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Kar-Ga-Door 2020 AFGELAST
Kar Ga Door, het jaarlijkse evenement met historische voertuigen in Zuidwolde, zal
geen ‘Editie 2020’ krijgen. Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur besloten dat het
festijn dit jaar niet doorgaat.
Jaarlijks op de tweede zaterdag in juli, zijn er veel bijzondere oldtimers, maar ook
handkarren, fietsen, kinderwagens en rijtuigen te zien in het centrum van Zuidwolde. En
tijdens de toertochten ook in de omgeving. Maar dus niet in 2020.
Voorzitter Rutger Wemmenhove: ‘Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen. De
afgelopen jaren hebben we Kar-Ga-Door, na een pauze van vele jaren, opnieuw opgebouwd
en heeft het een plaatsje gekregen in de harten van liefhebbers van oude voertuigen en
ambachten.’
‘We hebben, zonder dat we weten hoe de wereld er in juli uitziet, tijdig een besluit willen
nemen,’ vervolgt Wemmenhove. ‘Een evenement als Kar-Ga-Door vergt veel voorbereiding.
Ook voor de deelnemers en bezoekers wilden we tijdig duidelijkheid verschaffen.’ Het
bestuur heeft afgewogen dat grote evenementen op dit moment niet wenselijk zijn, omdat ze
lijken bij te dragen aan de verspreiding van Covid-19. Kar-Ga-Door is daarnaast een
evenement dat voor een groot deel afhankelijk is van sponsoring. ‘We weten dat de
ondernemers ons een warm hart toedragen, maar nu iedereen alle zeilen moet bijzetten
vinden wij het niet gepast om sponsoring te vragen. We hebben vele opties, waaronder een
uitgeklede versie van Kar-Ga-Door, bekeken maar zagen geen mogelijkheid om dit jaar een
goed en veilig festijn te organiseren.’
De organisatie van Kar-Ga-Door richt zich nu al op volgend jaar. ‘Op 10 juli 2021, heten we
iedereen graag weer welkom in Zuidwolde. Het kan niet anders of het wordt dan een extra
speciale editie van Kar-Ga-Door’, besluit Wemmenhove.
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