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ETEN & DRINKEN

Wordt het een kop koffie, lunch, diner of
een borrel op de Grote Markt of liever
in de zijstraatjes en pleintjes? Voor ieder
is er wat wils. Van eenvoudig hapje tot
culinaire verwennerij, gezellig bruin café
tot hip restaurant.

Goes... Genieten,

Ontdekken, Eten, Shoppen

Een gezellig historisch centrum, winkels, restaurants, cafés en
een prachtige stadshaven: Goes, de Zeeuwse stad die álles te
bieden heeft. Van leuke zijstraatjes tot hippe concept stores.
Van middeleeuwse kerk tot terras op de pleinen.
Van kunstgalerie tot poppodium concerten. Zin in een
onvergetelijk dagje uit? Bezoek Goes en laat je verrassen!

Koopzondag

ONTDEKKEN

Met de oude gebouwen die Goes
rijk is ontdek je een stukje historie
van de stad. Bewonder het oude
Stadhuis aan de Grote Markt uit
de 15de eeuw of bezoek de Grote
of Maria Magdalenakerk uit 1423
met haar carillon van 47 klokken.
Kijk eens omhoog als je over de
pleinen en door de straatjes loopt of
maak een stadswandeling langs de
stadshaven en Stadspark de Veste.

ondag
atste z
.
Elke la
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SHOPPEN

GENIETEN

Goes is genieten van een bezoek
aan het Historisch Museum
De Bevelanden of één van de
kunstgaleries. Voor een avondje uit
ga je naar Theater de Mythe of naar
Podium ’t Beest, pak je een film in
bioscoop DaVinci of verken je de
diverse uitgaansgelegenheden die
de stad te bieden heeft.
www.hmdb.nl, www.theaterdemythe.nl,
www.tbeest.nl, www.bioscoopgoes.nl

Goes is de Zeeuwse winkelstad
die alles te bieden heeft. Naast
de winkelketens vind je een
diversiteit aan zelfstandige
winkels met mode, lifestyle-,
food & drinkzaakjes, gifts
& jewellery, hair-, health &
beautysalons.
De woonboulevard
Marconi is op
loopafstand van de
binnenstad. Shop je
graag duurzaam? Voor
een dagje shoppen vind je
ook hiervoor in Goes jouw
favoriete winkeltjes.

Weekmarkt
In hartje centrum, op de Grote
Markt, is er elke dinsdag en
zaterdag een weekmarkt.
Op dinsdag naast verse producten
o.a. kleding, stoffen, sieraden en
schoenen. Zaterdag is er alleen
een versmarkt.
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Struin binnen bij Tapsalon Goesto
voor olijfolie, azijn en delicatessen.
De winkel voor inspiratie om
Mediterraans te koken en te
borrelen. Proef vooraf je olijfolie en
azijn. Kom, proef en geniet!
@tapsalongoesto

Opril Grote Markt 1

Cherrylin

2

Opril Grote Markt 11

Cherrylin is een lingeriespeciaalzaak.
We verkopen lingerie van cup A
t/m I. Ook vind je hier een zeer
uitgebreide collectie badmode.
Kom gezellig bij ons langs we helpen
u graag en vakkundig.
www.cherrylin.nl

Livera
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Dé Zeeuwse retailer van fashion
& lifestyle met meer dan 160
topmerken. Ben je op zoek naar een
nieuw item voor jezelf, partner of de
kids? Kom gezellig langs in één van
onze 11 winkels of shop online.

Opril Grote Markt 13

www.bomont.nl

Bomont

4

Grote Markt 1

Dé Zeeuwse retailer van fashion &
lifestyle met meer dan 160 bestseller
merken. Ben je op zoek naar een
nieuw item voor jezelf, partner of de
kids? Kom gezellig langs in één van
onze 11 winkels of shop online.
www.bomont.nl

Rode Pilaren
Er zijn meerdere wegen die naar
een gezond leven leiden. Bij de Rode
Pilaren zijn dan ook volop producten
en informatie te vinden die passen
bij de levensstijl die gekozen is of
waarnaar gezocht wordt.
www.rodepilaren.nl
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Lombardstraat 6

The B-boutique
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Oude Vismarkt 10

Boutique voor moderne en fancy
Fashion van o.a. NA KD, Morgan,
Gaudi, Khujo,Toms. Gevestigd in
Goes & Kortgene hebben wij onze
collectie samengesteld voor ‘girls &
ladies from all around the world’.
www.the-b-boutique.nl

SHOPPEN

Tapsalon Goesto

7

Dé verlichtingsspeciaalzaak van
Zeeland voor de juiste verlichting in
je interieur. Wij bieden lichtadvies
of lichtplan en hebben een eigen
montage en reparatie service.
www.lampeniergoes.nl

Gasthuisstraat 4

Gasthuisstraat 10

deeltwee is een ruime en sfeervolle
winkel met tweedehands & vintage
kleding voor vrouwen, mannen
en kids. Bijzonder is dat er alleen
vrijwilligers werken en de gehele
opbrengst naar goede doelen gaat.
www.deeltweegoes.nl

Visser Chocolade
Ga met ons mee in onze chocolade
belevenis. Een winkel midden in Goes
vol met chocolade, thee, cadeautjes
en meer. Iedere bonbon is een smaakexplosie met die passende nuance,
die de belevenis perfect maakt.
www.visserchocoladegoes.nl
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Gasthuisstraat 3

Paard van Troje

10

Lange Vorststraat 2

Het Paard van Troje is al ruim 40 jaar
een begrip in Goes. Een bijzondere
keuze aan boeken, vele tijdschriften
en als specialisme stripboeken. De
winkel heeft zijn eigen uitgeverij en
is bekend om zijn Zeeuwse collectie.

Voor de mooiste handgemaakte
kussens, etuitjes en tassen en de
hoogste kwaliteit van origineel gebruikt
design meubilair en decoratie kan je
terecht op do-vr-zat van 11.00-17.00.
www.kameleon-design.nl
www.ella-osix.nl
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Lange Vorststraat 12

Nooy by Katholan

Lange Vorststraat 30

Kleinvak, wol & katoen te kust en te
k(l)eur! Onze kwaliteitsmerken: Prym,
Schmetz, Coats Duet, Opti, Lang Yarns,
Schachenmayr, Online Garne en
Durable. Nooy is dé fournituren- en
wolwinkel van Goes!
www.nooybykatholan.nl
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Lange Vorststraat 27

Bijvon
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Papegaaistraat 7

Alix, Kocca, Florez, Co’couture, Pom,
Les Favorites, Nukus, Freebird,
Esqualo, Jane Lushka, BSB. Een mix
van vrouwelijk en stoer sportief,
waaruit we samen een combinatie
samenstellen voor u!
www.bijvon.nl

Bags By-J
Handgemaakte leren tassen en
accessoires uit eigen atelier. Kies uit
de bestaande collectie of de tas die
speciaal voor jou gemaakt wordt.
Tassen met de originele Zeeuwse
Knop maakt Janet in eigen atelier.
www.bagsby-j.nl
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Papegaaistraat 5

Vissertoys speelGoes
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Lange Vorststraat 34

www.paardvantroje.nl

Kameleon Design - EllaOsix

12

De winkel ademt passie voor design,
kwaliteit en functionaliteit. Alles op
het gebied van koken, tafelen, living
en cadeau. Kortom, als het meer dan
gewoon mooi mag zijn in de keuken,
op tafel en in huis!
www.denhertogservies.nl

deeltwee

8

Den Hertog

SpeelGOED anders dan elders. Ga op
ontdekkingsreis in speelGoes en ontdek
speelGOED voor klein en groot.
Geen speelgoedsupermarkt, maar een
zorgvuldig samengestelde collectie in
een echte speelgoedwinkel.
www.vissertoys.nl

Digipas
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Digipas is dé Apple dealer in Goes.
Een ruim assortiment aan Appleproducten en andere merken
en geeft persoonlijk advies door
experts. Pasfoto service.
www.digipas.nl

Lange Vorststraat 42

Sinke Linnenclub

18

Lange Vorststraat 31-33

Grote collectie Bed, Bad- en
Tafellinnen in de winkel. Ook voor
goed slapen kan je bij ons terecht.
Boxsprings of een goed matras, een
dekbed in vele uitvoeringen en een
hoofdkussen naar wens.
www.sinkelinnenclub.nl

SHOPPEN

SHOPPEN

Lampenier Goes

Kleding voor mannen van o.a. Hugo
Boss, Gant en Profuomo! Niet alleen
voor een casual outfit kun je hier
terecht, maar ook voor kostuums,
een maatpak en misschien zelfs je
trouwpak ben je aan het juiste adres!
www.bosmenshop.nl

19

Lange Vorststraat 56

Lange Vorststraat 45-47

Bij ons kun je altijd slagen voor een
passende jeans. Ben je op zoek naar
een goed zittende jeans, sla tijdens
je dag winkelen in Goes vooral Jeans
Style niet over... Voor volwassenen
en kinderen.

Bij ons vindt u het mooiste bed-,
bad- en keukentextiel. Dekbedden,
hoofdkussens of dekbedovertrekken.
Hoeslakens in alle maten. Badgoed
met bijpassende badjassen. Wij helpen
u graag de juiste keuze te maken.
www.bed-linnenshop.nl
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Lange Vorststraat 60

Bevahuis

22

Lange Vorststraat 64

Bevahuis is al jarenlang een begrip
in Goes met mooie merken van
casual tot chique, voor zowel de
heren als dames helpen wij je
graag met het samenstellen van de
perfecte outfit.

Bij Stylebeads kunt u terecht voor
mooie sieraden, van goede kwaliteit
voor een betaalbare prijs. Merken o.a.
iXXXi, Josh en Oozoo. Naast sieraden
hebben wij ook een mooie collectie
tassen, portemonnees en sjaals.
www.stylebeads.nl
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Lange Vorststraat 68

Eijsermans Optiek & Optometrie
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Lange Vorststraat 57

Wij nemen graag de tijd om u beter
te leren kennen. Onder het genot
van een kop koffie brengen wij uw
kijkbehoefte in kaart en komen met
een ideale oplossing. Ons vakkundig
team staat voor u klaar!
www.eijsermans.net

De Urban Concept Store voor al
je skate hardware, lp’s, kleding,
schoenen en art-work in Goes en
omstreken!

Ganzepoortstraat 20

www.luxboardshop.nl

Onderdelenhuis Goes
Vanaf 1990 leveren wij een groot
aanbod losse onderdelen en accessoires
voor al je witgoed apparaten en
aanverwante artikelen zoals kabels,
elektra, multimedia etc. Tot snel in onze
winkel én 24/7 webshop.
www.mijnonderdelenhuis.nl
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Ganzepoortstraat 24

The Trend Girls

28

Keizersdijk 30

www.bevahuis.nl

Stylebeads

Lange Vorststraat 102

LUX

26

www.jeansstyle.nl

De Vlijt Linnen Linolux

25

Als je een dagje in Goes bent
en je bent geïnteresseerd in
mannenmode, dan moet je hier
geweest zijn (naast H&M). Een
bijzonder inspirerende omgeving,
een echte ‘must see’.
www.vanwesten.nl

Jeans Style

20

Van Westen Menswear

The Trend Girls is een inspirerende
shop én ontwerp studio in één.
Kom langs voor de nieuwste
woonaccessoires, lifestyle items, gift
sets, souvenirs, of voor professioneel
interieur ontwerp & advies.
www.trendgirls.nl

De Koperen Tuin
Ruim 900 vierkante meter gevuld
met boeken, kaarten, vinyl,
speelgoed, allerlei leuke artikelen en
een fijn terras om koffie met taart te
nuttigen. Dit boekenparadijs moet je
beslist bezoeken.
www.koperentuin.nl
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Keizersdijk 16

Slijterij Bie de Bolle

30

Dam 1a

Uw drankenspecialist. Hét adres
in Goes voor uw drankadvies,
relatiegeschenken & (zakelijke)
proeverijen. Een prachtige slijterij
met ruim over de duizend producten,
met een uniek inpandig proeflokaal.
www.biedebolle.nl

SHOPPEN

SHOPPEN

Bos Menshop

SHOPPEN

PUUR SOBER WONEN

31

De woonwinkel van Goes in sobere
stijl. Waar de combinatie van
woonartikelen en groen perfect
gecombineerd zijn. Van prachtige
geleefde tafels tot een schitterend
plukboeket. Tot snel!

Schuttershof 21

info@puursoberwonen.nl

Atmo Conceptstore

32

Kreukelmarkt 4

Een knusse conceptstore waar je
inspiratie opdoet voor je huis, of
een origineel cadeau scoort. Je vindt
er een mix van Scandinavische,
retro stijlen met een unieke en
duurzame uitstraling.
www.atmoconceptstore.nl

Soit Curvy Fashion Goes

33

Dé hippe modewinkel voor een
maatje meer voor dames. Online
en in onze winkel in Goes. Ruim
2000m2 shopplezier met merken
zoals Yest&Yesta, Excellent, Zoey,
Only-M, MAT, Stark en Mart Visser.
www.soit-mode.nl

Kreukelmarkt 2

Intersport

34

Klokstraat 5

Al je sportartikelen koop je natuurlijk
bij Intersport. Beste Advies, Service,
Grootste Assortiment en de Beste
Prijs! Ook alles voor jouw team
of vereniging. Merken o.a. Nike,
Adidias, Asics, O’Neill etc.
www.intersportgoes.nl

The Athlete’s Foot

35

Sneakershop met ook een brede
collectie sport-lifestyle kleding.
Merkenpakket: Nike, Adidas, Puma,
New Balance, Vans etc.
@theathletesfoot_goesmiddelburg

Lange Kerkstraat 35

Hutjens Edelsmederij

36

Lange Kerkstraat 31

Op zoek naar een uniek en persoonlijk
sieraad? U bent welkom in onze winkel
om de mogelijkheden te bespreken.
Naast de eigen sieradenlijn hebben we
een uitgebreide collectie van exclusieve
merken horloges en sieraden.
www.hutjensedelsmederij.com
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De zesde generatie van het bijna
190 jarige koninklijke familiebedrijf,
Richard Fabery de Jonge heet u
welkom. Wij bieden een prachtige
collectie sieraden en horloges met
accent op Scandinavisch design.
www.faberydejonge.nl

Lange Kerkstraat 30

Esprit Goes

38

Lange Kerkstraat 28

Welkom in de denimwereld van
Esprit! Wij staan voor duurzaam,
hechten waarde aan een eerlijke
productiecyclus en goede behandeling
van mens & milieu. Je bent bij ons
welkom voor een eerlijk advies.
www.esprit-zeeland.nl

Parfumerie Douglas Goes
Graag zien wij u in onze mooie
parfumerie met de nieuwste geuren,
make-up en trends op het gebied
van beauty en verzorging. Naast
Benefit hebben wij ook Tom Ford en
Balr. Mooie cadeau’s en gel-nagellak.
@beautyadvisorsgoes
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Lange Kerkstraat 16

Grote Markt 40

Shoeby is er voor iedereen en laat
het hele gezin stralen. Terwijl je
geniet van een heerlijk kopje koffie,
helpen de personal stylisten jou een
stijl te vinden die je in je kracht zet.
Laat je verrassen!

Môk ôk èh is wat we vaak horen
bij Nova Trendz. Met een glitter
gouden loper word je onthaald en
nieuwsgierig gemaakt met wat voor
bijzonder en unieke items we in de
winkel hebben staan! Wees welkom!
@ __novatrendz__
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Korte Kerkstraat 1

The Blind Spot

Korte Kerkstraat 15

Zoek je duurzame & eerlijke
kleding? Dan is dit jouw winkel! Met
dames- & herenkleding, ook (vegan)
sneakers. Vegan beautyproducten?
Bij The Blind Spot zit je goed. Met
o.a. Veja, Armedangels & Kuyichi.
www.theblindspot.nl
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Korte Kerkstraat 4

Casa del Pedro

44

Sint Adriaanstraat 21

Casa del Pedro: hier komen living
& lifestyle samen. Laat je verleiden
door de vele leuke merken zoals
Maison Berger, Ixxxi, Melano, Ikki
en meer... Een bezoekje meer dan
waard!
www.casadelpedro.nl

Shoe+ De Munnik
Shoe+ de Munnik is een echte
Birkenstock Specialty Store. U vindt
hier de grootste Birkenstock-collectie
(slippers, schoenen, sokken en
inlegzolen) van Zuidwest Nederland.
Collectie vanaf maat 30 t/m 48.

45

Sint Adriaanstraat 5

Het Goese Lederwaren Huis

46

Sint Adriaanstraat 2

www.shoeby.nl

Nova Trendz

42

Wij zijn dé specialist op het gebied
van hoogwaardige zijden bloemen. U
kunt zelf de bloemen uitzoeken om
een bloemstuk van te laten maken,
ook mogelijk in eigen pot of vaas.
Ook verkopen wij verse bloemen.
www.sfeeeer.nl

www.shoeplus.nl

Shoeby Goes

40

Sfeeeer

Voor werk, school, reis en een
feestje hebben wij de tas, rugtas,
koffer, paraplu en portemonnee die
bij u past. Wij staan voor u klaar met
het juiste advies. Al 27 jaar in Goes.
Kom gezellig bij ons langs!
www.hetgoeselederwarenhuis.nl

Wereldwinkel Goes
Bij ons vind je een verrassend
aanbod unieke, vaak handgemaakte
en net-even-anders producten van
ver, vervaardigd met aandacht voor
mens en milieu. Kijk eens rond en je
zult zien: it’s easy to shop fair.
www.wereldwinkelgoes.nl
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Waterstraat 1

Profile Goes

48

De fietsspecialist. Op zoek naar een
nieuwe fiets en/of leuke accessoires?
Profile Goes heeft het allemaal.
Natuurlijk kunnen wij ook uw fiets
repareren in onze werkplaats.
Houttuinen 20

www.profiledefietsspecialist.nl

SHOPPEN

SHOPPEN

Fabery de Jonge
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Uw Topslijter en Wijnkring winkel.
Vanuit een authentiek graanpakhuis
verkopen wij tal van Zeeuwse
producten en een eigen lijn Gans
Lekker met de skyline van Goes.
J. A. van der Goeskade 1

www.kijkopdrank.nl

Voor alle standplaatsen kijk op:

Sinds 1993 staat de ambulante vishandel
van Sjaak Tramper voor kwaliteit en
service. Naast verse- en gebakken vis
verkopen we huisgemaakte kant en klaar
gerechten vanuit onze verkoopwagens
op diverse standplaatsen in Goes.
www.sjaaktramper.nl

Van de Vreede XXL

51

Dierenspeciaalzaak Van de Vreede
XXL is dé dierenspeciaalzaak van
Goes en omstreken. Bij ons kunt u
terecht voor alles op het gebied van
huisdieren en hengelsport. Voor
zowel het zoetwater als zoutwater.

Klein Frankrijk 23

ETEN & DRINKEN

www.discusgoes.nl

Beestenmarkt 14

In ons sfeervolle restaurant of op
ons zonnige terras worden de beste
steaks, lekkerste ribs en vele andere
heerlijke vlees-, vis- en vegetarische
gerechten van onze houtskoolgrill
geserveerd.
www.steakhousedelachendekoe.nl

Missie Applepie
Welkom! Kom de gezellige sfeer van
Engeland proeven! Van scone tot high
tea, taarten & cakes, hartig en zoet,
alles ambachtelijk gemaakt. Koude
en warme dranken... kom snel eens
langs en ervaar het zelf!
www.missieapplepie.nl

53

Magdalenastraat 3

Brouwerij Het Gansje

54

Magdalenastraat 9

Eigen ambachtelijk gebrouwen
ongefilterd Zeeuws bier op 10 taps
en in zo’n 20 flesjes in één van de
kleinste brouwerijen. Ons kleine
proeflokaal heeft 25 zitplaatsen. Een
proeverij is altijd mogelijk!
www.hetgansje.nl
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Grote Markt 4

Bodega de Kookclub

56

Grote Markt 10

Zeeuws met een Spaanse twist. Bij
ons bent u op het juiste adres voor
een heerlijke lunch, tapas of diner.
Hier draait alles om puur, eerlijk en
gezond eten. Gelegen aan de mooie
Grote Markt van Goes!
www.kook-club.nl

32 Eten | Drinken
Bij 32 ETEN | DRINKEN in Goes bent
u elke dag welkom. U kunt bij ons
terecht voor lunch, diner of borrel.
Geniet van ons mooie interieur, onze
gezellige ambiance & laat u bedienen
door ons gastvrij personeel.
www.32goes.nl

Steakhouse de Lachende Koe

52

Een gezellig oud bruin schippers
cafeetje op de Grote Markt met een
heerlijk terrasje. We hebben een
groot assortiment aan speciaalbieren,
heerlijke koffie en voor een lunch kunt
u ook bij ons terecht.
www.cafedesnor.nl

Vishandel Sjaak Tramper

50

Café De Snor

57

Grote Markt 32

Restaurant De Landbouw

58

Grote Markt 20

Een gezellig restaurant voor jong en
oud waar vis, vlees en vegetarische
gerechten geserveerd worden. Wij
bieden ook kleine gerechten en
staan bekend om onze prijs kwaliteit
verhouding. Honden zijn welkom!
www.restaurantdelandbouw.nl

De Smulkamer
De Smulkamer is er voor smulpapen,
fijnproevers en iedereen die houdt
van gezelligheid. Naast onze bakkerij
geniet u in de koffiecorner van een
kopje koffie met zelfgemaakt gebak.
En… in een leuke sfeer!
www.smulkamer.nl
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Lange Vorststraat 9

Sof Vegan

60

Lange Kerkstraat 40

Wij verkopen softijsjes voor IEDEREEN!
Geniet van een lekker softijsje met
diverse toppings of proef onze heerlijke
ICEkoffie, groentesmoothies of koffie
met iets lekkers. 100% plantaardig,
VEGAN en lekker is ons uitgangspunt.
www.softgoes.nl

ETEN & DRINKEN

SHOPPEN

Kijk op Drank

www.browniesanddownies.nl

61

Keizersdijk 34

Kreukelmarkt 1

Een gezellig klein bruin café, al meer
dan 100 jaar. In huiskamerstyle met
een leuk terras, geliefd bij locals,
vaste gasten en toeristen. Een
Amstelcafé, met ook 3 wisseltaps
voor speciaalbiertjes.

Een gezellige lunchroom/cafetaria met
een breed assortiment van broodjes,
snacks, burgers, veel vegetarisch en
dé beste friet van Zeeland. Met een
prachtig uitzicht op de 2 kerken geniet u
op ons zonnig terras van al ons lekkers.

63

Singelstraat 19

Zusterstraat 11

Boutique Hotel Rijks is een
4-sterrenhotel in het centrum
van Goes. Het karakteristieke
Rijksmonument heeft een luxe, intieme
sfeer en unieke kamers en suites. De
perfecte uitvalsbasis voor een citytrip!

De heerlijkste Churros & Donuts,
FrozenYoghurt ijs, Smoothies, Slush
& YoghurtShakes en IJskoffie voor
verkoeling. Vrijdag & zaterdag
Oliebollendag. Heel het jaar
geopend!
www.churros.nl

65

Singelstraat 1A

Mister Lam Streetfood

66

Kolveniershof 8

Bleekveld 17

www.antalyagoes.nl

De Salon
Kwaliteit en Persoonlijke aandacht
staan bij ons centraal. U bent welkom
in onze Kapsalon & Nagelstudio
met vele mogelijkheden. Daarnaast
zijn wij gespecialiseerd in Keratine
behandelingen & Haar extensions.

Traditionele Vietnamese streetfood,
snacks, broodjes en maaltijden.
Heerlijke Bubble Tea in allerlei smaken.
Mister Lam bereidt het vers ter plaatse
terwijl u wacht. Komt u gezellig langs om
te proeven?
Mister Lam, Streetfood & bubble tea

69

Magdalenastraat 12

Health en Beauty bij Rode
Pilaren

70

Lombardstraat 8

www.hotelrijks.nl

Churros Nederland

Kolveniershof 31

Antalya Kebab House in Goes is een
Turkse kebabzaak waar verschillende
gerechten te verkrijgen zijn. Zowel
pizza, grillgerechten en kebab. Wij
bezorgen ook in Goes e.o.

www.salongoes.nl

Boutique Hotel Rijks
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67

Antalya Kebab House
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www.cafe-the-new-inn.nl

Snack77

www.snack77.nl

Wij combineren de Italiaanse traditie
met Zeeuwse streekproducten.
Geniet met elkaar van Italiaanse
gastvrijheid, vakmanschap en echte
traditionele gerechten. Graag tot
ziens bij Trattoria La Barca!
www.labarcagoes.nl

Café The New Inn

62

Trattoria La Barca

ETEN, DRINKEN

Onze bijzondere medewerkers staan
met een glimlach voor u klaar. Puur
is perfect! Komt u genieten van onze
heerlijke brownies of iets anders
lekkers van onze lunchkaart? Open van
maandag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur.

Voor 100% natuurlijke huidverzorging
en advies. Maak een afspraak voor
een schoonheidsbehandeling of
make-up advies met goed opgeleide
schoonheidsspecialisten.
www.healthenbeauty.nl

Voedingscoach Elize
Afvallen met PS. food & lifestyle
*Persoonlijke begeleiding *Makkelijk,
lekker en gezond eetpatroon
*Voedingsplan op maat *Een
gezonde levensstijl *Een jaar lang na
begeleiding voor gewichtsbehoud.
www.vdcoachelize.nl
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Keizersdijk 30

SNS

72

Klokstraat 3

SNS richt zich op particulieren en
klein zakelijke klanten en geeft
advies op maat over betalen,
sparen, verzekeren, hypotheken en
bedrijfsfinancieringen. Kennismaken?
Loop gerust eens binnen. Tot snel!
www.sns.nl

LIFE, BODY & BEAUTY

ETEN, DRINKEN & SLAPEN

Brownies&downieS Goes

Rust en onthaasting staan bij ons
bovenaan om een ontspannen wellnessreis te creëren, even aandacht voor
uzelf. Met één van onze arrangementen,
massage’s, pedicure-behandelingen of
gelaatsbehandelingen.
www.city-spa-goes.nl
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Schuttershof 23

Schuttershof 26

Al meer dan 26 jaar een begrip in Goes.
Ons team van 9 enthousiaste kappers
staan voor u klaar. Ook voor de kids
hebben wij een apparte afdeling. Tevens
hebben wij een ruim assortiment aan
parfum en homeparfum.
www.charliehair.nl

Zonnestudio Go
Bij Zonnestudio Go geven wij jou de
zonnige aandacht die jij verdient. Wij
hebben alle tijd voor onze klanten en
zorgen ervoor dat jij op een veilige en
verantwoorde manier kan genieten
van jouw mini-zonvakantie.
www.zonnestudiogo.nl
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Wijngaardstraat 52

Grote Markt 21

B-WIZE Hairstyling is een sfeervolle,
nieuwe kapsalon. Onze haarstylistes
hebben hun eigen specialisatie. Optimale
verzorging met topproducten van Kevin
Murphy of Mr Smith. Uniek in Zeeland:
wij werken met prijsdifferentiatie.
www.b-wizehairstyling.nl

Fit20
Changed by fit20: Fit in 20 min. pw
*Altijd op afspraak *Met een
gecertificeerde personal trainer
*Zonder omkleed gedoe *Met een
supergoed effect op je hele lichaam
*fit20 wérkt! Gratis kennismakingstraining!
www.fit20goes.nl
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Bleekveld 23

Team Leisure

78

Bleekveld 21

Uw eigen ‘buiten’ in Zeeland.
Dubbel genieten van het prachtige
Zeeland? Investeer dan in uw
eigen luxe recreatieobject met een
aantrekkelijk rendement én het
plezier van eigen gebruik.
www.teamleisure.nl
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Kolveniershof 106

Mieke Boot

80

Docent cursussen intuïtieve
ontwikkeling, individuele coaching/
reading gesprekken, Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand
(BABS).
Albert Joachimikade 3

www.miekeboot.nl

Schrijver Versluys Makelaars
Onze makelaars zijn betrokken bij
mensen, vanuit de overtuiging dat
een woning meer biedt dan onderdak
alleen. Wonen staat voor thuiskomen
en geborgenheid. Het draait niet om
huizen, maar altijd om u.
www.schrijverversluys.nl

B-WIZE Hairstyling

76

De Bibliotheek Goes is een echte
ontmoetingsplaats voor jong en
oud. Kom gezellig langs voor een
goed boek of volg een workshop. Je
vind er o.a. een podium, werkplaats,
cursusruimte en een horecagedeelte.
www.bibliotheekoosterschelde.nl

Charlie Hair Concept

74

Bibliotheek Goes
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Piet Heinstraat 10

Kek Goes (Kopie & Kado)

82

Stationspark 24

Wij zijn een werk- en leerplek voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Kopiëren, vouwen,
nieten, inbinden, lamineren en het
verzorgen van mailingen doen wij
graag! Ook verkopen wij leuke kaarten!
www.facebook.com/Kekgoes

De Goese Golf
De 18 holes baan met weids uitzicht
over de polders is volgens velen de
mooiste van Zeeland. Daarnaast
zijn er volop oefenfaciliteiten. Ook
als ‘niet-golfer’ ben je hier meer dan
welkom in onze Brasserie.
www.goesegolf.nl
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Krukweg 31

LIFE, BODY & BEAUTY

LIFE, BODY & BEAUTY

City Spa Goes

RECREATIEPARK DE
HOLLANDSCHE HOEVE

Historische
stadswandeling

Wil je nét iets meer weten over
de historie van Goes? Onder
leiding van de Gildegids ontdek je
de geschiedenis van de stad, de
gebouwen en hun bewoners.
Het startpunt voor deze gratis
wandeling is voor het Historisch
Museum De Bevelanden /
Touristshop aan de Singelstraat,
elke woensdagmiddag in de
maanden mei t/m oktober om 14.00
uur. De wandeling duurt ongeveer
anderhalf uur.

Wandelen, sporten en veel attracties zijn er te vinden op loopafstand
van het centrum van Goes met o.a.
een Ambachtscentrum, buiten- en
binnenspeeltuin, waterspeeltuin,
kinderboerderij en midgetgolfbaan.
Voor waterplezier binnen is het
subtropisch zwembad ‘Omnium’
met tropische tuin hier tevens te
vinden.
www.omnium.nl,
www.ambachtscentrumgoes.nl

Tip: Op reis met
een echte stoomtrein!
Bij de Stoomtrein Goes-Borsele
beleef je een treinreis zoals
deze begin vorige eeuw plaats
had kunnen vinden. Op de
houten banken van de 3e
klasse of op het luxe pluche
van de 1e /2e klasse zie je het
landschap voorbij glijden.
www.destoomtrein.nl

SPELEN OP DE GOESE GOLF

www.gildedebevelanden.nl

De parkachtige golfbaan De Goese
Golf, aan de rand van Goes, is een
uitdagende 18 holes golfbaan en
een 9 holes Par-3 baan met fraaie
waterpartijen en mooie vergezichten.
Het beschikt over verschillende
oefenfaciliteiten.
www.goesegolf.nl
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Ben je een dagje varen, vaar dan de stadshaven binnen van Goes.
Je loopt zo van de boot het centrum van Goes in!
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Het treinstation is ongeveer 5 minuten lopen naar het centrum van
de binnenstad, daar kun je ook je fiets kwijt als je deze bewaakt wilt
stallen. Ook in de binnenstad is een fietsenstalling aanwezig.
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de Groene Jager
Ravelijn

Kom je met de auto, trein, fiets of misschien wel per boot naar Goes,
wij wijzen je de weg! Ben je met de auto dan kun je rondom het
centrum gratis parkeren, op de plattegrond aangegeven met een
groene P. Bij de blauwe P geldt een parkeertarief per uur. Op het
Molenplein en het Hollandiaplein is een dagkaart mogelijk.
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Het evenementenseizoen 2022
staat vol met bekende en nieuwe
evenementen waar je muziek, mode
en cultuur kunt beleven.

Jaarlijks terugkerende evenementen zoals het foodtruckfestival ‘de Veste’
in juni en Goes Kinderstad begin september. De nieuwe evenementen
krijgen vanwege het themajaar Goes Europa een ‘Europees sausje’: in juli
het ‘Europa festival’ op de Grote Markt en een waar Europees bierfestival
tussen de twee kerken; het Europa spektakel: groot openlucht theaterstuk
met zang en dans en een Europees filmfestival voor het najaar.
Meer info over Goes-Europajaar: www.goes-europa.nl
Voor alle activiteiten en evenementen kijk op www.goesisgoes.nl

The Balcony Players

Partners van Zo Goes

Schrijver

Versluys

Colofon
Deze gids is een uitgave van Zo Goes. De winkels, horeca en
diensten in dit Goese gidsje zijn aangesloten bij het
ondernemersplatform Zo Goes. Wil je weten wat er nog meer
allemaal te beleven is in Goes? Ga naar www.zogoes.nl
Tekst en ontwerp: Zo Goes.
Foto’s: o.a. Jolanda Bosselaar, Zo Goes.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Zo Goes is een onderdeel van StadZlab

W ONINGMA KE LA A RS • B E T ROKKE N B IJ ME NSE N

Foto: Jolanda Bosselaar

Blijf op de hoogte van wat er te doen is
in Goes. Volg onze socials met elke dag
interessante nieuwtjes, Goese tips en
artikelen over de bruisende binnenstad
van het mooie, gezellige Goes.

Van A tot Zo Goes!
Volg ons ook op Social Media

facebook.com/zogoes

instagram.com/zogoes.nl

www.zogoes.nl

