
Herdenkingsbijeenkomst 

Watersnoodramp 1953

UITNODIGING

Bestemd voor alle inwoners van Nieuwerkerk 
en belangstellenden.

Bestuurslid
Vacature
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Vacature

Wanneer Woensdag 1 februari 2023
Aanvang 13.00 uur

Waar Begraafplaats aan de
Burg. van Veenstraat, Nieuwerkerk



Dorpsgenoten,

De watersnoodramp is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van
Nieuwerkerk. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 raast er een 
storm met orkaankracht en is er bovendien sprake van springvloed. Tijdens 
deze stormachtige winternacht breken de dijken en worden grote delen van 
Zuidwest-Nederland overspoeld door ijskoud zeewater. Talloze mensen en 
dieren verdrinken.

Nieuwerkerk wordt bijzonder zwaar getroffen, er zijn 289 slachtoffers te
betreuren en veel overlevenden zijn dakloos. Het nieuws verspreidt zich snel
en vanuit alle windstreken wordt hulp geboden.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat deze diep ingrijpende gebeurtenis
plaatsvond. Steeds minder mensen die de ramp zelf hebben meegemaakt,
kunnen nog bij de herdenking aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om er
ieder jaar bij stil te blijven staan en er met elkaar voor te zorgen dat de
verhalen worden doorverteld aan volgende generaties. Zo worden de
slachtoffers niet vergeten en schenken we aandacht aan de voortdurende
strijd tegen het water.

Graag nodigen wij u uit om bij deze herdenking aanwezig te zijn. De scholen
van het dorp zullen hun medewerking weer verlenen met een kranslegging
en het voordragen van gedichten.

Het programma vindt u op de bladzijde hiernaast.

Namens de dorpsraad,
Jac Rens en Marije Matthijsse-Romijn



Agenda herdenkingsbijeenkomst

12.30 uur Verzamelen belangstellenden en schoolkinderen   

  in Punt 3 met expositie van Paula Ruyssenaars-

  Flikweert

12.45 uur Vertrek naar de begraafplaats

13.00 uur Blazen taptoesignaal

  Opening plechtigheid

  Zingen coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus o.l.v.   
  Eric Berrevoets

  Kranslegging

  Het voordragen van gedichten door kinderen
  van de basisscholen

  Toespraak door Jacco Folmer

  
  Aansluitend 1 minuut stilte

13.30 uur Einde plechtigheid, vertrek naar Punt 3

	 	 In	Punt	3	wordt	aanwezigen	een	kopje	koffie	of		 	
  thee aangeboden. Er is gelegenheid tot napraten en 
  het bekijken van de expositie.



Bekijk onze website voor meer informatie

www.dorpsraadnieuwerkerk.nl
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Expositie

Paula Ruyssenaars-Flikweert exposeert een aantal van haar 
kunstwerken die geïnspireerd zijn op de watersnoodramp, 
waaronder ‘Waterstanden 1953 Nieuwerkerk’, dat de hoogte van 
het water levensecht weergeeft. Zij vindt het een grote eer om 
ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking in haar eigen dorp te 
mogen exposeren: “De verwondering over mijn geschiedenis, de
strijd tegen het water die in ons DNA zit, heeft mij geïnspireerd 
om mijn afstudeer– en specialisatieproject aan de kunst-
academie af te ronden over de watersnoodramp van ‘53.” Meer 
van haar werk is te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.


