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Nieuwsbegrip over Ganzenmarkt Coevorden 

Tekst niveau AA 

 

Ganzenmarkt: feest in Coevorden! 

 

In november is het feest in 1 

Coevorden. Want het is dan 2 

Ganzenmarkt.  De Ganzenmarkt 3 

bestaat al 60 jaar. Vroeger was de 4 

Ganzenmarkt echt een markt. Nu is 5 

het vooral een feest.    6 

 

Ganzenstad 7 

Coevorden l igt in de provincie 8 

Drenthe. De stad heeft als bi jnaam ‘de 9 

Ganzenstad’.  Want vroeger hadden de 10 

boeren daar veel ganzen. De boeren 11 

verkochten de ganzen om op te eten.  12 

 

Ganzenmarkt vroeger  13 

Wilde een boer ganzen verkopen? Dan gaf  14 

de boer ze veel eten. Ze moesten dik 15 

worden. Waren de ganzen vet  genoeg? Dan 16 

verkocht de boer ze. Dat gebeurde alt i jd op 17 

de tweede maandag in  november. 18 

Ganzenhoedsters dreven dan de ganzen 19 

naar de stad.  Zi j  zorgden ervoor dat al le 20 

ganzen bi j  elkaar bleven.  En dat ze netjes 21 

naar de markt  l iepen. Daar werden de 22 

ganzen verkocht.  Maar door droogte waren 23 

er steeds minder ganzen in het gebied . De 24 

Ganzenmarkt stopte daarom. +  25 

Jurrian, Eden en Yenah 
wonnen in 2021 een pri js 

op de Ganzenmarkt in 
Coevorden  
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Ganzenmarkt nu 26 

De Ganzenmarkt bestaat al  bi jna 100 27 

jaar niet  meer als markt.  Nu is het  een 28 

feest.  Een groep mensen bedacht het 29 

feest in 1962. Elk jaar dreven 30 

ganzenhoedsters ganzen door de 31 

winkelstraten. Ze droegen dan kleren van 32 

vroeger.  Nu gaat het anders met de 33 

ganzen. Ze worden niet meer door de stad 34 

gedreven. Dat is ziel ig voor de dieren. Het 35 

past niet meer bi j  deze t i jd. De ganzen zi jn 36 

wel in de stad te zien. Op een plek die f i jn 37 

is voor de ganzen.   38 

 

Feest 39 

Het feest duurt nu een paar dagen . Er is 40 

een verkiezing van de beste ganzenhoeder 41 

en ganzenhoedsters. Er is vuurwerk. En er  42 

zi jn optredens met muziek. Er is ook een 43 

Ganzenloop. Dat is een hardloopwedsri jd 44 

door de stad.  En er is ook kermis. Dat was 45 

vroeger ook alt i jd bi j  de Ganzenmarkt.    46 

  

 
 
 Ganzenhoedsters dreven dan de ganzen naar de stad. 

ganzen drijven  = ganzen voor je uit laten lopen naar een 

bepaalde plek 

 

Door droogte waren er steeds minder ganzen in het gebied. 

het gebied  = het stuk land 

 

 


