinderen kunnen een tocht maken met
de Minitrein en zich vermaken bij de vijver met radiografische
bootjes. In het dorp zelf kun je heerlijk ouderwets snoepgoed
kopen bij “’t Winkeltje van Wullempje”.

DESTOOMTREIN.NL

62

Bax Music

Aan de rand van Goes, op bedrijventerrein De Poel,
vind je

dé ‘snoepwinkel’ voor muzikanten!

Op een oppervlakte van maar liefst 1600 m²

wordt hier een enorme collectie aan speelklare
muziekinstrumenten en studio gear gepresenteerd,
waaronder piano’s, keyboards, gitaren, drumstellen,
draaitafels, microfoons, versterkingsapparatuur
en verlichting. En het leukste is dat je alle
instrumenten gewoon mag uitproberen, van bongo
tot elektrische gitaar. Het ervaren team van Bax
Music– allemaal met een passie voor muziek –
deelt jouw enthousiasme en geeft je graag advies.
B A X - S H O P. N L

BAXMUSICNL
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Zeelandhallen

Even buiten het stadscentrum, dichtbij de A58, ligt

dé evenementenlocatie van Zeeland voor
beurzen, concerten, congressen en feesten. Het

hele jaar door vinden hier de meest uiteenlopende
evenementen plaats, waaronder de drukbezochte
snuffelmarkten, de stoffenspektafels met een enorme collectie aan
modestoffen en fournituren, de Modelbouwshow, netwerkbeurs
Contacta, vakbeurzen als de horecabeurs, enzovoort. Alles prima
bereikbaar met de auto (voor sommige beurzen geldt gratis
parkeren!) met het openbaar vervoer of met de fiets.
ZEELANDHALLEN.NL
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ZEELANDHALLEN

DaVinci Cinema

Droom jij graag weg bij sterren op het witte doek? Kijk dan

sfeervolle
bioscoop, even buiten het centrum, heeft meerdere

eens op de website van DaVinci Cinema. Deze

grote filmzalen waar je kunt genieten van de grotere

filmproducties. Of je nu houdt van keiharde actie, romantische
komedie of een gezellige familiefilm, dit is ‘the place to be’! In
de stijlvolle foyer kun je heerlijk loungen, onder het genot van
een hapje en drankje.
D AV I N C I C I N E M A . N L

D AV I N C I C I N E M A _ G O E S

hier vind
de horecaben o.a.
stoffenspe eursk
modelboutabek en
wsh
plaats ow
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Duikspots
Nationaal Park Oosterschelde staat tot ver over de grenzen bekend
om het bijzondere onderwaterleven, met veel en uniek natuurschoon.

Het Goese Sas en Kattendijke zijn geliefde
duikplaatsen om deze prachtige onderwaterwereld te
verkennen. Aan de zeedijk bij Kattendijke vind je een 5-sterren
duikspot, waar duikers gebruik kunnen maken van de gratis

voorzieningen. Prima duikmogelijkheden zijn er verder in het Veerse
Meer. De natuur heeft zich hier de afgelopen jaren fantastisch hersteld,
dankzij de schone kwaliteit van het water. Ook duikplannen? Laat je
eerst goed voorlichten!
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DUIKENINZEELAND.NL

Kanoa
Zin in échte actie, sport en fun? In de zomermaanden kun je al
je energie kwijt bij Kanoa Outdoor & Events in Wolphaartsdijk,

schitterend gelegen aan het Veerse Meer. Verken met een kano,
SUP (stand up paddle) of waterfiets de prachtige
natuur van de Kleine Piet of waag je op het water met
een zelfgebouwd vlot. Echte durfallen maken een ‘Himalayastart’

op de kanoglijbaan of wagen zich op de touwbrug, niet bang voor
een nat pak. Je kunt er boogschieten, steppen, een katapult bouwen
en schieten, krat-stapelen, enzovoort. Alles onder begeleiding van
enthousiaste, ervaren instructeurs. Voor meer info:

KANOA.NL
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Fiets- en wandelroutes

In de wijde omgeving van Goes is het heerlijk fietsen en

Over bloemdijken in de Zak van ZuidBeveland, door boomgaarden, idyllische dorpjes of
langs de oevers van de Oosterschelde en het Veerse
Meer. Langs natuurstranden als Katseveer, de Schelphoek
wandelen!

en “De Piet”. De fietsroutes maken deel uit van het Fietsnetwerk
Zeeland (FIKS) en zijn zó opgezet, dat je zelf de lengte van je
route kunt bepalen. Ook de paden van het wandelnetwerk
voeren je langs verrassende plekken,
binnendijks en buitendijks, en zijn langer of korter te maken
met een ‘knooppuntensysteem’.
VVVZEELAND.NL
GOESISGOES.NL
WELKOMWOLPHAARTSDIJK.NL

Ontdek
verrassend
plekken! e

Goes is een stad waar je terug blijft komen.
Om steeds weer nieuwe dingen te ontdekken of gewoon
nóg eens te genieten van wat je eerder al had gevonden.
Met een groot aantal mooie modezaken in een
compact stadshart, schilderachtige monumenten,
gastvrije horeca, unieke attracties én een prachtige
groenblauwe omgeving. Een dagje Goes is daarom een
belevenis voor iedereen: voor shopaholics, fijnproevers,
cultuurliefhebbers, sportfanaten en natuurgenieters.

langs d
leukste adr e
es
van Goes jes

In deze gids “Goes gevonden!” vind je de leukste adresjes
overzichtelijk bij elkaar, zodat je niets hoeft te missen
tijdens je bezoek aan Goes!

Groetjes

s!

uit Goe
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