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EVENEMENTEN AGENDA

EVENEMENTEN AGENDA

SEPTEMBER

OKTOBER

September wordt een bruisende maand bij Maria-Ria
en in de stad Goes.
De gehele maand ontvangt u mooie cadeaus, zoals een heerlijke koﬃepauze bij Lunchcafé Stadhuis of een leuk cadeau bij Maria-Ria.

Oktober staat bij
Maria-Ria in het kader
van verantwoord
textiel, verwendagen
en leuke cadeaus.

Zaterdag 31 augustus
• Modeﬂitsen van Caroline Biss. Laat u verrassen met de mode voor
winter 2019 en geniet van lekkere amuzes van 11.30 t/m 16.00 uur.
• Westerscheldetunnel tolvrij. Rijd deze dag gratis door de tunnel!
Zaterdag 14 september bestaat Maria-Ria alweer 14 jaar
en wie jarig is trakteert!
• Taart, bubbels en leuke cadeaus.
• Westerscheldetunnel tolvrij. Rijd deze dag gratis door de tunnel!
Vrijdag 27 september Goes Couture
• Met mode designer David Laport in de Grote Kerk
(kaarten vooraf bij onze winkel te koop voor € 57,95).
• U kunt o.a. de mooie collecties van Frank Lyman, Xandres en
Marie Méro bewonderen in het voorprogramma.
Zaterdag 28 september Goes Modestad
• Doorlopende modeshow in de Grote Kerk van 13.00 t/m 16.00 uur.
• Modeﬂitsen in en rond onze winkel.
• In de St. Adriaanstraat vindt u “Food & Fashion” aangeboden door
de ondernemers.
Zondag 29 september koopzondag
• Handige tips en een demonstratie; hoe drapeer ik mijn sjaal van Bella
Ballou sjaals tussen 13.00 - 16.00 uur. Deze dag krijgt u ook een
cadeau van Bella Ballou en 25% korting op een sjaal!
• Parkeergarage aan de Westwal voor maar € 1,-
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4 oktober t/m 13
oktober dagen van de

duurzaamheid!

Wij doen mee met de
week van mode, milieu
en textiel.
• Wij houden u per
e-mail u op de hoogte
van onze activiteiten.
• Ontvang een heerlijk
koﬃe-rondje bij
Lunchcafé Stadhuis
cadeau.
Zaterdag 26 oktober
• Westerscheldetunnel
tolvrij.
Op deze dag rijdt u
gratis door de tunnel!
Tips
• Kijk ook eens op onze
website.
• Volg ons op Facebook
en Instagram.
• Houd onze
nieuwsbrief via de
mail in de gaten.

E: info@maria-ria.nl • W: www.maria-ria.nl

