
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerstmarkt in Goes is inmiddels uitgegroeid tot de grootste van Zeeland. Hier vind en beleeft u 

alles dat het kerstgevoel compleet maakt. De kerstmarkt slingert door en rondom de Grote Kerk. Ook 

in de straten en pleintjes rondom de kerk staan tientallen leuke chalets en kramen met kerstartikelen, 

op de Grote Markt is er een ijsbaan, en zowel in als rondom de Grote Kerk zijn er diverse muzikale 

optredens en theater acts in Dickens stijl. 

Doe mee aan de Goese Kerstmarkt 

Dit jaar wordt de kerstmarkt nog mooier en luxer dan voorheen. Goes Marketing gaat zelf de 

organisatie weer op zich nemen. En goed nieuws… de kerstkramen staan grotendeels binnen in de 

Grote Kerk. Rondom komen er houten chalets, dus weer of geen weer de kerstmarkt gaat door ! Wel 

blijven er kramen staan in de Korte Kerkstraat en het sfeervolle Weeshuispleintje. Interesse om deel 

te nemen? mail naar info@goesmarketing.nl  

Kerstmarkt 2019  

Waar: Grote Kerk + Kerkplein + Korte Kerkstraat + Weeshuisplein 

Wanneer: zaterdag 7 december 11.00-20.00 uur &  

zondag 8 december 13.00-17.00 uur 

Wat:  

- Meer dan 100 kramen en chalets met kerstdecoraties, cadeau-artikelen, 

lifestyle-producten, woonaccessoires, brocante, sieraden, allerlei lekkernijen, 

Zeeuwse producten en nog veel meer! 

- Live-optredens van o.a. een bijzonder Kerstkoor en Straattheater 

(Dickens stijl) 

- ijsbaan  

Meer informatie: www.goesisgoes.nl/kerstmarkt  

http://www.goesisgoes.nl/kerstmarkt


 
Stichting Goes Marketing 

In 2012 is de onafhankelijke Stichting Goes Marketing opgericht, waarin allerlei partijen 

vertegenwoordigd zijn. Samen zetten wij ons in om de (naams)bekendheid van Goes als woon-, 

winkel- en werkstad te vergroten, zodat bedrijven en bewoners zich binden aan Goes en iedereen kan 

profiteren van het goede imago van Goes. Goes Marketing organiseert een flink aantal succesvolle 

evenementen die de goede eigenschappen van Goes benadrukken, mensen uitnodigen om de stad te 

bezoeken en de nodige publiciteit opleveren. Enkele voorbeelden zijn Goes Kinderstad, Goes 

Modestad, en de kerstmarkt. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tom de Koning 

Stichting Goes Marketing 

0031 (0)113 249 631 

www.goesisgoes.nl/kerstmarkt  

 

http://www.goesisgoes.nl/

