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Woord van de voorzitter,
Beste collega,
allereerst de allerbeste wensen voor een gezond en voorspoedig 2017.
Intussen zijn er voldoende signalen dat het met de economie weer beter gaat en dat
zich dat gaat vertalen in een toename in het consumentenvertrouwen.
Met zijn allen zullen we moeten blijven “investeren” in onze binnenstad, zodat het
doemscenario van ‘wegkwijnende’ winkelgebieden van middelgrote steden in Goes
niet plaats kan vinden.
Terugkijkend op de afgelopen decembermaand hebben we fantastische initiatieven
gezien die de binnenstad een stuk gezelliger maken, zoals de kerstsfeer in de
Papegaaistraat en de aankleding op de Grote Markt rondom de ijsbaan. Hopelijk
krijgen deze initiatieven van samenwerken een vervolg op andere locaties in de stad én
bij de diverse evenementen in het komende jaar.
Het kan sterk bijdragen aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de
binnenstad, meer bezoekers en betere economische resultaten.
Vriendelijke groet,
Ron Berks Voorzitter O.O.G
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Aangepast overzicht Koopzondagen & Activiteiten
In de vorige lijst stonden 2 data voor tolvrije zaterdagen verkeerd vermeld, in deze
nieuwe lijst hebben we dit gecorrigeerd.
Winterkoopjesmarkt donderdag 26 januari
De datum voor de winterkoopjesmarkt (locatie Grote Kerk)
is verschoven naar donderdag 26 januari. De koopjesmarkt is al vele jaren een
succesvol bezocht evenement. Inmiddels heeft de huidige locatie zich ook
bewezen. Consumenten weten de weg naar de koopjesmarkt prima te vinden!!
Dus verzamel je eventuele winkeldochters, restpartij of lastig doorverkopende
artikelen en reserveer een kraam!
info of aanmelden bij Judith Keyzer, email:
koterskinderkleding@gmail.com
Restanten3Daagse 23+24+25 februari
Ook deze datum is verschoven!!
In plaats van eind januari naar 23,24&25 februari
kraamhuur loopt via Boogaard-verhuur, email info@boogaardverhuur.com
prijs per kraam (3 dagen) is €48,90.
Vriendinnendagen
zaterdag 25 en (koop-)zondag 26 maart
op de site van Goes Marketing staat alle relevante informatie voor inhaken
en meeprofiteren van uw winkel en/of aanvullende straatactiviteiten
https://www.goesisgoes.nl/vriendinnendagdeelname
straatactiviteiten en entertainment:
https://www.goesisgoes.nl/inspiratiekaart
deelname aan de surpisetour: https://www.goesisgoes.nl/surprisetour
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Leuke plannetjes

ONDERNEMERSONTBIJT op 18 JANUARI.
Inmiddels zijn er 2-3 ondernemers per straat uitgenodigd voor een uurtje (tussen 8
en 9 uur) om het raamwerk te bespreken.
Toelichting op suggesties STREET SALE en MOONLIGHTSHOPPEN, het beschikbare
budget en de mogelijkheden van invulling op straatniveau aan te kaarten.
We verwachten dat er uit de bijeenkomst ook constructieve suggesties en
opmerkingen naar voren komen.

Verder…
Omvormen van de (zomer-)restanten 3-daagse tot een STREET SALE(gepland eind
augustus), met kramen, muziek en aanvullende evenementen.
thema HALLOWEEN koppelen aan de koopzondag van oktober.
Het in ere herstellen van MOONLIGHTSHOPPEN,
gekoppeld aan de ladies night ride op vrijdag 9 juni en medio november tijdens
blackfriday
Regelmatig wordt aangegeven dat een terugkeer van Moonlightshoppen
overwogen zou moeten worden. Daarbij zijn we afhankelijk van de inzet van
ondernemers om hier actief aan mee te doen. Tijdens het ondernemersontbijt
zullen we inventariseren of er genoeg draagvlak is om het te organiseren.
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OVERZICHT KOOPZONDAGEN & ACTIVITEITEN 2017
WINTERKOOPJESMARKT
ZOMERKOOPJESMARKT


donderdag 26 januari
donderdag 22 juni

Grote Kerk, van 9.00-17.00 uur
Grote Markt, van 9.00-17.00
uur

Winterkoopjesmarkt is ‘opgeschoven’ naar eind januari.

RESTANTEN 3DAAGSE
23+24+25 februari
STREET SALE
24+25+26 augustus
poster aanpassing
 De (winter-)restanten3daagse is ‘opgeschoven’ naar het laatste weekend van februari.
Dit ook op verzoek van de deelnemers van de winterkoopjesmarkt.
 De (zomer) restanten3daagse willen we ombouwen tot een ‘grootser’ evenement, met veel meer
activiteiten en kramen op straat.
Om de nieuwe start vorm te geven hebben we de naam gewijzigd in STREET SALE
KOOPZONDAGEN
26 maart

thema
Goes Vriendinnen dag

30 april
28 mei
25 juni
koppeling met Festival de Veste
24 september
Goes Modestad
29 oktober
Halloween
26 november
werkpaleis Sinterklaas
24 december
Goes Winterstad (12.00-16.00)
 Voor 2017 geldt dat we 8 koopzondagen hebben.
Evenementen van Goes Marketing en aanvullende activiteiten concentreren we rond de zaterdag en de
zondag, zodat er sprake is van een ‘koopweekend’.
 Voor de koopzondag in oktober willen we het thema vormgeven met “HALLOWEEN”- activiteiten
TOLVRIJE ZATERDAG
zaterdag 28 januari
zaterdag 25 februari
zaterdag 8 april
zaterdag 9 september
zaterdag 28 oktober
zaterdag 25 november
 De Westerscheldetunnel heeft ook voor 2017 6 tolvrije zaterdagen vastgesteld.
 Voor een deel vallen deze zaterdagen samen met geplande activiteiten.
 In de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt een bezoek aan Goes gepromoot.
suggesties
MOONLIGHTSHOPPEN

combinatie met Ladies Night
vrijdagavond 9 juni
Ride
MOONLIGHTSHOPPEN
Black Friday
vrijdagavond medio november
 Regelmatig wordt aangegeven dat een terugkeer van MOONLIGHTSHOPPEN overwogen zou moeten
worden. Daarbij zijn we afhankelijk van de inzet van ondernemers om hier actief aan mee te doen.
 Er zijn nu 2 suggesties voor MOONLIGHTSHOPPEN, gekoppeld aan een thema.
We zullen zo snel mogelijk inventariseren of er voldoende draagvlak is om het te organiseren.
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