
Wanneer D.V. donderdag 1 februari 2018
Aanvang 14.00 uur

Waar Begraafplaats aan de 
Burg. van Veenstraat, Nieuwerkerk

Herdenkingsbijeenkomst 

Watersnoodramp 1953
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Van de waarnemend voorzitter

Geachte inwoners van Nieuwerkerk e.o.,

Binnenkort is het 65 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd getroffen door 
de Watersnoodramp. Op 1 februari 1953 viel ook Schouwen - Duiveland, in het 
bijzonder ons dorp Nieuwerkerk en omgeving, ten prooi aan de golven.
Onze dorpsgenoten van toen werden letterlijk overvallen door het snel 
opkomende water. Velen kwamen om, er vielen 288 dodelijke slachtoffers.
Dit trok diepe sporen door onze dorpsgemeenschap, iedereen kende de 
dodelijke slachtoffers. De meeste overlevenden waren dakloos, en moesten 
vaak elders proberen de draad van hun leven weer op te pakken. Evacueren 
was vaak de enige mogelijkheid die overbleef.

Het is een goede gewoonte in Nieuwerkerk om dit jaarlijks met elkaar te 
gedenken. Als overlevenden en hen die later opgroeiden, samen met de 
schooljeugd stil te staan bij de catastrofe die ons dorp trof.
De beide scholen hebben toegezegd hun medewerking te verlenen door 
kranslegging en het voordragen van gedichten.

De dorpsraad wil u en jou dan ook graag uitnodigen om bij deze herdenking 
aanwezig te zijn.

We hopen dat velen onder u aan onze uitnodiging gehoor zullen geven.
De gegevens vind u op de bladzijde hiernaast.

Namens de Dorpsraad Nieuwerkerk e.o.

Chris Timmerman
waarnemend voorzitter

Agenda herdenkingsbijeenkomst

13.30 uur Verzamelen genodigden,belangstellenden en 

  schoolkinderen in Ons Dorpshuis

13.45 uur Vertrek naar de begraafplaats

14.00 uur Opening plechtigheid met muziek

  Kranslegging door kinderen van de basisscholen,

  onder begeleiding van de waarnemend voorzitter

  van de dorpsraad dhr. C.C. Timmerman

  Muziek

  Voordrachten van gedichten door kinderen

  van de basisscholen

  Muziek

  
  Korte toespraak door de waarnemend voorzitter   

  van de dorpsraad dhr. C.C.Timmerman

  1 minuut stilte

  Toespraak door Wethouder Cees van den Bos (SGP)

  Muziek en zingen Wilhelmus couplet 1 en 6

  Einde plechtigheid, vertrek naar ‘Ons Dorpshuis’

  In ‘Ons Dorpshuis’ is er gelegenheid tot napraten   

  tussen ouderen en jongeren met koffie, thee en   

  limonade

15.30 uur Einde plechtigheid in “Ons Dorpshuis”


