
Uitnodiging
Landschapstentoonstelling

Op 1 februari 1953 werd zuidwest Nederland getroffen 
door een zware stormvloed. Vrijwel het gehele eiland 

Goeree-Overflakkee overstroomde.

Op verzoek van wijlen burgemeester Chris van Hofwegen schreven verscheidene 
inwoners kort na de ramp hun verhaal op. Hun verslaglegging en de herinneringen van de 
jongeren van toen vormen de basis voor een bijzondere, permanente tentoonstelling in het 

landschap van Battenoord: Ooggetuigen van de Watersnood. 
Op elf plekken wordt het verhaal van ooggetuigen verteld. 

Uitnodiging
Namens de gemeente Goeree-Overflakkee en de werkgroep tentoonstelling 

Ooggetuigen van de Watersnood, nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling.

Wij stellen het op prijs als u, samen met veel ooggetuigen, 
aanwezig wilt zijn bij deze gebeurtenis.

De opening vindt plaats op
25 mei 2018 om 10.15 uur 

op Camping de Grevelingen, 
Havenweg 1, 3244 LK in Nieuwe-Tonge.

De ontvangst is in de recreatiezaal.



Het programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee

10.15 uur  Welkom en opening door Anne-Karin Guijt voorzitter dorpsraad Nieuwe-Tonge

10.20 uur Toespraak Daan Markwat, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee

10.25 uur Toespraak door Leo van Gelder, heemraad Waterschap Hollandse Delta 

10.35 uur  Inleiding op de tentoonstelling door Willem van der Ham met het voorstellen van de 

ooggetuigen. Kort gesprek met een van de ooggetuigen.

11 .00 uur Film ooggetuigen van de Watersnood

11 .05 uur  Wandeling naar de oorspronkelijke oude Zeedijk en het huis van de toenmalige 

havenmeester van Battenoord of meerijden met de RTM bus ‘het klokje’ naar de 

  oude Zeedijk 

11 .15 uur  Openingshandeling bij het themabord en toespraken door Anne-Karin Guijt voorzitter 

dorpsraad Nieuwe-Tonge en gedeputeerde Rik Janssen

11 .25 uur Wandeling langs een deel van de route onder leiding van enkele ooggetuigen 

11 .45 uur Einde officiële programma

12.00 uur Gelegenheid tot samenkomst in de recreatiezaal van camping De Grevelingen
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Het project Ooggetuigen van de 
Watersnood is mogelijk gemaakt door: 

gemeente Goeree-Overflakkee, 
Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta, 

NWB Bank, provincie Zuid-Holland, 
Veero en BNG Cultuurfonds.


