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Onze doelstellig 
 
De reden van de oprichting van Stichting 
Garnizoensstad Vesting Coevorden was om 
met name het vestingverleden van de stad 
Coevorden en het daarmee samenhan-
gende garnizoensverleden te benadrukken 
en daarmee de historische uitstraling van 
Coevorden versterken. 
 
Met het organiseren van Garnizoensda-
gen/Slag om Coevorden willen wij bijdra-
gen aan de profilering als vestingstad en 
garnizoensstad en daarmee aan de uitstra-
ling van Coevorden. Coevorden presenteert 
zich die dagen als dé vesting- en garni-
zoensstad van de provincie Drenthe.  
 
Wij willen de historie van Coevorden  
“levend” houden. 
 
 
Slag om Coevorden 
 
De voorbereidingen voor de Slag om  
Coevorden zijn in volle gang. Dit jaar, en in 
het herdenkingsjaar 2022 maken de Garni-
zoensdagen plaats voor de Slag om  
Coevorden. 
In 2021 zal de Slag om Coevorden op 27, 
28 en 29 augustus plaatsvinden. Niet zoals 
u gewent bent op de Weeshuisweide maar 
in het Van Heutszpark. Wij vergeten het 
centrum echter niet want naast de activitei-
ten in het Van Heutszpark wordt ook de 
binnenstad nauw bij het programma be-
trokken. Zowel op zaterdag 28 augustus als 
op zondag 29 augustus zal ook het centrum 
bruisen van de activiteiten. Daarvoor zijn 
wij  momenteel diverse scenario’s aan het 
uitwerken.  
Diverse re-enactmentgroepen vanuit heel 
Europa zullen naar Coevorden komen om 
het ontzet van 1672 na te spelen. Onze ei-
gen Schutterij van Koeverden zal in het 
programma een prominente rol spelen.    

Dit alles natuurlijk met in acht name van de 
dan geldende corona maatregelen en of er 
weer vrij gereisd mag worden binnen  
Europa. 
Naast de vele re-enactmentgroepen zal 
evenals voorgaande jaren 12 Infanterieba-
taljon Luchtmobiel Regiment van Heutsz 
aanwezig zijn om demonstraties te  
verzorgen.  
Spectaculair om te zien zal de strijd tussen 
de re-enacters en 12 Infanteriebataljon 
Luchtmobiel Regiment van Heutsz zijn. 
Naast al het wapengekletter wordt ook door 
diverse muziekgroepen voor vermaeck ge-
zorgd. Waan je het laatste weekend van 
augustus in verloren tijden.   
 

 
 
De Slag om Coevorden in 2021 is een voor-
proefje van wat wij in het herdenkingsjaar 
2022 gaan organiseren.  
Het 350-jarig herdenkingsfeest van het 
ontzet van Coevorden in 1672, zal op 26, 
27 en 28 augustus 2022 groots gevierd en 
herdacht worden.  
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Handjes voor de Slag om Coevorden 
 
In de media hebben wij al een oproep ge-
daan voor vrijwilligers want voor het groot-
ste en mooiste evenement van Coevorden 
hebben wij veel vrijwilligers nodig. Dit jaar 
maar zeker ook in 2022. Om in het herden-
kingsjaar 2022 alles in goede banen te lei-
den geven wij zoals al vermeld dit jaar het 
laatste weekend van augustus alvast een 
voorproefje van de Slag om Coevorden.  
Samen met de organisatie kunnen de vrij-
willigers dit jaar alvast warm lopen voor het 
herdenkingsjaar 2022.  
 
 
In het kort het verhaal over 1672 
 
De bisschop van Münster, Berend van Ga-
len was in 1672 het oosten van het land 
binnengevallen en had Coevorden, een van 
de sterkste vestingen ingenomen. Door een 
list van schoolmeester en koster Meindert 
van der Thijnen en met behulp van de troe-
pen van Luitenant Generaal Carl von Ra-
benhaupt werd de bisschop van Münster 
met zijn troepen hetzelfde jaar uit Coevor-
den verdreven. In een volgende nieuwsbrief 
meer over het ontzet van Coevorden in 
1672. 
  

 
 

Schutterij van Koeverden 
 
De Schutterij van 
Koeverden is een ini-
tiatief van Stichting 
Garnizoensstad Ves-
ting Coevorden en 
heeft als doelstelling 
om naast actief deel 
te nemen aan de 
Garnizoensda-
gen/Slag om Coevor-
den ook acte de  
présence te geven bij 
diverse activiteiten in 

de gemeente Coevorden en daarbuiten.  
De Schutterij van Koeverden presenteert 
zich nu nog in het oude tenue van Exercitie 
Peloton Bourtange maar zullen binnen af-
zienbare tijd in een eigen Coevorder tenue 
te bewonderen zijn. 
 

 
 
De Schutterij van Koeverden zal gaan 
schieten met de kanonnen bij het Kasteel 
van Coevorden en met een eigen verplaats-
baar kanon. De loop van het verplaatsbare 
kanon is inmiddels klaar en wacht op goed-
keuring. Daarna moet er nog een affuit 
(onderstel van het kanon) van hout ge-
maakt worden. Daarvoor zoeken wij nog 
een ervaren timmerman die een affuit in 
oude stijl kan maken. 
 


