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Marken, 17 december 2015 

Beste Markers, 

 

Nog een paar weken en dan begint  het jaar 2016.  Dan is het 100 jaar geleden dat de laatste 

grote overstroming van de Zuiderzee is geweest in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. 

Ook het eiland Marken werd op 13 januari 1916 getroffen door deze overstroming. 

 

Men zal landelijk veel aandacht gaan schenken aan de honderdjarige herdenking.  

 

Het landelijke startsein zal op woensdag 13 januari 2016 op Marken worden gegeven met de 

verbranding van de eerste Waterwolf. Aansluitend worden er nog 16 Waterwolven verbrand 

langs de Gouwzee en het Markermeer, welke zijn gemaakt door diverse basisscholen uit de 

regio. 

 

Veel gebeurt op de Haven en zoals u weet is de ruimte daar beperkt.  Het verbranden van de 

Waterwolf vindt plaats nabij het zwemstrandje aan de Hogedijk. U kunt achter de muziek en 

de schoolkinderen aan lopen en krijgt afhankelijk van de windrichting een plek aangewezen.  

 

Een dag later wordt het monument onthuld en dan is de Hogedijk alleen toegankelijk voor 

genodigden. Omdat er voor de media een schip tussen de Helling en de Hogedijk komt te 

liggen, heeft het geen zin om vanaf de Helling de onthulling te bekijken.  

Voor inwoners en andere belangstellenden wordt er aan de Noordkant een plek met 

geluidsinstallatie ingericht vanwaar u de onthulling prima kunt zien en horen. De organisatie 

biedt u ter plaatse warme chocolademelk aan.    

  

Hieronder staat alles wat er gebeurt op Marken in de maand  januari  2016. 

 

13 januari   Start herdenkingsjaar  met verbranden Waterwolf en requiem  

                          16.45 uur  Verzamelen bij basisschool De Rietlanden 

17.00 uur  In optocht richting het zwemstrandje bij de Haven  

17.25 uur  Ceremonie verbranden Waterwolf met medewerking van  

   burgemeester L. Wagenaar-Kroon en dijkgraaf L. Kohsiek  

         

19.45 uur Luiden van de kerkklokken 

20.00 uur  “Requiem van een eiland” in de Grote Kerk 

        Vrij toegankelijk; er is plaats voor plm. 265 personen. 

 

14 januari   Onthullen herdenkingsmonument Watersnood 

  15.00 uur Bijeenkomst voor genodigden in dorpshuis ‘Het Trefpunt’  

16.00 uur   Genodigden in optocht vanaf het Trefpunt naar de Hogedijk 

16.30 uur    Onthullen herdenkingsmonument door minister Schultz 
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15 januari 19.30 en 21.30 

     

 

     

16 januari  19.30 en 21.30 

     

     

 

 

17 januari 10.00  uur   Kerkdienst in de Grote Kerk in het teken van Watersnood 1916

 

 

Tevens zal er in de tweede week van januari voor alle Markers 

worden verspreid.  

 

Het bestuur van de Stichting 

 

 

 

 

De Stichting Water Kust Land is 

initiator van vele activiteiten, zoals 

 

Stichting herdenking watersnood Marken

www.marken1916.com 

www.facebook.com/marken1916     

www.twitter.com/marken1916 

Tel: +31 (0) 653807558  Bank:  NL84 INGB 0006 8512 7

mail: aris.uithuisje@planet.nl         Kamer van Koophandel

       

       

 Voorstelling in kerk 

19.30 en 21.30 uur “De Street was de Zee”  een belevenis

 Beide voorstellingen zijn uitverkocht 

 Voorstelling in kerk 

19.30 en 21.30 uur  “De Street was de Zee” een belevenis

 Beide voorstellingen zijn uitverkocht 

 (Eventueel een extra voorstelling om 17.00 uur)

Kerkdienst in de Grote Kerk in het teken van Watersnood 1916

er in de tweede week van januari voor alle Markers een herinnering 

 

De Stichting Water Kust Land is de landelijke Stichting voor de Watersnoodramp van 1916 en 

vele activiteiten, zoals de Waterwolf.   Bekijk de site: www.waterkustland.nl
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een belevenis in de Grote Kerk 

 

een belevenis in de Grote Kerk  

 

(Eventueel een extra voorstelling om 17.00 uur) 

Kerkdienst in de Grote Kerk in het teken van Watersnood 1916 

een herinnering huis aan huis 

ichting voor de Watersnoodramp van 1916 en 

www.waterkustland.nl 

 


