Verhalen van de Eems-Dollardkust
Stichting Verdronken Geschiedenis voert in de periode 2016-2017 een project uit onder de naam
‘Verhalen van de Eems-Dollardkust. Het doel van het project is het verzamelen, presenteren , vastleggen
en beschikbaar stellen van verhalen over dit gebied. De presentaties van de verhalen vinden plaats in de
vorm van een viertal excursies en een achttal presentaties op locatie (gelieve hiervoor het programma op
de ommezijde te raadplegen).
Bij de excursies en – vooral – de presentaties op locatie in het Eems-Dollardgebied kunnen mensen die
zelf verhalen hebben over een of meerdere onderwerpen zich vooraf (!) aanmelden via
verhaleneemsdollardkust@gmail.com. Hoewel de verhalenavonden- en middagen bepaalde thema’s
hebben, hoeven degenen die een verhaal of verhalen willen vertellen niet per se aan te sluiten bij het
onderwerp van die avond: ze mogen zeer uiteenlopend zijn: van landbouw en visserij tot archeologische
vondsten en van milieuproblematiek en van bijzondere personen tot scheepvaart en smokkelarij tot
inpolderingen.
De presentaties worden georganiseerd in samenwerking met plaatselijke en regionale historische
verenigingen, musea en andere organisaties. Na de presentaties zullen de verhalen worden bewerkt en
geplaatst op websites, en een deel wordt geselecteerd en bewerkt voor een boek
De excursies en presentaties zijn niet alleen bedoeld voor mensen die een verhaal hebben te vertellen,
maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Voor de excursies wordt een eigen bijdrage gevraagd,
de presentaties op locatie zijn gratis toegankelijk.
boek
Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

STICHTING VERDRONKEN GESCHIEDENIS
PROGRAMMA ‘VERHALEN VAN DE EEMS-DOLLARDKUST’
NAJAAR 2016 (onder voorbehoud)
11 september vaarexcursie in het Eemsgebied i.s.m. de Waddenvereniging (N.B.: VOLGEBOEKT)
17 september busexcursie langs kolken in het Oldambt i.s.m. Cultuurhistorische Vereniging Stad en
Lande en IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (N.B.: VOLGEBOEKT);
4 oktober
Verhalenavond over mythische eilanden: Munnike-Langenoog. Bosch en Heffezand
bij Openluchtmuseum Het Hoogeland i.s.m. Historische Kring Noordelijk Fivelingo
13 oktober
vaarexcursie Dollardgebied i.s.m. Waddentochten met o.a. geomorfologie van het
gebied, de Punt van Reide, grens- en milieuproblematiek;
19 oktober
Rottumverhalenavond – over de strandvoogdenfamilie Van Dijk, ‘malle’ graaf
Clancarty, strandingen en het reddingswezen bij RHC Groninger Archieven i.s.m.
Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat, Nederlandse Genealogische
Vereniging-afdeling Noord en RHC Groninger Archieven;
26 oktober
Verhalen over de Dollardvisserij – o.a. over de Dollardvisserij, visserij op ‘Blomkes’
(zeemos) en de visstand in de Dollard, i.s.m. Visserijmuseum Termunterzijl, aldaar.
29 oktober
Extra busexcursie langs kolken in het Oldambt i.s.m. Cultuurhistorische Vereniging
Stad en Lande en IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid;
12 november Dollardverhalenmiddag – o.a. over het Verloren Reiderland, verdwenen Dollard
eilanden en een moordaanslag in de Dollard bij RHC Groninger Archieven i.s.m.
Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat, Nederlandse Genealogische
Vereniging-afdeling Noord en RHC Groninger Archieven;
16 november Verhalenavond: Inpolderingen en leven in de polder in de kerk van Oosteinde i.s.m.
Stichting ’t Behoud Nijkerkje, Oosteinde;
30 november Verhalenavond over Delfzijl en omgeving, o.a. over Hunebed Heveskes,
visserijgeschiedenis en milieuproblematiek i.s.m. Historische Kring Amasius, Delfzijl
en Muzeeaquarium Delfzijl (i.v.m. verplaatsing en verbouwing Muzeeaquarium in
zaal ’t Anker in Delfzijl);
10 december Dollardverhalenmiddag Reiderland en Bellingwolde o.a. over geomorfologie
(ontstaan en veranderingen in het gebied) en het verloren Reiderland, bij Museum
De Oude Wolden i.s.m. Historische Vereniging Westerwolde;
2 november
Verhalen over het Dollardgebied en Dollardinbraken bij CHC Oldambt., i.s.m. Historische
Kring Oud-Winschoten.
De verhalenavonden beginnen om 20:00 u., zaal open 19:30 u.; de middagen beginnen om 13:30 u.
N.B.: Het programma is onder voorbehoud: data en locaties zijn in principe vastgelegd, alsmede de
sprekers van St. Verdronken Geschiedenis die een aandeel leveren, zoals vermeld in de bovenstaande
programmaonderdelen. Het kan echter zijn dat er door overmacht aanpassingen plaats moeten vinden.
Gelieve enige tijd voorafgaand aan een evenement de website te raadplegen.
MEER INFORMATIE:
Vragen en aanmelding excursies:

www.verdronkengeschiedenis.nl
verhaleneemsdollardkust@gmail.com

