Beste Buren,

Goes, april 2016

Zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar rondom de Stenen Brug de Oranjedagen weer uitgebreid vieren.
Er staan weer veel activiteiten op het programma, zoals:
Middag van de Dag
Zondag 24 april in Café Baarends vanaf 15.00 uur de Middag van de Dag. Een middag vol (Zeeuwse)
gedichten en verhalen en muziek. De entree is gratis.
Avond van 't Kloppend Hart
Op dinsdag 26 april het jaarlijkse oranje 'gekkenhuis' in café Baarends met een hele avond vol live
muziek. Aanvang 20.30 uur.
Woensdag 27 april Koningsdag
De grootste vrijmarkt van Zeeland. Er komen kramen, optredens en natuurlijk vrije verkoop van
allerhande spulletjes
(kraamhuur alleen via de website van de stichting: www.rondomdestenebrug.nl)
Omdat op Koningsdag zelf al vroeg met de opbouw en inrichting van de activiteiten zal worden
gestart moeten de straten autovrij zijn. De Gemeente Goes heeft voor Koningsdag 2016, ter
bevordering van de verkeersveiligheid en de evenementveiligheid, een verkeersbesluit genomen. Dit
houdt in dat er geen auto’s geparkeerd mogen worden in de volgende straten:
de Oostsingel de Jacob Valckestraat, de Blanckstraat, de Emmastraat, de Rimmellandstraat en een
gedeelte van de Voorstad.
We verzoeken u om al op dinsdagavond 26 april uw auto buiten het bovengenoemde gebied te
parkeren, dit i.v.m. de voorbereidingen.
We hopen dat het ook dit jaar weer een fantastische dag wordt met veel gezelligheid en veel blije
bewoners en vrolijke gasten. Kijk voor meer info op www.koningsdag-goes.nl.
Voor vragen of opmerkingen verwijzen wij u graag naar onze website www.rondomdestenenbrug.nl
of per mail naar info@rondomdestenenbrug.nl.
Wij danken u alvast voor uw medewerking en steun en nodigen u natuurlijk van harte uit op alle
onderstaande activiteiten.
Met vriendelijke groet,

Stichting ...Rondom de Stenen Brug
Agenda 2016
Zondag 24 april 15.00 uur Middag van de Dag
Dinsdag 26 april 20.30 uur Avond van ‘t Kloppend Hart ( live acts in Café Baarends)
Woensdag 27 april 10.00 uur Koningsdag met grootste vrijmarkt van Zeeland (zie www.koningsdag-goes.nl)
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