
vrijdag 22 oktober

Demonstratie
 
• Op de Markt een demonstratie van  

Steenhouwerij TH.J.D. Lamers.

Ervaar zelf hoe de steenhouwerij de gravure maakt.  
En bouw mee aan het zichtbaar maken van historie! 
Je bent van harte welkom om te kijken vanaf 10.00 uur. 

Stadswandeling 

• Stadswandeling langs de vier historische panden  
in de binnenstad van Coevorden.

De wandeling start bij Tourist Info Coevorden.  
Er is een wandeling om 11.00 uur en om 13.30 uur.

Wandel je mee? Deelname is gratis. Meld je voor  
21 oktober aan. Stuur een e-mail naar  
coevorden@toreco.nl of bel 0524-52 51 50. zaterdag 23 oktober

Programma 

11.00 – 16.00 uur Ambachtenmarkt op de Markt
 
11.00 uur  - Opening van de Schutterij en Tamboer, optocht door de binnenstad 
12.00 uur  - Optocht van de Schutterij, start vanaf Vancouver
13.00 uur  - Welkomstwoord door wethouder Steven Stegen

14.00 uur -  Onthulling van de gravure voor  
   Kapper & Zo in de Bentheimerstraat

15.00 uur  - Optreden van theatermaakster Marion Maters bij het  
     oude stadhuis in de Kerkstraat
15.30 uur  - Optocht van de Schutterij en Tamboers, start vanaf het Geveltje
15.45 uur - Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd op de Markt, bij de kraam van 
     de gemeente Coevorden

Vier historische panden in de binnenstad van  
Coevorden vallen binnenkort extra op. Zij krijgen een 
unieke historische plaat met reliëf, een stadsgravure, 
voor de deur. De grote plaat is uit steen gehouwen. En 
laat een bijzonder stuk geschiedenis van deze plek zien.

Kom je ook kijken?

Bouwen aan historie is een samenwerking tussen Domesta, Centrum- 
management en gemeente Coevorden. Samen werken we aan een  
uitnodigende binnenstad. Waar inwoners en bezoekers kunnen genieten  
van water, historie, gezelligheid en het fijn wonen is. De plannen worden mede 
mogelijk gemaakt door het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe. 

De onthulling van de gravure en de georganiseerde randactiviteiten zijn een  
samenwerking tussen gemeente Coevorden en Stedelijk Museum Coevorden.

Leuke  

kleurwedstrijd 

voor  

kinderen!

Ga gratis op de foto in het Arsenaal!

Het programma is onder  
voorbehoud van wijzigingen.


