Winter in de ‘beste binnenstad’

oktober 2015

Beste ondernemers, shopmanagers en winkeliers in Gouda centrum,
18 november weten we of wij zelf of Roermond het is geworden:
Beste binnenstad: de jury heeft voorafgaan aan hun bezoek enkele enquêtes in de stad gedaan in de
winkelstraten en is 9 oktober zelf op bezoek geweest met een uitgebreid gezelschap. In het Huis van
de Stad werden ze ontvangen door de wethouders, de burgemeester en de kinderburgemeester
waarna we ze met een treintje allerlei hotspots (Bibliotheek, Lichtfabriek, Raambuurt) en andere
plekken in de stad hebben laten zien.
Het was een mooie middag die eindigde in het Stadhuis op de Markt waar ondernemers uit de stad
(van Albert Heijn, ’t Oude Stadhuys, DOE platform tot de Legoschop) hebben verteld waarom ze
Gouda een goeie stad vinden om te ondernemen en de ondernemers en de gemeente o.a. het
nieuwe bidbook van de binnenstad hebben gepresenteerd: www.gouda-magazine.nl
Ondernemers, gemeentemedewerkers, bewoners en zelfs vrolijk zwaaiende bezoekers, de jury heeft
zich welkom gevoeld in Gouda. Op 18 november weten we wie het is geworden, maar of wij het nu
worden of niet, dit is wat we zijn: een stad waar samenwerking maakt dat dingen tot stand komen!

Winterevenementen
Sinterklaas – zaterdag 14 november arriveert de Sint weer in Gouda. De twee weekenden erna zijn
er de bekende sinterklaasfeesten van het DOE platform: Het Geheim van Sinterklaas en het
Schoentje zetten.
Meedoen met je straat: aan het Geheim kunnen straten weer mee doen. De spellen worden
bezorgd, maar voor pieten moet je zelf zorgen. Wil je mee doen en weten wat er wel of niet kan?
neem contact op met Netty de Jong ldjong@xs4all.nl
Sinterklaasversiering is weer te leen, grote zakken en mijters. Hiervoor graag een mailtje naar de
centrummanager. Je krijgt dan te horen wanneer je bestelde spullen afgehaald en weer ingeleverd
kunnen worden.
Sint-inpakpapier Gouda stad van Sinterklaas is ook weer te koop, per rol van 125m voor 40 euro per
rol. Bestellingen kunt u door mailen aan info@ondernemersgouda.nl Daar kunt u ook afspreken voor
afhalen en factureren/betalen.
Candlelight shopping – dit jaar net de dag na Gouda bij Kaarslicht 60 (11/12/2015) maar de week
erna, op zaterdag 19 december, gelijk met de IJsbaan. Die avond blijven de Grootwinkelbedrijven tot
21.00 uur open. Wil je meedoen met lichtjes en andere plannen, neem contact op met
irene@samma.nl

Koopavonden Sint en Kerst – afgesproken door de filiaalbedrijven:
Zondagen
 29 november Sintkoopzondag
 Alle zondagen in december open, ook 6 & 27 december
Avonden
 Donderdag 3 en vrijdag 4 december voor Sinterklaas
 Zaterdag 5 december gaat iedereen op gewone winkelsluitingstijd dicht
 19 december Candlelight shopping tot 21.00 uur.
 22 en 23 december, op 24 december, kerstavond, gelden de normale winkeltijden
Website www.vindingouda.nl : Sinds een aantal jaren bestaat deze site, die het volledig in kaart
brengen van (bedrijfs)activiteiten en wie in Gouda gevestigd zijn als doel heeft. Het betreft o.m
winkels, verenigingen, gezondheidszorginstellingen, hobbyclubs, horecazaken, scholen etc.
Deze site is sinds kort in beheer bij de S.O.G.
Er wordt gewerkt om de website www.welkomingouda.nl en www.vindingouda.nl te linken voor
winkels en horeca. De vermelding op Vind in Gouda is gratis. De site wordt maandelijks door een
paar duizend bezoekers geraadpleegd. U kunt zelf even kijken of uw gegevens correct op
www.vindingouda.nl zijn vermeld. Mocht dat niet zo zijn kunt u aanvullingen melden via de button
'meld aanvulling'. Of u kunt e.e.a. melden via ondernemersgouda@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Ronald van Rossum (Centrummanager Gouda/SOG)
Mede namens het bestuur van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda
Meer informatie:
Facebook: Binnenstad Gouda. Heb jezelf Facebook, deel de berichten!
Twitter: CentrummanagerG.
Wil je aanbiedingen doen van je winkel dan kan dat op de facebookpagina Centrum Gouda : Winkel
en andere nieuwtjes. Hiervoor moet je een berichtje sturen naar
centrummanagergouda@gmail.com
Meer links:
SOG: www.ondernemersgouda.nl
Voor DOE platformbijeenkomsten, meedoen, S.O.G. vergaderingen en vragen mail naar:
centrummanagergouda@gmail.com

