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rondom de



Wij zijn dealer van o.a.

KRIMWEG 34, COEVORDEN WWW.TUINENLIFESTYLE.NL 0524 - 700 202

U kunt bij ons 
terecht voor:

- Blokhutten
- Schuttingen
- Tuinhout
- Lariks/Douglas 
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- Sierbestrating
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- En een groot 

assortiment 
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Tuinplannen…?
Die beginnen bij Hemmes Tuin & Lifestyle waar buitenleven centraal staat

Ook voor complete tuinrenovaties kunt u bij ons terecht!



Samen met Marle Kempees presenteert ze al jarenlang de verkiezingen tijdens de Coevorder Ganzenmarkt. 
,,Deze traditie hoort bij Coevorden en moet dan ook blijven bestaan”, zegt de 35-jarige Coevordense Maaike 
Tromp. ,,Wel gaan we nu echt mee met de tijd.” Maaike vertelt dat de verkiezingen op maandagmiddag  
14 november een echte show worden. ,,Die leuk is om naar te kijken.” De komende 60e Ganzenmarkt kent 
Biestemaondagen. De traditionele vragenrondes van Marle en Maaike aan de kandidaten zijn niet op  
14 november, maar op de drie Biestemaondagen daarvoor. Nieuw is de gezamenlijke act van alle kandidaten 
op 14 november als knallend slotstuk op de Markt. Maaike schreef de act met de Dalense Lucretia Corman 
en Emmenaar Wesley Schippers. ,,Het wordt een show vol met muziek, dans en interactie. Maar de traditionele 
klederdracht ontbreekt niet.” Alle kandidaten oefenen de act op woensdag 9 november in de Coevorder 
Fabriek van Theater Hofpoort. ,,Op 14 november reikt burgemeester Renze Bergsma de prijzen uit. De hele 
happening duurt al met al ruim een uur, verwachten we. Er komt een hoog podium te staan op de Markt zo-
dat iedereen goed zicht heeft op het spektakel. We gaan voor fun, plezier én behoud van traditie!”

,,Ganzenmarkt staat voor mij vooral voor gezelligheid! Daarbij heeft 
de Ganzenmarkt ook iets magisch, want ik weet nog dat ik als klein 
jochie omfietste van en naar school om de opbouw van de kermis te 
bekijken. De drukte en gezelligheid in de stad, en alle activiteiten die 
eromheen worden georganiseerd: dat heeft gewoon iets. Coevorden 
bruist dan echt!” Dat zijn mooie woorden van Coevordenaar Geert 
Bults (38). ,,We zijn dit jaar met de werkgroep promotie en sponso-
ring gestart met een nieuw logo en beeldmerk voor de Ganzenmarkt. 
We proberen om het als merk meer aan te laten sluiten bij deze tijd 
en iets herkenbaars neer te zetten. Ook hebben we onze website ver-
nieuwd en proberen we erg actief te zijn met de social media. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld nu ons eigen TikTok-account. Het is tegenwoor-
dig zo belangrijk om jezelf goed te laten zien, zowel online als offline. 
Ganzenmarkt is een stichting en de organisatie moet het vooral heb-
ben van sponsoren. Daar hebben we dit jaar als bestuur behoorlijk gas 
op gegeven én met resultaat. We hebben ontzettend veel bedrijven 
benaderd; het is fantastisch om te zien dat eigenlijk iedereen positief 
reageert en de Ganzenmarkt een warm hart toedraagt.”

De Ganzenmarkt maakte de afgelopen tien jaar een belangrijk deel uit van het leven van Henri van Ringen. De 57-jarige Coevordenaar is al die jaren voorzitter geweest. ,,Deze functie 
heeft mij altijd voldoening gegeven”, vertelt hij. ,,Wat hebben we veel meegemaakt, zeg. Veel hoogtepunten natuurlijk, maar ook een streep door de Ganzenmarkt vanwege corona. 
Belangrijkste is dat we het al die tijd samen hebben gedaan.” Als vrijwilliger blijft Henri na de komende editie zich inzetten voor de jaarlijkse festiviteiten, want het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. ,,Op maandagmiddag even na vier uur ’s middags weet ik waar we het allemaal voor hebben gedaan. En ik weet zeker dat we ook de komende edities de blije ge-
zichten van de kandidaten blijven zien. Natuurlijk vinden ze het spannend, maar de vreugde bij de winnaars is zo mooi om te zien!” Henri vindt het nu mooi geweest en draagt het 
stokje over aan Janneke Knegtering. ,,Er is met de aanstaande Ganzenmarkt nieuwe stijl voor mij geen beter moment om te stoppen, denk ik. We hebben nieuwe bestuursleden die 
er vol voor gaan. En met Janneke staat een gedreven voorzitter aan het roer. Mooi om te zien die nieuwe energie.”

Ganzenmarkt Coevorden heeft met Janneke Knegtering een nieuwe 
voorzitter. De 38-jarige Coevordense keek eerst een paar keer mee met 
‘een heel leuk clubje’, zag mooie plannen en wil daar met alle plezier 
aan meewerken. De verkiezingen verlopen de komende editie meer ei-
gentijds. ,,Een mooie show met een knipoog naar het verleden”, vertelt 
Janneke. ,,Het wordt een spektakel!” Een mooi onderdeel tijdens het 
ganzenmarktweekend is volgens Janneke de livemuziek van de band 
KaramBAM! Muziek van die populaire coverband klinkt zaterdag 12 
november direct na de intocht van Sinterklaas - en speciale pietenshow 
- op de Markt in hartje vestingstad. ,,Uiteraard in goed overleg met de 
organisatie van de intocht.” Janneke weet te vertellen dat alle kandidaten 
voor de verkiezingen van maandagmiddag op zaterdag alvast deel uitma-
ken van de kleurrijke intocht van de goedheiligman uit Spanje. In aanloop 
naar de Ganzenmarkt is Janneke druk genoeg met de nodige voorberei-
dingen. ,,Dit feest zorgt voor verbinding in Coevorden en wat is het leuk 
om als oud-inwoner één keer per jaar terug te keren voor de Ganzen-
markt. Vele mensen uit Coevorden groeien op met de Ganzenmakt. Dit is 
een feest van en voor de stad, maar uiteraard is iedereen welkom!”

De 60ste jubileum- 
editie van de  
Coevorder Ganzen-
markt komt eraan.  
Vestingstad Coevorden 
maakt zich op voor  
een onvergetelijk 
volksfeest. De redactie 
van deze krant sprak 
met vier mensen, die 
een warm hart hebben 
voor de Ganzenmarkt.

Op naar een onvergetelijke Ganzenmarkt

Maaike Tromp

Geert Bults

Henri van Ringen

Janneke Knegtering

Het bestuur van Stichting Ganzenmarkt Coevorden bestaat uit 
- van links naar rechts - Willeke Scholten, Henri van Ringen,  
Karin Derksen, Geert Kok, Arnold Faas, René Fleurke, Janneke 
Knegtering en Geert Bults.

De krant 60e Ganzenmarkt Coevorden is een uitgave van Mediahuis Noord | Redactie: Kristian Elders & bestuur en commissies Stichting Ganzenmarkt Coevorden
Fotografie: Herman Woltersom, Iris Groen en archief Stichting Ganzenmarkt Coevorden | Advertentieverkoop: Mediahuis Noord 

Coördinatie: Gerrie Kreuze | Vormgeving: Specialredactie Mediahuis Noord | Oplage: 19.000  | Verspreiding: via de Coevorder Courant
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In het begin van de 19e eeuw 
werden eind oktober/begin 
november de vier ‘Biestemaon-
dagen’ (beestenmaandagen) 
ingesteld. De eerste maandag 
werd ingevuld door een grote 
veemarkt met onder meer gan-
zen. Vanaf de tweede maandag 
begon de drieweekse kermis.  
De derde maandag was de ‘Oale 
wievenmarkt’. De kinderen kre-
gen vrij van school om met hun 
moeders naar het centrum te 
gaan. Na het inkopen leefde de 
jeugd zich uit op de kermis en 
zaten de ‘oale wieven’ in de cafés 
rondom de Markt.

De vierde Biestemaondag - op 
de tweede maandag in novem-
ber - was de Ganzenmarkt en 
deze markt brak alle records. De 
ganzen waren bijzaak geworden 
en de boeren en boerinnen uit 
de Drentse, Overijsselse en Duit-
se dorpen werden hoofdzaak. De 
linnenwagens stonden rijen dik 
op de markt en in de hoofdstra-
ten. ‘s Morgens kocht men dan 
alle zaken die nodig waren voor 
de winter in één keer in en zo 
deed de middenstand goede 
zaken. ’s Middags was het dan 
feest. Er werd stevig gedronken 

en stoeten boeren en boerinnen 
trokken zingend door de straten.
In het begin van de twintiger 
jaren werd de omgeving van 
Coevorden steeds droger en 
werden er als gevolg daarvan 
steeds minder ganzen gehouden 
en bleef de Ganzenmarkt uitslui-
tend bestaan als een inkoop- en 
feestdag.

Nieuw leven
In 1962 werd de Ganzenmarkt 
nieuw leven ingeblazen. De huis-
houdschool bood spontaan aan 
meisjes te vragen om verkleed 
als ganzenhoedster de ganzen 
de stad in te drijven en zo vond 
op 12 november 1962 de eerste 
Ganzenmarkt als folkloristisch 
evenement plaats. Tijdens dit 
evenement werden een aantal 

ganzen per opbod verkocht en 
de rest ging terug naar de ei-
genaar. De lagere schooljeugd 
mocht de intocht van de gan-
zen bekijken in de stad en moest 
daarna weer naar school. Vanaf 
1963 kregen alle leerlingen in 
Coevorden de hele dag vrij.  
De ontwikkelingen gingen vanaf 
toen door, de leerlingen van de 
Vakschool gingen meedoen en  
er kwam een heuse Miss Ganzen- 
hoedster verkiezing, gevolgd 
door Mini-Missen en Oma-Missen. 
Ook werd tijdens dit evenement 
regelmatig een Gouden Gans uit-
gereikt aan verdienstelijke ‘gan-
zenmarkters’.

Tegenwoordig is de Ganzenmarkt 
op de tweede maandag in no-
vember nog steeds een feestelijk 
evenement, dat ieder jaar wordt 
gevierd met een Miss-, Mini-Miss 
en Mini-Mister verkiezing. De ge-
kozen meisjes en jongen dragen 
deze titel een jaar lang en ver-
tegenwoordigen Coevorden bij 
tal van activiteiten. De afgelopen 
jaren heeft de Stichting Ganzen- 
markt gemerkt dat er vanuit de 

maatschappij weerstand is ont-
staan over het op traditionele 
wijze hoeden van ganzen naar 
de Markt. Welzijn van dieren 
vinden we ontzettend belang-
rijk en daarom is de stichting op 
zoek gegaan naar andere ludieke 
manieren om de traditie niet 
verloren te laten gaan, maar ook 
om tegemoet te komen aan de 
bezwaren en/of onmogelijkheden 
die bestaan.

Verkiezingen nieuwe stijl
Cultuur, historie en plezier zijn de 
belangrijkste speerpunten in het 
nieuwe verkiezingsprogramma. 
De genoemde Biestemaondagen 
staan centraal. Tijdens de Bieste-
maondagen presenteren de kan-
didaten zich aan de hand van een 
fotocollage. 

Het verkiezingsprogramma ziet er 
als volgt uit:
• Maandag 24 oktober   

1e Biestemaondag:   
Mini-Missen

• Maandag 31 oktober   
2e Biestemaondag:   
Mini-Misters

• Maandag 7 november   
3e Biestemaondag:  
Missen

• Maandag 14 november  
4e Biestemaondag:  
Verrassingsact op de Markt

 
Tijdens de eerste drie Biestema-
ondagen krijgen de deelnemers 
de kans zich te presenteren aan 
de jury in klederdracht en met 
een fotocollage, die ze zelf mee-
brengen. De jury krijgt dan al een 
eerste indruk van de kandidaten. 
Ook worden van alle kandidaten 
portretfoto’s gemaakt die later 
gebruikt worden om de inwoners 
van Coevorden via social media 
te laten stemmen. Gezamenlijk 

met de jurystemming bepaalt dit 
de uitslag.

Voorbereiden  
verrassingsact
Aan het einde van de avond wor-
den de kandidaten uitgenodigd 
om op woensdag 9 november 
een verrassingsact voor te be-
reiden. Er is een speciaal pro-
gramma bedacht voor de vierde 
Biestemaondag op de Ganzen-
markt (maandag 14 november). 
Tijdens de verkiezingen op de 
Markt wordt een show gegeven 
door alle deelnemers, waarbij 
ook hier weer cultuur, historie en 
plezier centraal staan. De kandi-
daten starten bij de Fabriek. Zij 
worden op ludieke wijze ontvan-
gen, waarna ze samen - en onder 
leiding van de stadsomroeper - 
naar de Markt worden begeleid. 
Daar geven ze een geweldig op-
treden met dans en muziek.

Na de verrassingsact worden de 
Mini-Miss, Mini-Mister en Miss 
Ganzenhoed(st)er wereldkundig 
gemaakt. De winnaars blijven 
op de Markt in de koepel voor 
een meet & greet plus uiteraard 
een persmoment. De overige 
kandidaten gaan terug naar de 
Fabriek.

Ganzen
Ganzen hebben nog steeds een 
belangrijke rol bij dit culturele 
evenement. Er wordt niet meer 
met de ganzen gedreven door 
het centrum, maar we willen de 
ganzen wél een rol geven tijdens 
het evenement. 

Ganzenmarkt draait om de verkiezingen. De tradi-
tie van de Coevorder Ganzenmarkt wordt voort-
gezet, maar verkiezingen van de Mini-Missen, 
Mini-Misters en Missen worden in een nieuwer en 
moderner jasje te gestoken. Passend bij deze tijd, 
maar zeker met aandacht voor cultuur én historie.

Verkiezingen Ganzenmarkt 2022

Juryleden in actie tijdens de 
editie van vorig jaar.

Ganzenmarkt 2021: Mini-Mister Jurrian Toussaint, Mini-Miss Eden 
Dost en Miss Ganzenhoedster Yenah Sanli.



We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Coevorden  Sallandsestraat 108  {(0524) 518 833
Emmen  Marktplein 152  (0591) 640800
Klazienaveen  Langestraat 504  (0591) 708888

Je hebt al genoeg 
te doen als je gaat 
verhuizen. Daarom 
regelen wij alles 
rondom je hypotheek.

Dit is een van de Jazekerheden 
van De Hypotheker.
Meer informatie op hypotheker.nl/jazekerheden



In de loop der jaren kwam hierin 
wat verandering, want de koop-
lieden gingen zelf naar de boeren 
en kochten daar de ganzen op. 
Algemeen werd aangenomen dat 
rond 1920 de Ganzenmarkt was 
verdwenen. Echter de Provinci-
ale Drentsche en Asser Courant 
schreef op 17 november 1869 al: 
‘Heden was ‘t hier Ganzenmarkt, 
de ganzen echter waren en ble-
ven te zoek, alleen de benaming 
van der markt is gebleven. Door 
’t heerlijkste herfstweder begun-
stigd was de markt druk bezocht. 
De aanvoer van rundvee was ge-
ring; schapen waren er zooveel 
te meer, namelijk 1375 stuks, en 
de handel hierin regt levendig. 
De prijzen liepen van 5 tot 9,50 
gulden’.

Schapen
In 1894 werden door controle van 
de plaatsvervangend districtsvee-
arts Kroes uit Dieverbrug door 
de politie 21 schapen in beslag 
genomen omdat deze leden 
aan een besmettelijke ziekte. De 
schapen waren afkomstig van di-
verse boeren uit Nieuw-Schoone-
beek. In 1885 werd zelfs over de 
van oudsher bekende Ganzen-
markt gezegd dat het meer de 
naam van schapenmarkt verdien-
de omdat er in dat jaar maar liefst 
850 schapen werden aangevoerd. 
De Provinciale Drentsche en As-
ser Courant schreef 15 november 
1894: ‘Vroeger werden er door 
de boeren uit den omtrek op 
dezen dag ganzen aan de markt 
gebracht. In de laatste jaren ziet 

men ze niet meer; ze worden 
door de landbouwers voor 1 gul-
den 50 per stuk levend verkocht 
aan van elders komende koop-
lieden’.

Biestenmaondagen
De Ganzenmarkt was de laatste in 
een serie van vier ‘Biestenmaon-
dagen’. De eerste markt was een 
veemarkt, de tweede een gewo-
ne wekelijkse markt en de derde 
kreeg de naam ’olle wieven-
markt’. Boerenvrouwen en school-
gaande kinderen trokken mee 
naar de markt. De groentevoor-
raad werd aangevuld, waarbij met 
name soepgroenten en witte kool 
erg populair waren. De kool werd 
thuis in Keulse potten gedaan om 
er zuurkool van te maken voor de 
koude winterse dagen.

Pretmakers
Ondanks dat de ganzen niet meer 
in Coevorden werden verhandeld, 
trok de jaarlijkse Ganzenmarkt 
nog steeds veel mensen. In 1880 
was Coevorden stampvol en ver-
sperden wagens vol pretmakers 
de straten. De herbergen waren 
omsingeld door linnenwagens en 
de jongelui - van beiderlei kunne 
- vierden luidruchtig feest. Op  
De Loo gebeurde nog een onge-
luk toen de dissel uit een wagen 
ging; vier personen konden op 
tijd uit de wagen springen, daar 
waar twee met het rijtuig te water 
raakten. Op de straatweg van  
Dalen naar Coevorden stond in 
1885 een lange rij van rijtuigen. 

De Dedemsvaartsche Stoomtram 
had in 1900 zelfs niet genoeg ma-
teriaal om de marktbezoekers te 
kunnen vervoeren. Door de Eer-
ste Wereldoorlog en de slechte 
treinenloop was het aantal bezoe-
kers op de Ganzenmarkt in 1914 
niet zo groot. De Ganzenmarkt 
werd in 1939 zelfs door de bur-
gemeester in verband met ‘den 
ernst der tijden’ afgelast. Na de 
bevrijding had de Ganzenmarkt 
haar aantrekkingskracht niet ver-
loren. De kermisgangers kwamen 
weer van heel ver en groepen 
trokken ‘s middags zingend door 
de aloude vestingstad.

Ria Assen eerste Miss
In 1962 nam de Coevorder Mid-
denstandscentrale het initiatief 
om de jaarlijkse Ganzenmarkt 
weer leven in te blazen en dit 
bleek direct een schot in de 
roos. Waren het vroeger nog de 
boeren die met ganzen naar de 

Markt kwamen, dit keer waren het 
vijftien ganzenhoedsters die zo’n 
150 ganzen naar de Markt dreven. 
Als eerste Miss Ganzenhoedster 
werd de 14-jarige Ria Assen (foto) 
door voorzitter Arjen Vonk van de 
Coevorder Middenstandscentrale 
gehuldigd.

Sinds het einde van de 18e eeuw werden door de 
boeren ganzen vetgemest die op een vast tijd-
stip naar Coevorden werden gedreven: er was dan 
Ganzenmarkt. Op de Markt in Coevorden werden 
de ganzen verhandeld en de kooplieden die gan-
zen gekocht hadden, verscheepten deze via Rot-
terdam naar Engeland, waar zij op de kerstdis te-
rechtkwamen.

De geschiedenis 
van Coevorden en  
de Ganzenmarkt

Uit Nieuwsblad van het 
Noorden van 13 november 
1962.

Ria Assen krijgt de  
beker van Arjen Vonk.



GANZENVOORDEELACTIE!!

DAMES

HEREN

aanbiedingen geldig t/m 14 november
Uiteraard ontvangt u bij ons ook dubbelkansbonnen!

losse inlegzool  
van 99,95

voor  50,00

Ook in zwart.
losse inlegzool

van 119,95
voor 50,00

Ook in blauw, 
losse inlegzool

van 159,95
voor 100,00

Ook in bruin,
losse inlegzool
van 219,95
voor 100,00

Ook in off white,
losse inlegzool
van 79,95
voor 50,00

ook online opjonkerschoenen.nlis onze gehelecollectie te bekijken

Ook in zwart, 
losse inlegzool
van 189,95
voor 100,00

Rolling soft,
losse inlegzool

van 159,95
voor 100,00

Ook in beige,
losse inlegzool
van 219,95
voor 100,00

VIND HIER KLEDING VAN O.A. DE MERKEN; 

Only, Cars jeans, Jack&Jones, Lofty manner, 

Soya, Street one, Elvira, No excess, 

Tom Tailor, Quapi, B-nosy, Z8, Noppies 

Friesestraat 32, Coevorden

COEVORDEN
Looweg 51 (richting Huttenheugte)

Donderdag koopavond
1000m2 winkelplezier

6 dagen per week geopend

HARDENBERG
Parkweg 1a (bij L.O.C.)
Donderdag koopavond
1000m2 winkelplezier
6 dagen per week open

OMMEN
HessenwegWest 5 (koopcentrum west 5)

Grote parkeerplaats
600m2 winkelplezier

vrijdag koopavond (ma. morgen gesloten)

mode
WELKOMBIJ VEURINKMODE...MODE&MEER!
Wij zijn gespecialiseerd in denim, mode voor een maatje meer, én de beste bedrijfskleding!

GRATIS PARKERENVOOR DE DEUR BIJ ALLE FILIALEN!
Voor meer informatie klik opwww.veurinkmode.nl

8 dinsdag 25 oktober 2022



Zaterdag 
12 november
 
Band KaramBAM!  
podium op de Markt  
tussen 15.00 en 18.00 uur 

Zondag 
13 november
 
Spinmasters DJ  
podium op de Markt  
tussen 12.00 en 17.00 uur 

Straatartiesten  
lopend in het centrum  
tussen 12.00 en 17.00 uur 

Toet en Bloaslust  
in het centrum  
van 13.30-16.30 uur 

Artiesten

The Time Machine Travellers.

RADIONL  
op volle 

kracht in 
Coevorden

Maandag 14 november van 10.00 tot 13.30 uur strijkt de RADIONL Op Volle Kracht artiestenshow neer op  
de Markt in Coevorden. Dit is een amusementshow waarbij het publiek vermaakt wordt door onder meer het 
spelen van een radioquiz en live optredens van diverse Nederlandstalige artiesten, die verbonden zijn aan  
RADIONL.
De presentatie van de populaire artiestenshow is in handen van RADIONL DJ Hessel Wijkstra, die al langer 
dan vijftien jaar te horen is op het populaire radiostation en wel elke werkdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Ook 
het befaamde ‘RADIONL stickers en t-shirts weggooien’ is onderdeel van de show in hartje vestingstad.

Maandag 
14 november
 
RADIONL drive-in  
met artiesten
op het podium op de Markt  
tussen 10.00 en 13.30 uur
 
Straatartiesten  
lopend in het centrum  
tussen 12.00 en 17.00 uur

Lava Queens.AMI6.

Happy Dixie Orkest. Spinmasters DJ.

Markantikar.

Toet en Bloaslust.





 

 
 

BOXSPRINGSET 1959 
 

 
 

• POCKET geveerde boxen • 7-zône pocketveermatrassen 
• 8 cm dik koudschuim topdekmatras • gecapitonneerd hoofdbord 

 

VLAKKE SET COMPLEET 
Maten 140/160/180 x 200 of 210 

nu vanaf 1799,- 
 

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
Maten 140/160/180 x 200 of 210 

nu vanaf 2699,- 
 

Leverbaar in 100 kleuren en/of stoffen. Ook leverbaar in extra lang 220 cm. 

BOXSET SLIMBOX 
 

 
 

• retro look • strak, “zwevend” hoofdbord  
• Lattoboxen • 7 zône pocketveermatrassen 

• 8 cm dik koudschuim topdekmatras 
• leverbaar in diverse kleuren 

 

120x200 nu vanaf 8948,- 

140x200 nu vanaf 9998,- 

160x200 nu vanaf 1098,- 
180x200 nu vanaf 1198,- 

Ook leverbaar in extra lang 210 cm of 220 cm. 

BOXSET BAYA 
 

 
 

• Bonell geveerde boxen 
• 7 zône pocketveermatrassen 

• 6 cm dik koudschuim topdekmatras 
• leverbaar in diverse stoffen en kleuren 

 
VLAKKE SET 

140x200 nu 1098,- 

160x200 nu 1148,- 

180x200 nu 1198,- 

ELEKTRISCH 
140x200 nu 1698,- 

160x200 nu 1798,- 

180x200 nu 1898,- 
 

Ook leverbaar in extra lang 210 of 220 cm. 
   

BOXSET BLOQ 
 

 
 

• gecapitonneerd hoofdbord 
• extra hoge Bonell geveerde boxen 

• 7 zône pocketveermatrassen 
• 6 cm dik koudschuim topdekmatras 

 

Maten 140x200, 160x200 of 180x200 

In alle maten van 1298,- nu voor 999,- 
Kleur donkergrijs. Tegen meerprijs ook in andere 

kleuren en/of stoffen leverbaar. 
Ook leverbaar in extra lang 210 cm of 220 cm. 

BOXSET LARS 
 

 
 

• POCKET geveerde boxen 
• 7 zône pocketveermatrassen 

• 8 cm dik koudschuim topdekmatras 
• design hoofdbord en potensets • 17 kleuren 

 

VLAKKE SET maten 140/160/180 x 200 of 210 

van 2282,- nu voor 1598,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160/180 x 200/210 

van 3283,- nu voor 2298,- 
Ook leverbaar in extra lang 220 cm. 

BOXSPRINGSET INDUS 
 

 
 

• design boxset • industriële look • “zwevend” hoofdbord • metalen onderstel 
• slanke POCKET geveerde boxen • 7-zône pocketveermatrassen 

• 8 cm dik koudschuim topdekmatras • leverbaar in 100 kleuren en/of stoffen 
 

VLAKKE SET COMPLEET 
 

Maten 140/160/180 x 200 of 210 

In alle maten voor 1898,- 
 

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
 

Maten 140/160/180 x 200 of 210 

In alle maten voor 2698,- 
  

   

BOXSPRINGSET CARESSE 6010/6060 
 

 
 

• design hoofdbord • POCKET geveerde boxen • 7-zône pocketveermatrassen 
• 10 cm dik koudschuim topdekmatras • leverbaar in diverse kleuren 

• GRATIS VOETBORD TER WAARDE VAN 200,-! 
 

VLAKKE SET COMPLEET 
 

ELEKTRISCH VERSTELBAAR* 
 

      

140x200 

2095,- 
160x200 

2245,- 
180x200 

2395,- 
140x200 

2795,- 
160x200 

2945,- 
180x200 

3095,- 
*Met Pull-Back systeem en GRATIS draadloze afstandsbediening t.w.v. 199,- 

BOXSET CARESSE 3800/3850 
 

 
 

• Robuust hoofdbord • POCKET geveerde boxen 
• 7 zône pocketveermatrassen 

• 9 cm dik GEL FOAM topdekmatras t.w.v. 529,- 
• leverbaar diverse kleuren 

 

VLAKKE SET 
 

140x200 nu 1795,- 

160x200 nu 1945,- 

180x200 nu 2095,- 

180x210 nu 2245,- 

ELEKTRISCH 
 

140x200 nu 2395,- 

160x200 nu 2545,- 

180x200 nu 2695,- 

180x210 nu 2845,- 
 

BOXSET CARESSE 4600/4650 
 

 
 

• POCKET geveerde boxen met stalen onderstel 
• 7 zône pocketveermatrassen 

• 12 CM DIKKE POCKET GEVEERDE TOPPER! 
• leverbaar in diverse kleuren 

 

VLAKKE SET 
 

140x200 nu 1995,- 

160x200 nu 2145,- 

180x200 nu 2295,- 

180x210 nu 2445,- 

ELEKTRISCH 
 

140x200 nu 2595,- 

160x200 nu 2745,- 

180x200 nu 2895,- 

180x210 nu 3045,- 
 

  

POCKETVERINGMATRAS ALEXANDER 

 

  • 300 pocketveren per m2 
  • 7 ergonomische comfortzônes 
  • afgedekt met HR40 koudschuim 
  • medium ligcomfort 
  • anti-allergisch 
  • afritsbare dubbeldoeks hoes 
  • matrashoogte 22 cm 

80/90x200 van 359,- nu 249,- 

120x200 van 469,- nu voor 329,- 

140x200 van 529,- nu voor 369,- 

160x200 van 585,- nu voor 409,- 

180x200 van 639,- nu voor 449,- 
Ook leverbaar in extra lang 210 of 220 cm. 

 
 

 

GESCHIKT VOOR VERSTELBARE BEDDEN! 
 

  

GRATIS BEZORGING & MONTAGE!* 
WIJ VOEREN UW OUDE BED/MATRAS GRATIS AF!* 

DEELNEMER DUBBELKANS WINKELACTIE. 
*Vraag naar de voorwaarden 

 
 

FRIESESTRAAT 15 - COEVORDEN - TEL. 0524 512395 
 

 



Om Ganzenmarkt als folkloris-
tisch feest te blijven vieren, vin-
den wij het belangrijk dat deze 
geschiedenis weer meer gaat 
leven onder de inwoners van 
Coevorden en dan vooral onder 
de jongeren. Om dit te realise-
ren zijn we een samenwerking 
met Nieuwsbegrip aangegaan. 

Nieuwsbegrip is een organisatie 
die wekelijks informatieve lees-
teksten en opdrachten voor be-
grijpend lezen levert op bijna alle 
basisscholen in Nederland.

Samen met Nieuwsbegrip heb-
ben we een lesbrief over Gan-
zenmarkt ontwikkeld. Voor deze 

lesbrief hebben we de geschie-
denis van Ganzenmarkt opnieuw 
in kaart gebracht en beschreven. 
Ook wordt in de lesbrief be-
sproken hoe Ganzenmarkt in de 
huidige tijd gevierd wordt en zijn 
er leuke aansluitende opdrach-
ten, die de leerlingen in groep-
jes kunnen uitvoeren. Het is een 
leuk en leerzaam document 
geworden, waarbij de leerlingen 
kunnen leren over Ganzenmarkt, 
maar waarbij ze ook zelf actief 
kunnen meedenken over hoe 
Ganzenmarkt er in hun ogen uit 
moet zien. De lesbrief wordt op 
drie verschillende niveaus aan-

geboden voor de groepen 3 tot 
en met 8.

Toegankelijk
In september hebben alle basis-
scholen in de gemeente Coevor-
den toegang gekregen tot deze 
lesbrieven en zijn ze hiermee 
aan de slag gegaan. Ook zijn de 
lesbrieven toegankelijk voor alle 
basisscholen in Nederland, die 
gebruik maken van de lesme-
thode van Nieuwsbegrip. Vanaf 
nu zijn de lesbrieven ook blijvend 
toegankelijk op onze site en kun-
nen alle geïnteresseerden deze 
inlezen, printen en gebruiken.  

Het is een blijvend document 
binnen de lesmethode van 
Nieuwsbegrip en hierdoor kun-
nen de lesbrieven elk jaar weer 
opnieuw worden aangeboden.

Omdat we dit jaar een jubileum-
jaar hebben, vindt in november 
een tijdelijke expositie plaats in 
het Stedelijk Museum Coevor-
den. Tijdens deze expositie is er 
veel beeld- en filmmateriaal te 
zien over de geschiedenis en de 
bijzonderheden van de Ganzen-
markt. Deze expositie is voor 
jong en oud en sluit ook goed 
aan op de lesbrief.

Naast dat de Miss-verkiezing 
een nieuwe opzet heeft gekre-
gen, hebben wij ook ons huis-
logo een opfrisbeurt gegeven. 
Een nieuwe huisstijl die aansluit 
bij deze tijd. Het nieuwe logo - 
een strak vormgegeven gans en 
een eigentijds lettertype - staat 
symbool voor de vernieuwingen 
die dit jaar doorgevoerd wor-
den. Deze nieuwe huisstijl draagt 
daarnaast ook bij aan de herken-
baarheid en zichtbaarheid van de 
Ganzenmarkt.

Vrienden van Ganzenmarkt
Ook nieuw zijn de Vrienden van 
Ganzenmarkt. Dit zijn mensen 
die de Ganzenmarkt een warm 

hart toedragen. Zij kunnen voor 
een vast bedrag Vriend van de 
Ganzenmarkt worden en steunen 
hiermee de activiteiten rondom 
Ganzenmarkt, zoals de verkiezin-
gen en muziek op de markt.

Iedereen kan Vriend van Gan-
zenmarkt worden! Als je dit jaar 
vriend wordt, krijg je een unieke 
muts met het nieuwe logo.  
Meer informatie staat op de  

website van de Ganzenmarkt:  
www.ganzenmarktcoevorden.nl.

Daarnaast zoeken wij ook actief 
naar sponsoren bij bedrijven en 
instellingen in en rondom Coe-
vorden. Het is fijn om te zien en 
te horen dat ook zij Ganzenmarkt 
willen steunen en hiermee hét 
folkloristisch feest van Coevor-
den nog beter op de kaart willen 
zetten.

Interesse om als bedrijf of instel-
ling de Ganzenmarkt te sponso-
ren? Neem dan contact met ons 
op door een e-mail te sturen naar: 
info@ganzenmarktcoevorden.nl.

Ganzenmarkt is een historisch feest met een rijke 
geschiedenis. Maar door de jaren heen is deze ge-
schiedenis in de vergetelheid geraakt en veel men-
sen - waaronder de jongeren - weten vrijwel niets 
van de geschiedenis van Ganzenmarkt. 

Dit jaar is het de 60ste Ganzenmarkt. Dit jubileum-
jaar heeft het bestuur aangegrepen om veel zaken 
met een frisse blik te bekijken en waar nodig aan 
te passen. De commissie promotie werkt dit jaar 
mee aan de vernieuwing van Ganzenmarkt en pro-
moot de activiteiten rondom Ganzenmarkt onder 
meer via social media.

Cultuur, historie en educatie

Promotie van de Ganzenmarkt



O.a. parket-, 
laminaat- en 
pvc-vloeren.
Onderhoud.
Traprenovatie.
Binnenzonwering.

14 dinsdag 25 oktober 2022



Familie vossenjacht
Zaterdag 5 november organise-
ren TipPo en Jolpo Entertainment 
een gezellige familie vossenjacht 
in het centrum van Coevorden. 
Tussen 13.30 en 14.00 uur kun-
nen de groepen zich aanmelden 
op het Marktplein. Leuk voor het 
hele gezin of met je vrienden en 
vriendinnen. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. Om 15.45 uur is de 
prijsuitreiking in de Coevorder 
Fabriek.

De Ganzenloop 
Sportief bezig zijn tijdens het 
Ganzenmarktweekend? Dat kan 
op zondag 13 november. Tijdens 
het ganzenmarktweekend organi-
seert loopgroep Codac namelijk 
De Ganzenloop. Vorig jaar is in 
samenwerking met de Grachten-
loop en de ganzenmarktcommis-
sie hiervan al een voorproefje ge-
daan en dit smaakte naar meer! 
De reacties waren vooral van-
wege het recreatieve karakter erg 
positief. Het belooft een prachtig 
wandel- en recreatief hardloop-
evenement voor jong en oud te 

worden door en rondom de ves-
tingstad Coevorden.

Deelnemers kunnen naast 5 of 10 
kilometer wandelen of hardlopen 
ook een halve marathon (21 kilo-
meter) afleggen. Voor iedereen 
ligt bij de finish een herinnerings-
medaille klaar. De wandeltocht 
over 21 kilometer start zondag-
morgen 13 november om 8.00 uur 
op de Markt in Coevorden; de 
hardloopvariant (halve marathon) 
begint een half uur later. De 10 
kilometer lange wandeltocht start 
om 9.00 uur en de hardloopvari-
ant een half uur later. Tot slot start 
de 5 kilometer wandeltocht om 
10.00 uur en de hardloopvariant 
om 10.30 uur.
Het hardlopen heeft een puur 
recreatief karakter. Er is dus geen 
tijdswaarneming, terwijl deelname 
gratis is. Wie wil meedoen, kan 
zich niet op de dag zelf spontaan 
melden. Inschrijven moet vooraf 
via: www.ganzenmarktcoevorden.
nl. Bij de registratiebalie op de 
Markt krijgen de deelnemers hun 
startnummer uitgereikt.

Ganzentoernooi
Na twee coronajaren staat in de 
week voorafgaand aan de Ganzen-
markt het 28ste Ganzentoernooi 
van Bowlingvereniging Coevorden 
op de agenda. Het recreanten- 
toernooi wordt gehouden in het 
nieuwe Plaza Sportz. Dit is het 
voormalige Racket & Bowling Cen-
trum op sportpark Klinkenvlier, dat 
begin november de deuren opent.
De voorronden zijn van woensdag 
9 tot en met zaterdag 12 novem-
ber, van 19.30 tot rond 23.30 uur. 
De halve finale en finale beginnen 
zondag 13 november vanaf 12.00 
uur. Inschrijven kan tot 6 novem-
ber via: www.bowlingcoevorden.
nl/ganzentoernooi/toernooiform.
html. Alle informatie staat op de 
site van Bowlingvereniging Coe-
vorden; hier worden tijdens het 
toernooi ook de scores bijgehou-
den.

Vuurwerk
Het 60ste Ganzenmarktweekend 
wordt geopend met een gigan-
tisch vuurwerk op vrijdag 11 no-
vember om 19.00 uur. Vanwege 

werkzaamheden op de Weeshuis-
weide is het niet mogelijk om daar 
het vuurwerk af te steken. Het 
vuurwerk wordt nu vanaf de par-
keerplaats bij zwembad de Swane-
burg afgestoken.

Reünie
Vrijdag 11 november is er  
’s avonds een reünie voor alle 
voormalige Missen, Mini-missen 
en Mini-misters. Deze vindt plaats 
in de Fabriek aan de Sint Jans-
straat en begint om 20.00 uur. De 
avond staat in het teken van 60 
jaar Ganzenmarkt. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
en muzikale omlijsting kunnen er 
herinneringen opgehaald worden. 
Alle ingrediënten zijn dus aanwe-
zig voor een gezellige avond.
De genodigden hoeven deze 
avond niet in ganzenhoedster- 
kleding te komen. 
Aanmelden voor deze avond kan 
via: www.ganzenmarktcoevorden.
nl/reunie-2022. Vragen of meer  
informatie? Neem dan contact  
op door te mailen naar:  
info@ganzenmarktcoevorden.nl.

Kermis
Voor en tijdens de Ganzenmarkt 
is er zoals gebruikelijk kermis. De 
locatie is net als voorgaande jaren 
op en rondom de Markt. De ker-
mis is van woensdag 9 november 
tot en met maandag 14 november. 
De openingstijden van de kermis  
zijn: woensdag, donderdag,  
vrijdag en zaterdag vanaf 13.30 
uur; zondag vanaf 13.00 uur en 
op maandag (Ganzenmarkt) vanaf 
10.00 uur.

Jaarmarkt
Tijdens de Ganzenmarkt op  
maandag 14 november vindt  
de Oale Wievenmarkt  
(jaarmarkt) plaats bij en  
rondom het Kasteel.  
Deze markt begint om  
ongeveer 8.00 uur  
en eindigt in  
de middag.

Er worden rondom Ganzenmarkt diverse  
activiteiten georganiseerd. Op deze pagina  
staat meer informatie hierover.

Activiteiten

De winnaars van de ver-
kiezingen van vorig jaar 
eten een heerlijke oliebol 
op de Coevorder Markt.



Kom tijdens de kerstdagen genieten van een culinair 
kerstdiner bij Wereldrestaurant Puur. Reserveer en u 
bent verzekerd van een heerlijk kerstfeest vol mooie 

herinneringen en natuurlijk lekker eten. 

M I D D A G S E S S I E

M I D D A G S E S S I E

AV O N D S E S S I E  1

AV O N D S E S S I E  1 AV O N D S E S S I E  2

@wereldrestaurantpuur
@wereldrestaurantpuur

ADRES 

Westerstraat  212

7811 MZ Emmen 

RESERVEREN

info@wereldrestaurantpuur.nl

0591 65 92 92

W E R E L D R E S TA U R A N T  P U U R

Reserveer snel! 
Scan de code

Heerlijke

eerste kerstdag

tweede kerstdag

Heerlijke
K E R S T D A G E N

12.30 - 15.00 € 47,50

13.00 - 15.30 € 47,50

13.30 - 16.00 € 47,50

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 12,50

Kinderen 4-7 jaar € 22,50

Kinderen 8-11 jaar € 27,50

12.30 - 15.00 € 47,50

13.00 - 15.30 € 47,50

13.30 - 16.00 € 47,50

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 12,50

Kinderen 4-7 jaar € 22,50

Kinderen 8-11 jaar € 27,50

15.30 - 18.00 € 49,95

16.00 - 18.30 € 49,95 

16.30 - 19.00 € 49,95

17.00 - 19.30 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

15.30 -   18.00 € 49,95

16.00 -  18.30 € 49,95 

16.30 -  19.00 € 49,95

17.00 -  19.30 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

19.00 - 21.30 € 49,95

19.15 - 21.45 € 49,95

19.30 - 22.00 € 49,95

19.45 - 22.15 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

AV O N D S E S S I E  2

19.00 - 21.30 € 49,95

19.15 - 21.45 € 49,95

19.30 - 22.00 € 49,95

19.45 - 22.15 € 49,95

Kinderen t/m 2 jaar gratis

Kinderen 3 jaar € 14,50 

Kinderen 4-7 jaar € 24,50

Kinderen 8-11 jaar € 29,50

VOL

VOL

*Beschikbare tijden kunnen tussentijds vol worden gereserveerd.





BOXSPRING SWISSBOX® EASYSPRING 
v.a. € 148,- 
GRATIS GELEVERD!

OPBERG BOXSPRING  
met 840, 960 of 1080 liter 
opbergruimte 

Creer je eigen ligcomfort 
met topper naar keuze
140 x 200  cm € 549,-
160 x 200  cm € 599,-
180 x 200  cm € 649,-

GRATIS GELEVERD!

ZOMER/WINTERZIJDE TOPDEKMATRAS

ECO TOPDEKMATRAS 
op basis van Argan olie
70 x 200 v.a. € 52,-

DEKBED WOL 4 - SEIZOENEN
140 x 200   € 66,-
140 x 220
200 x 200
240 x 200
240 x 220

POCKETVERING TOPDEKMATRAS  
GEL INFUSED TRAAGSCHUIM 
11 cm dik, v.a. € 198,- Ook 
leverbaar in uitvoering met split 

TOPKWALITEIT 
DEKBED 
OVERTREKKEN
Alleen de betere 
merken en alleen 
100% katoen, 
katoen-satijn en 
flanel 
v.a. € 4,95

VOUWBED 
LUXOR

90 x 200  
€ 129,-

EINDEJAARSOPRUIMING!
PROFITEER DAAROM NU!

DRONTEN
DE DIEZE 14 • 088 900 51 04

WOLVEGA
GRINDWEG 140 • 088 900 51 03

KOM LANGS, BEL, MAIL OF BESTEL ONLINE. Meteen halen? Bel onze adviseurs voor een afspraak. Voor 15.00 uur online besteld = volgende werkdag geleverd!
  din. t/m vrij 10.00 - 17:30  zat. 9.30 - 17.00 uur  info@matrasdirect.nl   www.matrasdirect.nl

KLAZIENAVEEN
V. ECHTENSKANAAL NZ 134 • 088 900 50 00

GENEMUIDEN
SCHERING 23 • 088 900 51 50

do. & vrij. 10.00 - 17.30  zat. 09.30 - 17.00

BOXSPRING HOLMSTAD  
incl. hoofdbord, matrassen en topdekmatras.
2 pers. v.a. € 814,- GRATIS GELEVERD!

v.a. € 148,-

Dankzij dit Topdekmatras is je slaapcomfort het gehele jaar 
perfect af te stemmen en heb je het nooit meer te warm of te koud.

ZOMER/WINTERZIJDE TOPDEKMATRAS

DRONTEN WOLVEGA GENEMUIDEN

v.a. € 148,-

Dankzij dit Topdekmatras is je slaapcomfort het gehele jaar 
perfect af te stemmen en heb je het nooit meer te warm of te koud.

BIOCLEAN 
4 - SEIZOENEN 
DEKBED 
WASBAAR
140 x 200    € 24,95

140 x 220
200 x 200
240 x 200

OOSTENRIJKS DONZEN DEKBED
140 x 200   € 59,-
140 x 220
200 x 200
240 x 200
240 x 220

240 x 220
260 x 220



  
SINTERKLAASSINTERKLAAS

INTOCHTINTOCHT
COEVORDENCOEVORDEN

12 N0VEMBER 202212 N0VEMBER 2022
  11:30 uur aankomst haven bij Action

12:00 uur start optocht door centrum
13:00 uur Sinterklaas op de markt (Koepel)

De organisatie bedankt Stichting Ganzenmarkt en
Centrummanagement voor de fijne samenwerking en support.

MegaMegaMega




