
 

 

PERSBERICHT 
Groningen, 6 december 2017  

Kerstvloedjaar uitluiden op het Wad en in Noordpolderzijl 

Met rasse schreden komt de datum van de Kerstvloed 1717 dichterbij. Met Expeditie Kerstvloed 1717 
stonden we stil bij deze vergeten ramp met workshops, lezingen, tentoonstellingen, publicaties en een 
zomerkunstroute met werk van 16 internationale kunstenaars langs de Noord-Groningse kustlijn – van 
Vliedorp tot Noordpolderzijl – die ca. 15.000 bezoekers trok. In de aankomende activiteiten gaan we met 
de Najade het Wad op, is de preview van het permanente kunstwerk kerstvloed 1717 en vervoert de Er 
Gaat Niets Boven Groningen Bus de mensen van Stad naar Noordpolderzijl en retour. 

 
Activiteiten december 
Eind december staan er nog afsluitende activiteiten op het programma-ook van andere organisaties 
die aanhaakten bij Expeditie Kerstvloed 1717-waaronder een tentoonstelling in het Noordelijke 
Scheepvaartmuseum, een voorstelling door jongeren van VRIJDAG theater, Focus Vocaal zingt 
Overleven en Liefde op 24 december in de St. Ludgerkerk In Garnwerd en er zijn exposities van 
‘kerstvloedkunst’ gemaakt door kinderen uit de omgeving van Noordpolderzijl. Kijk voor meer 
informatie en reserveren op www.kerstvloed1717.nl 

Met de Najade het Wad op 
Op 28 december organiseert Expeditie Kerstvloed 1717 i.s.m. Hans Vlasbloem en Janet Frieling 
(samen Zandbank Zeilcharters) een dag op het Wad met hun stoere Zeeuwse klipper Najade. 
Egge Knol, conservator bij het Groninger Museum en kenner van de Groninger geschiedenis en 
oudheden, is aan boord om te vertellen over zijn boek Kapen op Rottum dat in oktober verscheen. 
Kijk voor meer informatie en reserveren op www.kerstvloed1717.nl 

Verhalen en muziek in Noordpolderzijl 
29 december sluiten we het Kerstvloedjaar af met een laatste keer verhalen vertellen over deze 
vergeten geschiedenis in woord en muziek. Met o.a. een preview van het permanente kunstwerk 
Kerstvloed 1717, lezingen, lekker eten en muziek. De Er Gaat Niets Boven Groningen bus vervoert 
mensen van Stad naar Noordpolderzijl en retour. Kijk voor meer informatie en reserveren op 
www.kerstvloed1717.nl 

Samenwerking  
De Verhalen van Groningen is projectleider van Expeditie Kerstvloed 1717, een initiatief van Het 
Groninger Landschap, Domies Toen, Stichting Erfgoedpartners, waterschap Noorderzijlvest, Marketing 
Groningen en De Verhalen van Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente De 
Marne, Eemsmond en Winsum, Ben Remkes Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond, Groningen 
Seaports, Loket Leefbaarheid Groningen en Kansrijk Groningen, Aviko en het stimuleringsfonds 
Rabobank Noord-Groningen. 
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------  
     Einde bericht  

De Verhalen van Groningen verzamelt de verhalen van Groningers. En we vertellen ze weer door, 
zo maken zoveel mogelijk mensen kennis met de geschiedenis van Groningen. Kijk voor meer 
informatie op www.deverhalenvangroningen.nl 



 
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Anja Reenders. Via 06-23334894 
of anja.reenders@deverhalenvangroningen.nl 


