To do's voor

Kinderen

shoppen - spelen - eten

Kom met je kids naar Goes
in Zeeland!
Iedereen weet dat Zeeland een
ideale vakantiebestemming is voor
gezinnen. Maar weet je ook al hoe
leuk het is in Goes? Goes heeft alles
in huis voor een heerlijk dagje uit,
weekendje weg of weekje vertier.
Voor de hele familie!
Strijk neer op één van de gezellige
terrassen op de Grote Markt of
dwaal door de monumentale
straatjes met verrassende winkels.
Naast de landelijke ketens vind je in
Goes veel zelfstandige winkels en
bijzondere boetiekjes. Je ontdekt er
altijd wel iets nieuws. Of maak een
mooie stadswandeling en kijk eens
omhoog naar de fraaie gevels. De
historische binnenstad is rijk aan
monumenten, waaronder het
indrukwekkende Slot Oostende. Een
bezoek meer dan waard!

www.goesisgoes.nl

KATOEN

Kindvriendelijk hotel en brasserie
De brasserie van Hotel Katoen is een
aangename ontmoetingsplaats. Zowel
binnen als buiten op het terras ben je
7 dagen per week welkom voor een
borrel, versgeperst sapje of
smaakvolle cocktail. Oók als je niet
slaapt in het trendy hotel. De
brasserie verrast met heerlijke,
betaalbare basisgerechten, maar ook
met luxere verwennerij. Ongeacht het
gerecht; de basis bestaat uit zuivere,
eerlijke en vooral lekkere producten.
Bleekveld 9, 4461 DD Goes
www.katoengoes.nl

Het Postkantoor

met indoor jeu de boules baan

In het voormalige Postkantoor
van Goes, een Rijksmonument
uit 1890, vind je Café Restaurant
Het Postkantoor. Het
Postkantoor heeft een lounge,
leestafel, een enorme bar,
biertap tafels, indoor BBQ en
een indoor jeu de boules baan.
Altijd leuk voor een gezellig
spelletje! Aan de voorzijde aan
de Grote Markt kun je er
genieten op een heerlijk terras
en aan de achterzijde is het
goed toeven in de terrastuin.
Grote Markt 14, 4461 AJ Goes
www.postkantoorgoes.nl

opGaavontuur!
je met ons mee?

Omnium Sport & Recreatie
Zomer of winter, zon of regen, 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, snelle glijbanen, een ‘lazy river’, stroomversnellingen en nog veel meer. Combineer
je bezoek aan het zwembad met een uitstapje naar het Expositie Bos, onder hetzelfde dak, en
ontdek een bijzondere planten- en dierenwereld. Als je het daar niet warm van krijgt!
Zwembadweg 3, 4463 AB Goes | www.omnium.nl

een ritje met de stoomtrein

De Stoomtrein Goes-Borsele neemt je mee terug in de tijd.

Het is een unieke manier om het mooie
landschap van Zuid-Beveland 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”.
Albert Plesmanweg 23, 4462 GC Goes
www.destoomtrein.nl

Park ‘De Hollandse Hoeve’

Grote speeltuin & kinderboerderij

Een heerlijk park in het groen, waar van
alles te zien en te beleven valt. Voor
kinderen is er een grote speeltuin, een
kinderboerderij en 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 alle
bedrijven door kun je heerlijk eten en
drinken bij Eeterij-spelerij Vierlinden.
Kattendijksedijk 19, 4463 AL Goes
www.vierlindengoes.nl

De Kleine Wereld

Vlakbij De Steenen Brug vind je 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, met bijbehorende poppetjes in
nostalgische kledij. Zelfs in Duitsland en België is deze unieke
winkel bekend. Dus als je toch in Goes bent…. Alleen de
etalage is al goed voor eindeloos kijkplezier!
Keizersdijk 32, 4461 KA Goes
http://www.dekleinewereldgoes.nl

Eén van de beste boekhandels van
Nederland staat in Goes! De grote collectie
wordt dagelijks aangevuld, zodat er altijd iets
nieuws valt te ontdekken. Boeken, spelletjes,
muziek, kantoorartikelen, tekenmaterialen,
kaarten, cadeaus en nog veel meer. Je kunt
er heerlijk even bijkomen op het zonnige
terras en regelmatig organiseert de winkel
activiteiten, zoals lezingen, signeersessies,
muziekoptredens of workshops. Kinderen
hebben een eigen vleugel!
Keizersdijk 16, 4461 KA Goes
www.libris.nl/koperentuin

De koperen tuin
Casteleyn
alles voor baby

Deze babyspeciaalzaak in hartje Goes
bestaat al bijna 100 jaar! Een prachtige,
ruime winkel met alles voor een blije
baby. Hippe babykleertjes, knuffels,
kinderwagens, autostoeltjes, inrichting
voor de babykamer, teveel om op te
noemen. Je vindt er veel
Scandinavische topmerken en altijd een
persoonlijk advies.
Lange Vorststraat 26, 4461 JP Goes
www.webshopcasteleyn.nl

de grote kade

hummels
Aandacht als handelsmerk; dat vind je
bij Kinderboetiek Hummels. Al bijna 35
jaar is deze boetiek thuis in de Witte
Paardstraat. Kinderen worden hier
geholpen bij het uitzoeken van hun
favoriete kleding, van topmerken als o.a.
IKKS, Armani, LiuJo, Pinko en
Bikkembergs. Kledingmaten gaan van
maat 62 t/m 176. Winkelen op afspraak
garandeert helemaal dat je hier alle
aandacht krijgt!
Witte Paardstraat 6, 4461 AC Goes

Bubbles theme store

Vlakbij de Grote Kerk vind je deze schattige,
kleine roze winkel. Een winkel waar je heerlijk
jezelf kunt zijn! Dans door de winkel, neem een
heleboel gekke selfies in onze schattige
paskamer, leef in je eigen gekke, vrolijke
bubbel. Hier worden jij en je kids met liefde
geholpen bij het vinden van je persoonlijke stijl.
Zodat jij deze kan rocken op je eigen manier.
Omdat jij perfect bent zoals je bent, “never let
them burst your bubble”!
Grote Kade 40, 4461 BE Goes
www.bubblesthemestore.nl

Buzzy bee
Je bent nooit te jong voor een trendy
outfit! Bij Buzzy Bee Fashion for Kids
& Teens zit er altijd wat voor je
tussen. De uitgebreide
merkencollectie biedt volop keus, van
betaalbaar tot exclusief.
Ganzepoortstraat 19,
4461 JX Goes | www.buzzy-bee.nl

zeehondensafari
Vanuit historische haven

Klok’uus

Binnenspeeltuin

Een bezoek aan Klok’uus is een hele dag vertier
voor de kids! Buiten vind je er super
trampolines, springkussens en een
speelgedeelte voor de kleintjes. Binnen in de
schuur tref je een skelterbaan en daarboven
een spannend klimparcours. Om dit parcours te
bedwingen, moet je je steeds op een andere
manier verplaatsen. Op hoogte! Wel volkomen
veilig natuurlijk, want er zitten overal netten om
heen. Voor de ouders zijn er zowel binnen als
buiten gezellige zitjes om te borrelen, eten en
drinken.
Ook is Klok’uus verhuurder van e-harlies. Deze
stoere elektrische bikes gaan ongeveer 25
kilometer per uur. Een leuke en
milieuvriendelijke manier om de waterrijke
omgeving van Goes te verkennen!
Wissekerkseweg 6, 4458 SH 's-Heer
Arendskerke | www.klokuus.com

Waterrijk Wolphaartsdijk met Kanoa Outdoor & Events
In de gemeente Goes ligt het waterrijke dorp Wolphaartsdijk. Een heerlijk uitgestrekt
recreatiegebied, met veel gezellige campings op steenworpafstand van het Veerse Meer. En toch
dichtbij de stad Goes! Zin in échte actie, sport en fun? In de zomermaanden kun je al je energie kwijt
bij Kanoa Outdoor & Events. 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.
Adres Kanoa: Muidenweg 225, 4471 NM Wolphaartsdijk
www.kanoa.nl

festival de veste

Food, muziek & fun

Ieder jaar kun je genieten van het leuke
foodtruck festival 'festival de Veste'
Het gezelligste festival in het groen, met
foodtrucks en kidsentertainment en
gezellige muziek. Festival de Veste is elk
jaar eind juni.
www.goesisgoes.nl

goes kinderstad

Kinderen zijn de baas!

www.goesisgoes.nl

Op de laatste zaterdag van de
zomervakantie zijn kinderen de baas in
het centrum van Goes. De binnenstad is
dan één groot kinderparadijs. Je vindt er
de leukste attracties en activiteiten, op elk
plein of iedere hoek weer iets anders. En
alles is gratis te bezoeken! Naast de
jaarlijks terugkerende attracties, zoals de
Quartbaan, draaimolen, kinderboerderij,
schminken, dans- en creatieve
workshops, heeft Goes Kinderstad ieder
jaar ook een paar nieuwe onderdelen.
Altijd weer een verrassing dus! Maar er is
ook tijd voor serieuze zaken. Voordat om
11.00 het feest van start gaat, wordt in de
trouwzaal van het stadhuis het nieuwe
kindercollege geïnstalleerd.
In de binnenstad van Goes

Meer leuke tips?

Volg ons via goesisgoes | www.goesisgoes.nl

