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Kom gezellig
naar de Goese
Kerstmarkt!
Op zaterdag 7 en zondag 8 december
2019 vindt in het winkelhart van

Gezellig: de feestdagen komen er weer aan!

Goes de grootste kerstmarkt van
Zeeland plaats, met de afgelopen
jaren meer dan 10.000 bezoekers!

De klok slaat wintertijd en in Goes is dat geen reden om binnen te blijven zitten! De

In en rondom de monumentale

winkels hangen vol mooie, warme winterkleding, winkelstraten komen steeds meer in

Grote Kerk kun je genieten van

kerstsfeer en de overdekte terrassen op en rond de Grote Markt zijn uitgerust met sfeervolle

ruim 100 kramen en chalets, waar

terrasverwarming. De gezellige restaurants verwelkomen je graag en ook de mooie omgeving

standhouders de mooiste en leukste

nodigt uit om een frisse neus te halen; wandelend, hardlopend of lekker op de fiets. Dus weer

kerstartikelen aanbieden.

of geen weer, in Goes wordt het genieten. Wij kijken alvast uit naar alle leuke evenementen die
de komende maanden georganiseerd worden in Goes, voor jong en oud. Shoppen, cadeautjes
en samen toeleven naar de feestdagen: Goes heeft het weer allemaal deze winter. In deze editie
van ’n Goese Winter hebben wij alle activiteiten voor je op een rijtje gezet!

Er zijn mode-presentaties door de Goese
damesmodezaken, live-muziek, food, muziek
en straattheater in Dickens’ stijl en nog veel
meer. Alles om dit jaar weer helemaal in
kerststemming te komen!

Kerstmarkt Goes | 7 december 11.00 - 20.00 uur & 8 december 13.00 -17.00 uur | binnenstad

Kijk op pagina 3
voor uitgebreide
informatie over de
Kerstmarkt in Goes

Goesisgoes.nl
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Culinair genieten op een unieke
plek in Schouwen-Duiveland!
Ontvang bij inlevering van deze bon een cocktail van het huis!
Slikweg 7 | 4321SV Kerkwerve | +31 111 40 89 48
receptie@hofvanalexander.nl | www.alexandersrestaurant.nl

Koude en donkere dagen op komst.
U bent welkom in ons grand café in Goes.

SVRZ Ter Valcke
wenst u fijne
feestdagen!

KOM
GEZELLIG
BIJ
SHOPPEN
BOMONT
GOES!

www.svrz.nl

BOMONT GOES | GROTE MARKT 1 | 4461 AH GOES

Woningen
Nieuwbouw
Verzekeringen
Hypotheken

Makelaars & Adviseurs
die méér doen... zodat jĳ
minder hoeft te doen.
Brrrriljant toch?

Kerstmarkt Goes 2019
Bezoek de grootste kerstmarkt van Zeeland
zaterdag 7 december 11.00 - 20.00 uur
& zondag 8 december 13.00 - 17.00 uur

Twee dagen shoppen, mode, food
en entertainment in hartje Goes
In en rondom de monumentale Grote Kerk kun je genieten van ruim
100 kramen en chalets, waar standhouders de mooiste en leukste
kerstartikelen aanbieden.
Er zijn mode-presentaties, live-muziek, food, entertainment en nog veel meer. De kraampjes en
chalets vormen een slingerend lint, dat bezoekers vanuit de Grote Kerk naar het Weeshuisplein
brengt en, via de Korte Kerkstraat, naar de Grote Markt. Tijdens het shoppen word je regelmatig
verrast met optredens door koren en toneelgezelschappen, die jou met hun bekende ‘Christmas
Carols’ en bijpassende kostuums terugvoeren naar de tijd van Dickens. Je ontmoet er deftig
paraderende dames en heren van stand, schoenpoetsers, kwakzalvers en wasvrouwen. Onder de
maretak zoen je je lief en iedereen mag aanschuiven aan de keurig gedekte kersttafel.

goes genieten

Het goede leven

Goes Modestad

Moe van het shoppen, is het heerlijk bijkomen met

Hou je van lekker eten en luxe lifestyle-producten? De

Ook fashionistas kunnen tijdens de Goese Kerstmarkt

iets lekkers in het historische Slot Oostende, waar

standhouders op de Kerstmarkt presenteren de fijnste

hun hart ophalen. Op beide dagen presenteren

je een rondleiding en een bierproeverij kunt boeken

delicatessen, verzorgingsproducten en woonaccessoires uit

professionele modellen de feest- en kerstcollectie

(vanzelfsprekend met eigen gebrouwen bier uit de

Zeeland én daarbuiten. Steek bijvoorbeeld je licht op bij Het

van luxe Goese damesmodezaken op een stijlvolle

stadsbrouwerij!). Ook de andere Goese horecazaken,

Azijn Atelier en Chocolate Lovers uit Middelburg, De Oesterij

catwalk. Bekend hoedenontwerpster Maria Marcus is

waaronder Vini Wijnbar, Het Postkantoor en 32 Eten &

uit Yerseke, Zeker Zeeuws (met o.a. De Heerlijckheid uit

tijdens de Kerstmarkt aanwezig om haar veelzijdige

Drinken, ontvangen je graag; binnen of op hun sfeervol

Wolphaartsdijk), Het Olijf Lab uit Goes en Portugese Wijnen

collectie fascinators & hoeden te tonen. En natuurlijk

verwarmde terrassen op en rondom de Grote Markt. Tijdens

& Zo uit Goedereede. Verrassende woonaccessoires vind je

ontbreekt ook kunstenares Ineke Otte niet, met haar

de Kerstmarkt is het lekker warm op het knusse pleintje

onder meer bij Lá e Cá Portugese woonaccessoires , Huis De

unieke collectie sieraden en modeaccessoires.

aan de Vlasmarkt, door de gezellige vuurkorven buiten

Baerse uit Goes, Skandinavien en Indistrieel uit Middelburg

voor tearoom Taart & Tafel. De piaggio ‘Taart & Tafel op

en bij de ambachtelijke kaarsenmakerij.

wielen’ staat ook buiten, van waaruit warme glühwein en
Jägerthee wordt geserveerd! Wie meer wil zien en weten
van het monumentale stadshart van Goes, kan op zaterdag
8 december om 14.00 uur een gratis rondleiding volgen,
verzorgd door de gidsen van ’t Gilde De Bevelanden.

Goesisgoes.nl

Graag tot ziens op de Goese Kerstmarkt!
www.goesisgoes.nl/kerstmarkt
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MUZIEKLES VOLG JE BIJ ZMS!
Al meer dan 60 jaar kunt u bij ons terecht voor vele vormen
van muzieklessen voor alle leeftijden.

Kerstavond: keuzemenu
Tweede Kerst heerlijk relaxt Brunchen:
Best of Brass 5 gangen menu

Reserveer snel: www.debrassgoes.nl
0113251365

Kun je niet kunt kiezen? Schrijf je dan in voor
proeflessen. Twee lessen van 30 minuten (volwassenen) of drie van 20 minuten (kinderen)
voor 30 euro.

In Goes vind je ons in Westwal 45
Meer weten over de mogelijkheden?
Zie: www.zeeuwsemuziekschool.nl

K L A N TG E R I C H T - VA K K U N D I G - MO D E R N
V E E L Z IJ D I G - C R E AT I E F - T R A N S PA R A N T
Bezoek onze prachtige showroom !
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Kerstmenu

Kerst vier je bij De Brass

Muziek biedt nog zoveel meer!
Denk aan muziekprojecten op school. Radio Geluk met zijn muziekprojecten voor ouderen en eenzamen.
Maar ook, nieuw in ons aanbod dit jaar in Goes en uniek in
Nederland, de korte cursus ‘Operakwartier’!
Of voor de allerkleinste de cursus Muziek op Schoot.

Be ni eu wd naa r o ns ke rs tme nu of w i l j e mee r
i nfor m ati e? Nee m e en ki j k j e o p o nz e web s i te o f be l
T. 0113 - 85 3 4 85 | Pi e t H e i ns traa t 3A , G o e s

W W W . K A L E B R I L . N L

Het Grote Kerst-Bell Experiment
15 december 19.00 - 21.30 uur
R.K. Kerk

Beleef Het Grote
Kerst-Bell
Experiment
Op zondag 15 december kun je hier
genieten van ‘Het Grote Kerst-Bell
Experiment’, een uniek concert
van de Goese Bellringers. Zij treden
deze avond op in combinatie met
11 andere groepen en artiesten, in
compleet verschillende stijlen. Van
gospel en klassiek tot hiphop en
rap. Een kerstspecial die je beslist in
je agenda moet noteren.
Aan Het Grote Kerst-Bell Experiment werken
mee het ABC Gospel Choir, DJ Reza, Ensemble
MIR, Brassband Excelsior Kloetinge, organist/
pianist Marcel van Westen, Stichting Dansz, De
Musical-Vrienden, solist Noël Casteleyn, Erlend
Steiner Lovisa (Cajon), Rapper GLO en natuurlijk
De Bellringers. Het belooft een prachtig
spektakel te worden!
Tickets
Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot
21.30 uur (inclusief een half uur pauze). Tickets (à
€ 10,00) zijn te bestellen via www.bellringers.nl
Ben je geen online-held, dan kun je ook kaarten
kopen bij boekhandel en uitgeverij Het Paard van
Troje en boekhandel De Koperen Tuin. Wees er
snel bij!

Serious Request: The Lifeline | 18 december 13.00 - 14.30 uur | Grote Markt

Kom ook in actie voor het Rode Kruis,
samen met de dj’s van 3 FM
De actie ‘Serious Request: The Lifeline’ van radiozender 3 FM start dit jaar in Goes! Deze
estafette-wandeltocht door zes populaire dj’s begint op 18 december op de Grote Markt en eindigt
een week later op de Ossenmarkt in Groningen.
Al jaren zamelt radiozender 3 FM, in de aanloop naar Kerst, geld in voor stille rampen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de
bestrijding van mensenhandel. Sinds vorig jaar zitten de dj’s niet meer opgesloten in het bekende ‘Glazen Huis’, maar maken ze
24 uur per dag - lopend door Nederland - radio. De zes dj’s lopen de route in drie duo's (Frank van der Lende en Eva Koreman,
Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen), die regelmatig het stokje van elkaar
overnemen. Allemaal lopen ze een stuk door Zuid-Beveland, dus mis jouw populaire dj’s niet!.
De route
Het eerste duo vertrekt op woensdag 18 december om 14.00 uur vanaf de Grote Markt in Goes. Via de dorpen Kloetinge, Kapelle,
Biezelinge, Schore en Hansweert komen ze om 20.00 uur aan in Kruiningen. In Kruiningen gaat het volgende duo verder, met als
doel om 2.00 uur ’s nachts aan te komen bij de Oesterdam. Onderweg passeren de dj's Oostdijk, Krabbendijke en Rilland. Om 2.00
uur begint het laatste duo aan de derde etappe richting Bergen op Zoom. In totaal telt de tocht 25 etappes, waarvan de laatste
op 24 december eindigt in Groningen.
Loop je mee?
Wil jij een etappe meelopen met de dj’s, als goede supporter? Sinds dit jaar is dat tegen betaling mogelijk, waarbij het bedrag
natuurlijk bestemd is voor het goede doel. Verder roept de radiozender alle Nederlanders op om zelf acties en evenementen te
organiseren ten bate van het Rode Kruis. Tot nu toe is nog ieder jaar een prachtig bedrag bijeen gehaald, dus laat je inspireren door
deze dappere radiohelden! Kijk voor meer informatie op www.npo3fm.nl/seriousrequest of op www.rodekruis.nl/serious-request

Modelbouwshow 2020 ǀ 15 en 16 februari | 10.00 - 18.00 uur ǀ Zeelandhallen

Beleef de grootste modelbouwshow van de Benelux
Op zaterdag 15 en zondag 16 februari wordt in de Zeelandhallen Goes de 28ste
editie van de Modelbouwshow georganiseerd, de grootste van de Benelux!
Een beurs voor elke leeftijd, waar van alles te zien en

of karton. Tijdens de beurs vind je op een speciaal

te beleven is. Waar je kennis en inspiratie kunt opdoen

themaplein een breed aanbod van deze platen en

en jouw kennis en ervaring kunt delen met mede-

diverse demomodellen.

hobbyisten. Op een totaaloppervlak van maar liefst
15.000 m² presenteren een groot aantal importeurs

Bouwsteenfestijn

hun uiteenlopende modellen. Miniboten, -treinen en

Een ander populair onderdeel van de

– vliegtuigen én alles wat je nodig hebt om deze te

Modelbouwshow is het Bouwsteenfestijn. Ontdek

bouwen, van lijm tot precisiegereedschappen. Je vindt

wat er allemaal mogelijk is met de bekende

er radiografisch bestuurbare auto’s, een bassin met

bouwsteentjes en ga ook zelf aan de slag! Er

modelboten, Playmobil, meccano en nog veel meer.

worden verschillende grote bouwwerken getoond,
demonstraties gegeven en voor kinderen zijn er

Goesisgoes.nl

Bouwen met papier en karton

bouwwedstrijden. Daarnaast kun je je incomplete

Ieder jaar heeft Modelbouwshow.nl een thema. Het thema

bouwset(s) aanvullen door missende bouwsteentjes

van deze editie is ‘papier/kartonmodelbouw’. Dit is een

te kopen. Tickets (€ 11 p.p., kinderen vanaf 3 tot 12

vorm van modelbouw, waarbij de mooiste 3D-modellen

jaar € 5 p.p.) zijn te koop aan de kassa of online via

worden gebouwd uit 2D-bouwplaten van stevig papier

www.modelbouwshow.nl
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geen paniek
we zijn vlakbij

Autotaalglas Zeeland | Goes | 0113-251700

nu

€8r5m,pe

1

Poort 100x200
op stalen frame
Incl. rvs slot met
3 sleutels, montage, btw.

nu

€235,Hout/betonschutting
Incl.materiaal, arbeid en btw.

Een oerdegelijke,
fraaie schutting voor
een scherpe prijs!
•
•
•
•
•
•

21 planks geïmpregneerde panelen
RVS geschroefd
Betonpalen gewapend
Betonnen onderplaat gewapend
25 kg betonmortel per paal tegen
omwaaien
Geimpregneerde afdeklat
RVS montage beslag

Pieters = Passie, Puur en Persoonlijk! Bel of mail
naar 0655984366 of administratie@tompieters.nl

De winterse evenementen
van Goes op een rij:
22 nov
23 nov
24 nov
28 nov
1 dec
7 dec
8 dec
8 dec
8 dec
9 dec
15 dec
15 dec
18 dec

Black Friday ǀ Binnenstad
Markt van Hoop ǀ 10.00 – 16.30 uur ǀ Grote Kerk
Pieten koopzondag ǀ 13.00 – 17.00 uur ǀ Binnenstad
Lampionnen optocht St. Nikolaas | 18.45 uur | Grote Markt
Koopzondag ǀ 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad
Kerstmarkt Goes ǀ 11.00-20.00 uur ǀ Binnenstad
Kerstmarkt Goes ǀ 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad
Tamala in Concert ǀ 15.00 uur De Bunder ’s-Heer Arendskerke
Koopzondag Goes ǀ 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad
Suffe tutten Kerstfilm ǀ 20.00 uur ǀ DaVinci Bioscoop Goes
Koopzondag Goes | 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad
Het Grote Kerst-Bell Experiment ǀ 19.00 - 21.30 uur | R.K. Kerk
3FM Serious Request 2019: The Lifeline | vanaf 13.00 uur
Grote Markt

22 dec
22 dec
24 dec
24 dec
24 dec
29 dec

Kerstverhaal | 24 december 15.00 - 16.00 uur | Bleekveld

Koopzondag Goes ǀ 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad
Body Action Kerstshow ǀ Grote Markt
Er was eens een kerstverhaal ǀ 15.00-16.00 uur ǀ Hotel Katoen
Lichtjestour ǀ 18.00 – 20.00 uur ǀ Oostsingel/Oostwal

Er was eens... een kerstverhaal

Festival of Lessons and Carols ǀ 20.30 uur ǀ Grote Kerk

Ook dit jaar zorgen Theater De Mythe en Hotel & Brasserie Katoen weer voor een sfeervol

Koopzondag Goes ǀ 13.00-17.00 uur ǀ Binnenstad

moment op kerstavond, met een prachtig kerstverhaal voor alle leeftijden. Neem de kleintjes dus
gerust mee! Komen luisteren is gratis, maar meld je vooraf wél even aan per email. Dat kan vanaf

Zie voor meer en actuele informatie de evenementenkalender op www.goesisgoes.nl

1 december via info@katoengoes.nl. Zo ben je zeker van een mooi plaatsje.

Foto’s in deze uitgave door o.a. Carel Bruring, Hans Colijn, Marieke Lodder, Huib Boogaard.

Goes Marketing bedankt alle
‘Vrienden van Goes’ 2019!

Lichtjestour 2019 | 24 december 18.00 - 20.00 uur

Veel evenementen in Goes worden georganiseerd of
ondersteund door Stichting Goes Marketing. Onze stichting
heeft tot doel Goes uit te dragen als een plaats waar het goed
wonen, werken én ondernemen is. Onze marketing activiteiten
worden ondersteund door onderstaande bedrijven. Zie ook
www.goesisgoes.nl/vrienden-van-goes

Oostsingel/Oostwal

•
•
•

Wandel mee tijdens
de Lichtjestour 2019

•
•
•
•
•

Op dinsdagavond 24 december organiseren vier Goese kerkgenootschappen een sfeervolle avondwandeltocht door Goes: de inmiddels
welbekende ‘Lichtjestour’. Fakkels en zo’n 1500 glazen potjes verlichten
de route van ruim 1,5 kilometer, die de deelnemers meeneemt langs
allerlei taferelen uit het kerstverhaal. Deelname aan de route is gratis.
De route voert de deelnemers rond het water van de Oostvest. Onderweg vertellen herders,
engelen, wijzen uit het Oosten, Jozef en Maria, profeten en Romeinse soldaten jou op
verschillende locaties hun bijzondere verhaal, met toneel, dans, mime, zang en muziek.
Op diverse plaatsen langs de route worden (warme) hapjes en drankjes aangeboden, zoals

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

warme chocolademelk, en voor kinderen is er een leuke speurtocht uitgezet.
Mooie kerstgedachte
Na afloop van de Lichtjestour is er de mogelijkheid om het Vredeslicht mee te nemen naar huis.
Dit licht komt uit Bethlehem, de geboortestad van Jezus. In de week vóór Kerst wordt dit over
heel Europa verspreid. Iedereen die dat wil, kan een lichtje meenemen en dat doorgeven aan
iemand die een beetje extra aandacht goed kan gebruiken. Een mooie kerstgedachte!
De route
De Lichtjestour kan gelopen worden tussen 18.00 en 20.00 uur. Om de verwachte drukte in
goede banen te leiden, kan op drie plaatsen langs de route worden gestart. Bij slecht weer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto Ventura BV
Hofman Productions BV
DRV Accountants &
Adviseurs
Gemeente Goes
Rabobank Oosterschelde
Van der Valk Hotel Goes
Nilsson Reclamebureau
Makelaardij Faasse &
Fermont
Sligro BV
Auto Vermeulen
Kibeo
Festive Events
Grafisch Bedrijf Goes
(GBG)
Iwaarden Schilders
Admiraal De Ruyter
Ziekenhuis (ADRZ)
Marsaki
ZLM Verzekeringen
Randstad
Kist Goes
Eijsermans Optiek &
Optometrie
M2 Makelaars
Victron Energy
Hoondert Staalbouw
Schoonheidssalon
Excellence
ZEBRA-ICE
Brasserie Den Baas en
zijn madam
Automotions
SB Effect
Carédo Comfort Wonen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Aannemingsbedrijf Van
Sabben
Smulderstextiel.nl
Greenhouse
Quaeris Media BV
DMARC
De Brass
De Koperen Tuin
TUYL tandartspraktijk
Kruitbosch Print &
Design
De Muynck Optiek
Speciaalzaak Simon
Sfeeeer plantaardig
atelier
Café De Snor
Van de Reepe
schoenmode
Primera
Delscher exclusieve
damesmode
Paard van Troje
boekhandel
Van Westen herenmode
Kees Schrijver culinair
Zeeland Expertise
Lanting Advies
Ladybeads
Gastvrijheid op Niveau
Rave
gerechtsdeurwaarders &
incasso
Eeterij-spelerij De
Vierlinden
De Zeeuwse Alliantie
JW parket & vloeren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CM Personal Finance
JWG Administraties
Bison International
Douglas Goes
Induco BV
Scholengroep Pontes
Centrum ’t Westlicht
EDW Autolease
Wereldwinkel
Snackpoint De Gans
Elements Beautycentre
Timmerman Makelaardij
R2 Groentechniek
Van den Berg
Autoschade Goes
Slot Oostende
Glashandel Melieste
Green Leisure
Casa del Pedro
Speelboerderij ’t
Klok’uus
Orange Orca
Maros
Restaurant Hector Goes
Vlees combinatie
Zuidwest
Casteleyn, alles voor
baby
Café Baarends
Tegelhandel Goes
Traas en Ovaa
JéPé IT
René de Kapper
Innovate Personal
Training

wordt het evenement afgeblazen. Kijk voor de laatste info op www.goednieuwsgoes.nl

Goesisgoes.nl
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De volv
MADE

De Volvo XC60 combineert een
dynamische uitstraling met een
krachtig exterieur. In het prachtig v
interieur van de XC60 schu
Scandinavis

Onze geavanceerde motoren
efficiency met rijplezier, zonder c
doen aan prestatie. De hoge s
veiligheidsvoorzieningen assisteert als
Of u nu zakelijk of privé rijdt, de XC60
uw levensstijl. Ook leverbaar als Plu

UITNODIGING MASTERCLASS
ELECTRISCH RIJDEN

VANAF € 54.995 | LEASE VANA
Volvo dealer Cappendĳk in Goes nodigt u van harte
uit voor een Masterclass Elektriﬁcatie. Een speciale
informatieavond waarin een onafhankelĳke expert u
alles vertelt over hybride- en volledig elektrisch rĳden.

MAAK KENNIS MET ONZE
TWIN ENGINE-MODELLEN

Denkt u bijvoorbeeld wel eens aan overstappen op plug-in hybride of
volledig elektrisch rijden? Heeft u vragen over de verschillende vormen
van laden en stekkers? Wilt u weten welke vorm van elektrisch rijden het
best bij u past? Dit is uw kans om antwoord te krijgen op al uw vragen.
Iedereen is van harte welkom tijdens deze Masterclass. Of u nu klant
bent of niet of u Volvo rijdt of een ander merk dit is een mooie kans om
alle informatie te vergaren over dit actuele thema.

Twin Engine is de hybride technologie
van Volvo. Het aanbod Twin Enginemodellen is nu compleet en recent
hebben wij onze eerste volledig
elektrische Volvo XC40 geïntroduceerd.
Alle Twin Engine-modellen staan
voor u klaar in onze showroom én zijn
beschikbaar voor een proefrit.

WIJ ONTVANGEN U GRAAG OP
DONDERDAG 28 NOVEMBER VANAF
19.00 UUR OP ONZE VESTIGING IN GOES!
De masterclass start om 19.30 uur en zal ca. één uur duren.

GA NAAR CAPPENDIJK.NL EN MELDT U AAN

Volvo XC60 vanaf € 54.995 (consumentenadviesprijs) of € 53.915 (fiscale waarde). Lease vanaf € 769 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.00
020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 1,8 – 7,3 l/100 km (55,
uitstoot resp. 42 - 169 g/km.
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