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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

10 NOVEMBER 2022 

 
 
Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de algemene ledenvergadering, en aansluitend de 
lezing. Locatie: Jeugdgebouw Hervormde kerk, Kerkring, ingang Schoolstraat, Sint Philipsland 
Tijd: 19:30u – 22:00u  
Voor de toegang tot en het verblijf in de vergaderzaal gelden geen beperkende maatregelen. 
Tenzij het Corona-virus tussen nu en de vergaderdatum weer de kop opsteekt.  
 
Onderwerp van de lezing: De Ramp van ’53 
De ALV wordt gecombineerd met een wederom zeer interessante lezing.  
Zie ommezijde voor meer informatie hierover. 
 
De agenda: 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2021 
4. Financieel jaarverslag 2021 
5. Begroting 2022 en 2023 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
8. Alle huidige bestuursleden zijn vorig jaar her-verkozen, en zijn bereid gevonden het 

komende jaar aan te blijven. Daarbij stellen wij een nieuw bestuurslid aan u voor: 
Jacob van de Velde. 

9. Rondvraag 
10. Foto’s van een aantal recente gebeurtenissen, en een korte introductie van de lezing 
11. Pauze (verwachting: van 20:30u tot 20:45u) 
12. Lezing over de Ramp van ‘53, door Koos Hage 
13. Sluiting 
Daarna is er uiteraard gelegenheid om na te praten. 

 
De onderliggende stukken worden tijdens de vergadering op het scherm getoond en 
mondeling toegelicht. Vanaf dinsdag 1 november kunt u vooraf de stukken inzien en / of 
afdrukken via de volgende link: https://philippuslandt.nl/vergaderstukken-alv-2022/ 
 
 
 
Contactgegevens:  
 
Fons Vleghels (voorzitter) philippuslandt.voorzitter@gmail.com  Telefoon: 0167 – 57 29 36  
Henk de Graaf (secretaris) philippuslandt.secretaris@gmail.com  Telefoon: 0167 – 85 16 08  
Bram Verwijs (penningmeester)  philippuslandt.penningmeester@gmail.com 
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Over de lezing 
 
1 februari 2023. Dan is het precies 70 jaar ná de ramp. Als opmaat naar de 70-jarige 
herdenking op 1 februari aanstaande hebben wij Koos Hage bereid gevonden om nu deze 
lezing over de ramp te verzorgen. 
 
Hage (Stavenisse, 1947) maakte als 5 jarige jongen de ramp mee. 
Hij is auteur van meerdere boeken, waarvan ‘Atlas van de watersnood 1953’ voor ons het 
meest interessant is. In dit boek zijn vele luchtfoto’s van de dijkdoorbraken opgenomen. Deze 
foto’s zijn genomen op 7 en 9 februari 1953. 
Hage heeft deze foto’s voorzien van achtergrondinformatie, kaartjes en vele ooggetuigen-
verslagen. Ook is er veel aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de Ramp. 
 
Daarna heeft Hage het plan opgevat om alle dijkdoorbraken te markeren. Door het plaatsen 
van basaltpaaltjes, precies op de plekken waar de dijken doorgebroken waren. Dit grote 
project is grotendeels afgerond. Alleen Schouwen-Duiveland loopt achter, daar zullen -in de 
loop van 2023- de nog resterende basaltpaaltjes geplaatst worden. 
 
 
Kortom: Koos Hage heeft ons heel veel te vertellen. 
 
 

 
Hieronder alvast twee foto’s::  
 

  
Stroomgaten SP1 en SP2, Willemspolder Markering stroomgat SP1, Willemspolder 

 
Meer vooraf informatie over de markeringen: zie o.a. onze website: 
https://philippuslandt.nl/2021/01/21/stroomgaten-1953-basaltzuiltjes-willemspolder/ 
https://philippuslandt.nl/2021/07/12/stroomgaten-ramp-53-sint-philipsland/ 
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