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ZZZZOMEREXCURSIE OMEREXCURSIE OMEREXCURSIE OMEREXCURSIE naar Znaar Znaar Znaar ZIERIKZEEIERIKZEEIERIKZEEIERIKZEE    

 
Zeeland lijkt ver weg, maar via de Zeelandbrug is Zierikzee snel bereikbaar. En 
Schouwen-Duiveland is een bezoek meer dan waard. We bezoeken het oostelijke deel 
van het (voormalige) eiland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zierikzee staat bekend als monumentenstad. Voor een relatief kleine stad telt Zierikzee een groot aantal 
monumenten: 568. Het bekendste monument is de Sint-Lievensmonstertoren, die in de volksmond ook wel de Dikke 
Toren wordt genoemd. Deze toren lijkt als twee druppels water op de Sint-Romboutstoren in Mechelen. 
 

Zierikzee is al ontstaan in de 10e eeuw. In 976 komt Zierikzee onder de naam Creka (kreek) voor in een oorkonde 
waarin de Sint-Baafsabdij door keizer Otto II wordt bevestigd in haar bezittingen. De naam Zierikzee komt voor het 
eerst voor, als Siricasha, in een oorkonde uit 1156.   

In 1303 en 1304 werd de stad meerdere malen belegerd door Vlaamse troepen onder leiding van Gwijde van Namen. 
De Vlamingen slaagden er niet in Zierikzee in te nemen en werden uiteindelijk verslagen in de slag bij Zierikzee op 11 
augustus 1304. 
 

In de Tachtigjarige Oorlog werd Zierikzee op 8 augustus 1572 door geuzen 
ingenomen. In september 1575 landden Spaanse troepen 
op Schouwen en Duiveland, en sloegen het beleg voor Zierikzee. De stad gaf 
zich over op 29 juni 1576, maar vier maanden later ontstond er muiterij onder 
de Spaanse soldaten wegens achterstallige betalingen, waarna de 
Spanjaarden vertrokken. 
 

Maar ook in de twintigste eeuw zijn er grote rampen geweest. Naast een 
vergissingsbombardement in WO-II werd Schouwen-Duiveland,  net als een 
groot deel van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden in 1953 getroffen door 
de watersnoodramp. In Ouwerkerk is (pas) in de jaren ‘90 een museum over 
deze ramp opgericht. Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons 
die in 1953 zijn gebruikt om het gat in de dijk bij Ouwerkerk te sluiten.  
 

Kortom, een streek waar veel historie te beleven valt. En daarom nodigt het bestuur u van harte uit voor onze 
 

 
 
 
 

Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan. 
 

U kunt zich aanmelden voor de excursie door  
� de aanmeldingsstrook te sturen of mailen naar SHHV Excursie 2013, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden én 
� de kosten à € 55,00 over te maken op ING 330797 tnv Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. 
 

De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit 
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. Introducé(es) zijn ook welkom. 
 

STICHTSSTICHTSSTICHTSSTICHTS----HOHOHOHOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGINGLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING    
    opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957opgericht in 1957    gevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerdengevestigd te Woerden    
 

werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik, 
Linschoten,   Montfoort,   Oudewater,   Snelrewaard,   Willeskop,  Woerden,   
Zegveld. 

 

secretariaat:  Bekenlaan 20,  3448 XC  Woerden telefoon:  0348 -  41 75 77 
 internet: www.shhv.info  e-mail:      mail@shhv.info 
 

bank:  IBAN: NL05INGB0000330797. 
 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden 
 

KvK-nummer: 40.46.44.34 
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NAAR ZIERIKZEE. 



 2 

Programma:Programma:Programma:Programma:    
 

08.15 Vertrek vanaf het station 
Woerden (Noordzijde) 
(bus van Van Rooijen Tours). Er is 
een toilet aan boord van de bus. 

 
 

09.45 Aankomst in Ouwerkerk bij  
Restaurant de Vierbannen (Weg 
van de Buitenlandse Pers 3) 
Hier worden we ontvangen met 
koffie en gebak.. 

 
 

10.30 Vertrek naar het naastgelegen 
Watersnoodmuseum (Weg van de 
Buitenlandse Pers 5) 

 Na een korte inleiding en een film 
over de watersnoodramp van 
1953 kunnen we het museum 
bekijken. 

 
 

12.15 Vertrek bus naar Dreischor 
 
 

12.30 Lunch bij Museumcafé De Vier Jaargetijden (Molenweg 3) 
Na afloop kunt u op eigen gelegenheid het nabijgelegen ringdorp bekijken of het landbouwstreekmuseum 
bekijken (€ 5,00 toegang). 

 
 

13.45 Vertrek bus naar Zierikzee (Parkeerterrein Hoofdpoortstraat) 
 
 

14.00 Vanaf de aankomst in Zierikzee is er een keuzeprogramma. 
U kunt kiezen uit een combinatie van de volgende onderdelen: 
14.00-15.30   Stadswandeling onder leiding van een gids door Zierikzee 
15.30-16.00   Kort bezoek onder leiding van een gids aan ‘t Gravesteen (Mol 25, oude gevangenis) 
14.00-17.00   Bezoek stadhuismuseum (Meelstraat 6-10) 
14.00-16.30   Bezoek aan de museumhaven en de restauratiewerf (Vissersdijk 2) 
14.00-17.00   Winkelen of op eigen gelegenheid de stad bekijken . 

 
 
 

 

17.00 Verzamelen bij Restaurant De Werf (Vissersdijk 2a) 
 Hier genieten we van een drankje en borrelgarnituur. 
 
 

18.15 Vertrek bus uit Zierikzee 
 De bus vertrekt vanaf de zijkant van het Restaurant De Werf, Vissersdijk 2a. 
 
 

19.45 Terug in Woerden bij het station 
 
 

Onderstaande strook invullen en opsturen naar SHHV Excursie 2013, Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden of  
onderstaande  gegevens  overnemen  en uw aanmelding mailen aan mail@shhv.info. 
 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV, 

adres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….………………..... 

wil deelnemen aan de excursie naar Zierikzee op zaterdag 31 augustus 2013 met 

.………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 55,00 overgemaakt op ING 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische 

Vereniging te Woerden. 

Handtekening:  IN HET BEZIT VAN MUSEUMJAARKAART: ……………………….. 

  (aantal personen)   

   

  DIEETWENSEN (lunch):  …………………………………… 

  (specificeren, vegetarisch/zoutvrij enz.) 

…………………………………….. 
 

Wapen van Zierikzee


