
  

Wat waren we al ver met de voorbereidingen…... 

De nieuwsbrief met de opzet voor het school– en volksfeest was al klaar. 

De bands waren vastgelegd, onze plaatselijke dj stond weer te popelen en de 

cateraar en tent waren geregeld.  Ook het aangepaste programma,  

zonder bogen en optocht, was bijna rond.  We hadden al overleg gehad met de 

voorzitters van de buurten. En er zou weer een mooie strijd geleverd worden. 

 

Op 9 juli 2021 heeft de overheid weer nieuwe maatregelen afgekondigd.  

Deze gelden in ieder geval tot half augustus.   

Het “koffiedik kijken” wordt hierdoor voor ons steeds lastiger.  

Wat kunnen we in korte tijd regelen en wat mogen we nog organiseren? 

 

Wij willen graag een mooi dorpsfeest houden zonder al te veel moeilijke  

regels. Een feest waar iedereen zich welkom voelt en waarvan we samen met 

jong en oud kunnen genieten.  

 

Daarom hebben wij afgelopen week, met pijn in ons hart,  

besloten om het school– en volksfeest ook in 2021 niet door te laten gaan.  

 
De nieuwe datum waarop wij met elkaar het feest nu gaan vieren is op   
2,3 en 4 september 2022 
 

Het afgesproken thema: 'Typisch Nederland' blijft hetzelfde. 

De groepen en buurtvereniging die hun onderwerp al ingeleverd hebben  

kunnen, na het opheffen van de maatregelen, verder bouwen. Ideeën voor je 

wagen, buurt, boog kunnen nog steeds ingeleverd worden bij het secretariaat. 

Ook als je het reeds ingediende idee wilt wijzigen. 

 

Wij hopen op jullie begrip. Bestuur Oranjevereniging Wachtum 

 

Omdat de viering van 75 jaar vrijheid het afgelopen jaar niet kon doorgaan, is 

besloten dit jaar deze tentoonstelling te houden. Hiermee krijgen de mensen 

uit de regio, die een rol speelden in de oorlog en bij de bevrijding een gezicht. 

 

Locaties 

Tot en met augustus zijn de tijdelijke tentoonstellingen te zien op de volgende  

locaties: Gees: voorm alige basisschool W ethouder  H Euvingstraat 6, 

Sleen:  Dorpskerk, Brink 7, Dalen:  museummolen Jan Pol,    

Coevorden: Bentheimerstraat 13, Emlichheim: Haus Ringerbrüggen, 

Hauptstrasse 24. 

 

Fietsroutes en wandelroute 

Er is een speciaal informatie- en routeboekje uitgebracht. Daarin staan  

bovendien vier fietsroutes, die de locaties aan elkaar verbinden. Dit boekje is 

gratis verkrijgbaar bij de kantoren van Tourist Info, de bibliotheken in de ge-

meente Coevorden en op de vijf locaties. In het boekje staat bovendien een 

wandelroute, die gaat door en rond het  centrum van Coevorden langs elf  

panelen met foto’s. De foto’s zijn op de bewuste locatie gemaakt en tonen ook 

de huidige situatie. 

2022 
 
17 April: 
 

Paasvuur 
 
27 April:  
 

Koningsdag 
 
4 Mei:  
 

Dodenherdenking 
 
2, 3 & 4 September: 
 

School en Volksfeest 
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