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NVPV Alkmaar  

www.nvpv -alkmaar  Tijdens de verenigingsavond kunnen de 

bestuursleden de telefoon niet aannemen Bellen kan tot 20.00 uur. 

 

Voorzitter: Sip (S.E) Wiebenga Tel 072 5065351  

Email se.wiebenga@gmail.com 

 

Vice Voorzitter: Leo Nolten Tel 0651599086 /Leo.nolten@kpnmail.nl 

  

Penningmeester: Cock (C.N.J) Groot. Tel 0621605391  

Email penningmeester-NVPV@outlook.com 

 

Algemeen Bestuurslid: Manus (M) van Tol. Tel 0611340399 Email 

manusvantol1@hotmail.com 

 

Algemeen Bestuurslid: Ireen Bas Tel 0657239424 

 Email verhuur@bastweewielers.nl 

 

Ledenadministratie: A.van Tilburg Tel 06-11105252 

Email andyvantilburg@hotmail.nl 

 

Rondzending: Leo Nolten Tel 0651599086Email leo.nolten@kpnmail.nl 

 

Maandveiling: S.Bijpost Tel 0647153136 Email snjbijpost@outlook.com 

 

Grote Veiling: J.Cohen Tel 0299671791 Email jcohen02@hetnet.nl   

en R de Regt Tel 0725337863 Email rade.regt@gmail.com 

 

Inname en Beheer van Nalatenschappen en partijen : via bestuur 

Beurzen beheer:Nico Louter Email nicolouter@xs4All.nl tel 0614931087 

 

Kees van Zoonen: Email cp.e.vanzoonen@gmail.com 

 

Redactie Kaaspost: W (Wil) Reemst  Tel 0725070377  GSM 0628507140   

Email: wil.reemst@hotmail.nl en Ireen Bas Zie hier boven. 
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                  CONTACTBLAD VAN DE NVPV ALKMAAR   

                   Maart 2023  50 ste JAARGANG  No 3 

                www.NVPV-alkmaar.nl 

                Bank nr NL90 INGB 0005542629 

 

Wij nodigen u uit voor de verenigingsavond op vrijdag 3 maart 2023  in 

Wijkcentrum Overdie Maerlantstraat 8 Alkmaar, zaal open 19.00 uur. 

 

Agenda 

1.  Vanaf 19.00 kavels voor de veiling bekijken. Niet eerder svp 

  Opening van de avond om 20.00 uur  

2. Verslag bijeenkomst 3 februari 2023  

3. Mededelingen  

4 .Maandpuzzel  

5. Rondvraag 

6. Gratis verloting  

7. Pauze 

8. Veiling 166 kavels   

9. 21.30 sluiten bijeenkomst 

 

 De zaal  is rolstoeltoegankelijk. Roken is in het wijkcentrum verboden.     

Kopij voor het volgende Kaaspost uiterlijk 13 maart 2023 bij de redactie. 

 

De volgende ledenavonden zijn: 

Vrijdag  3 maart.  

Zondag 19 maart voorjaarsbeurs 

Vrijdag 14 april Grote veiling, Kijkavond van 18.00 tot 22.00 uur 

Zaterdag 15 april Grote veiling, Kijken van 9.00 tot 12.00 uur 13.00 uur . 

Vrijdag 12 mei,  naverkoop grote veiling van 18.00 tot 19.00 uur daarna 

verenigingsavond. 

Vrijdag 2 juni. 

 

Grote veiling inlichtingen bij  

Jaap Cohen :      E-mail jcohen02@hetnet.nl  Tel 0299671791 

Reijer de Regt : E-mail rade.regt@gmail.com Tel 0725337863 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/
mailto:jcohen02@hetnet.nl
mailto:rade.regt@gmail.com
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Van de Voorzitter februari 2023 

 
Beste postzegelvrienden en vriendinnen 
 
Als u dit leest hebben we nog een maand voor de 
voorjaarsbeurs op 19 maart. Komt allen want het is echt leuk. De zaal zit 
weer vol met handelaren en verzamelaars op het gebied van de 
postzegels en de munten.  
U kunt uw inkopen doen op het gebied van de klemstroken, 
aanvullingsbladen, catalogi, enz.  
Nico en Kees hebben hun uiterste best gedaan en waarschijnlijk krijgen 
we de mogelijkheid om de beurs weer te promoten op de radio (Noord-
Holland). 
De Grote Veiling is ook aanstaande, zaterdag 15 april. Ruim 1000 kavels 
en er zitten fijne tussen. De naverkoop vindt plaats op de daaropvolgende 
bijeenkomst in wijkcentrum Overdie.  
Dat is op vrijdag 12 mei 2023. We beginnen dan een uur eerder (18.00 
uur) omdat we graag de naverkoop en de bijeenkomst met maandveiling 
niet door elkaar willen laten lopen. 
 De praktijk van vorig jaar was dat de penningmeester, die alles moet 
uitdraaien en gescheiden moet houden, rood aanliep en dat willen we 
natuurlijk niet.  
Er komt in ieder geval een catalogus en op de verenigingsavond wordt 
bekend wanneer die klaar is.  
Er worden 200 exemplaren gedrukt. 
Hierbij ook een oproep voor liefhebbers om bij de kijkavond, vrijdag 14 
april, te surveilleren.  
Datzelfde wordt ook gevraagd voor de zaterdagochtend voorafgaande 
aan de veiling. Gaarne liefhebbers opgeven bij Jaap en/of Reijer zodat we 
zeker zijn van toezicht.  
Graag degenen die de contributie nog niet hebben betaald even 
aandacht hiervoor. Dat spaart de penningmeester een telefoontje of een 
mailtje. 
Hartelijke groet en tot 3 maart. 
Sip Wiebenga 
 
Verslag van de bijeenkomst van de NVPV Alkmaar op vrijdag 3 februari 
2023 
Het gehele bestuur aanwezig 
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44 leden aanwezig 
 
1.  Vanaf 19.00 uur is het kavels kijken en beoordelen. 
2. Sip opent de bijeenkomst om 20.00 uur. 
3. Mededelingen: 3.1: voorjaarsbeurs  op zondag 19 maart, postzegels 

en munten te zien, een grote volle zaal, kom gezellig langs. 3.2: Er 
zijn voldoende kavels ingeleverd voor de grote veiling, ruim 1000 
stuks. Kom langs op de kijkdagen op vrijdag en zaterdag 14 en 15 
april. Om 13.00 uur op de zaterdag begint de veiling 3.3:De veiling 
van de zustervereniging De Noord Hollandse is afgelast en verplaatst 
naar het najaar. 3.4:De veilingtafels van Manus liggen bij Leo, €5 p/s, 
iets minder kan ook nog. Voor info bij Manus. 3.5. Er ligt een envelop 
voor Willem Overtoom. Wordt afgeleverd door ons lid heer Stam. 3.6. 
Soest heeft zich definitief aangemeld voor de rondzending. Blije 
gezichten maken ons ook blij, ook financieel. 3.7 Er is een beurs in 
Purmerend op zaterdag 4/2, morgen dus. 

4. Het verslag van 6 januari 2023 wordt zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd. 

5. De maandpuzzel kent 10 goede inzendingen. De gelukkige wordt 
Henk Pielage. De prijs wordt voor hem bewaard. 

6. Rondvraag levert geen vragen of opmerkingen op. 
7. De gratis verloting kent als winnaars : Nico Louter, Dhr. Stam, Ad van 

Berkel, Evert Oosterhuis, Manus van Tol. Allen gefeliciteerd. 
8. Pauze 
9. Ad van Berkel brengt geroutineerd 158 kavels aan de man. Dank aan 

Ad. 
10. Alles afgehaald en betaald en de leden overwegend gelukkig om 

21.30 uur. 
Uw verslaglegger, Sip Wiebenga 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

KAVELLIJST, veiling 3 maart  2023   
Schriftelijke of telefonische biedingen bij Sip Wiebenga (contactgegevens:  zie 

voorin de Kaaspost) 

= postfris,   = ongebruikt met gom en plakkerrest,   ()= ongebruikt 

zonder gom of nagegomd,   = gebruikt. Kavels die als diversen worden 

aangeboden bevatten geen zegels. 
 

No Land Omschrijving 
C.

W. 
Inzet 

1 Wereld Doos wo  Nieuw Zeeland  5,-- 

2 Ned. Nw Guinea 21 vel van 100 
750

,-- 
10,-- 

3 Wereld Doos wo Japan                             1,-- 

4 IJsland Insteekboekje modern                  2,-- 

5 Engeland Bakje modern                               1,-- 

6 Nederland Album  3,-- 

7 Duitsland Kistje automaatboekjes            3,-- 

8 Engel./wereld Kistje  1,-- 

9 Nederland Album Luxe  10,-- 

10 Nederland Album Luxe  5,-- 

11 Nederland Album Luxe  5,-- 

12 Nederland Album  1,-- 

13 Suriname 376/377 vellen                          1,-- 

14 Spanje 7 blokken                                  1,-- 

15 Jersey RZB                                              8,-- 

16 Italië RZB modern                                5,-- 

17 Duitsland RZB                                              5,-- 

18 Sing./Maleisië RZB  3,-- 

19 Ned. Indië RZB  1,-- 

20 Nederland RZB Port diversen  5,-- 

21 Nederland Davo album  2,-- 

22 Nederland Davo album Luxe III  2,-- 

23 Nederland Davo album V  10,-- 

24 Ned. en OG Davo album  1,-- 

25 Suriname FDC album  5,-- 

26 Suriname en RB Davo album  5,-- 
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27 Nederland Davo album Luxe II  2,-- 

28 Ned. Antillen Davo album  5,-- 

29 Nederland Davo album wo plaatfouten  5,-- 

30 Nederland PTT-mapjes album  2,-- 

31 Nederland PTT-mapjes album  2,-- 

32 Nederland PTT-mapjes album  2,-- 

33 België Doos brieven  1,-- 

34 België Doos brieven  1,-- 

35 VN en NOG Doos FDC  3,-- 

36 Nederland Doos PTT-mapjes  3,-- 

37 Nederland Doos FDC veel  8,-- 

38 Engeland Doos kantoorpost  1,-- 

39 Engeland Doos kantoorpost  1,-- 

40 Pap. Nw Guinea Insteekkaarten                          2,-- 

41 Nederland Album FDC  1,-- 

42 Nederland Album FDC  1,-- 

43 Suriname Album FDC  3,-- 

44 Nederland Album FDC  1,-- 

45 Nederland Album FDC  1,-- 

46 Ned. Antillen Album FDC  1,-- 

47 Suriname Album FDC  5,-- 

48 Ned. Antillen Album FDC  1,-- 

49 Suriname Album FDC  1,-- 

50 Nederland Album brieven briefkaarten  1,-- 

51 Azië Insteekboek  3,-- 

52 USA Doos brieven  1,-- 

53 Nederland Doos FDC wo Rembrandt  5,-- 

54 Europa Doos brieven  2,-- 

55 Wereld Doos brieven  1,-- 

56 Denemarken 2 RZB's  2,-- 

57 Noorwegen 2 RZB's  2,-- 

58 Groenl./Åland RZB  5,-- 

59 Eur./Indonesië RZB blokken  2,-- 

60 Wereld Doos  5,-- 

61 Duitsland Doos brieven  1,-- 
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62 Zwitserland Doos FDC's  1,-- 

63 Oostenrijk Doos FDC's  1,-- 

64 Nederland Ringband oude brieven  3,-- 

65 Suriname Album FDC's veel  5,-- 

66 Motief Album FDC Rode Kruis  2,-- 

67 Europa/wereld Alb. FDC + br. oude Duitse geb.  5,-- 

68 Nederland Album brieven veel  2,-- 

69 Nederland Album briefkaarten  2,-- 

70 Europa/wereld Album FDC's briefkaarten  1,-- 

71 Nederland Doos FDC's ± 300  5,-- 

72 Nederland Doos FDC's ± 200  3,-- 

73 Duitsland Doos enveloppen  1,-- 

74 Nederland Doos brieven  1,-- 

75 Europa € Album FDC's €  1,-- 

76 Diversen Album ringband Lindner  1,-- 

77 Duitsland Doos FDC  1,-- 

78 Ned. en OG Brieven en FDC doos  2,-- 

79 Duits./Litouwen Album briefkaarten  1,-- 

80 Nederland Album veel luchtbrieven  1,-- 

81 Nederland Decemberzegels 1988-2000     5,-- 

82 USA Enveloppen 1974 met munt  1,-- 

83 Liechtenstein Kaarten album  1,-- 

84 Wereld Kist  2,-- 

85 Noorwegen RZB  1,-- 

86 Zweden 3 RZB's  2,-- 

87 Oostenrijk 2 RZB's  2,-- 

88 Oostenrijk 2 RZB's  2,-- 

89 Liechtenstein 2 RZB's  2,-- 

90 Europa RZB  1,-- 

91 Eur./Australië Insteekboek  2,-- 

92 Scandinavië Insteekboek  1,-- 

93 Europa Insteekboek  1,-- 

94 Duitsland Insteekboek  1,-- 

95 Motief Kunst 16 blz  3,-- 

96 Motief Vlinders 16 blz  3,-- 
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97 Motief Vogels 16 blz  3,-- 

98 Hongarije Insteekboek 14 blz  2,-- 

99 Hongarije Insteekboek 32 blz  3,-- 

100 Spanje Insteekboek 24 blz  3,-- 

101 Duitsland 9 insteekkaarten  8,-- 

102 Oostenrijk 772/75A 
24,-

- 
1,-- 

103 BRD-ATM 2002/08                              / 
110

,-- 
4,-- 

104 BRD '79/80 kleinbogen 1023+1065 
25,-

- 
3,-- 

105 BRD '64/72 blokken +Berlijn3/8+4  4,-- 

106 BRD HB 29, 38, 39, 43, 37, 42         7,-- 

107 BRD Boekjes HB 25/29                    6,-- 

108 Australië 7                                                  
32,

50 
3,-- 

109 Australië 8                                                  
60,-

- 
6,-- 

110 Australië 83                                                
40,-

- 
4,-- 

111 Australië 29                                             4,-- 1,-- 

112 Australië 81                                             4,-- 1,-- 

113 Australië 114                                              
40,-

- 
4,-- 

114 Australië 119                                           
15,-

- 
3,-- 

115 Australië 188                                           
20,-

- 
4,-- 

116 Australië 334                                           
40,-

- 
8,-- 

117 Australië 335                                           
70,-

- 
14,-- 

118 Zwitserland 71/73                                           
45,-

- 
4,50 

119 Zwitserland 156/161                                       
17,-

- 
1,50 
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120 Zwitserland 234 Z                                           
90,-

- 
9,-- 

121 Zwitserland 262/265                                       
16,-

- 
1,50 

122 Zwitserland 287/290                                       
20,-

- 
2,-- 

123 Zwitserland 575/579                                       
24,-

- 
2,50 

124 Zwitserland 585                                              
15,-

- 
1,50 

125 DDR 340                                              
17,-

- 
1,50 

126 DDR 398/403                                    
13,-

- 
1,-- 

127 DDR Blok met 1039/1044                
26,-

- 
2,-- 

128 Nederland Decemberzegels  10,-- 

129 Europa 50 jaar Europa-zegels  20,-- 

130 Nederland Postzegels  20,-- 

131 Duitsland Postzegels  10,-- 

132 Wereld Doos  1,-- 

133 Nederland Supplement velletjes 2005  2,-- 

134 Nederland Supplement velletjes 2006  2,-- 

135 Nederland Supplement velletjes 2007  2,-- 

136 Nederland Supplement velletjes 2008  2,-- 

137 Nederland Supplement velletjes 2009  2,-- 

138 Nederland Supplement velletjes 2010  2,-- 

139 Nederland Supplement velletjes 2011  2,-- 

140 Nederland Supplement velletjes 2012  2,-- 

141 Nederland Supplement velletjes 2013  2,-- 

142 Wereld Doosje poststukken  2,50 

143 Duitsland Borek album Berlijn 
995

,10 
50,-- 

144 Ned. Antillen 1949-2000 2x insteek  12,-- 

145 Ned. + Curaçao    15,-- 



 

 10 

146 Duitsland   
±1.

600 
50,-- 

147 Diversen Dik boek 50 blz voor vellen  2,-- 

148 Duitsland Doos zakjes wo oud  1,-- 

149 Duitsland Kattenserie 2004 uitgifte 5,-  3,-- 

150 Ned. + kol. + stempels  3,-- 

151 Nederland Importa album 1852/1970 /  4,-- 

152 Diversen 100 pergamijnzakjes  1,50 

153 Diversen 100 plastic hoesjes voor ansichten  2,50 

154 Diversen 50 luxe plastic gf hoesjes  2,-- 

155 Nederland 287/288                                    
18,-

- 
2,50 

156 Nederland 19                                    ()? 
40,-

- 
4,-- 

157 Nederland Brief 1894 met 35 + vol Alkmaar  2,-- 

158  Ballonvlucht + handtek. Boesman  3,-- 

159 Ned. Indië Zakje afgeweekt (stempels?)  2,-- 

160  14 oude ansichten Alkmaar  2,-- 

161  20 oude ansichten Bergen  3,-- 

162  Kaart firmaperforaties  5,-- 

163 Diversen 2 boekjes voor FDC's (brieven)  1,-- 

164 Diversen 3 middelgrote stockboeken  2,-- 

165 Diversen 2 grootformaat stockboeken  2,-- 

166 Diversen 2 albums voor PTT-mapjes  3,-- 

 
Postzegelverhaal 
Mijn vrouw Marina heeft het postkantoor van Egmond-Binnen gerund.  
Dat was ook de reden dat we verhuisden van Julianadorp naar Egmond-
Binnen. Het was een éénvrouwskantoor en was als één van de eerste 
kantoren aan de beurt voor sluiting.  
De meeste functies gingen over naar een winkel in het dorp. Toen de 
sluiting een feit was  heeft een van de vaste klanten, het Lioba klooster, 
ons uitgenodigd om een kopje thee te drinken.  
Zuster Anna deed de post. Zij kwam ‘s morgens om de post te halen en 
kwam ‘s middags om de uitgaande post te brengen. We hebben dus thee 
gedronken bij zuster Anna op haar kamer.  
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Heel bijzonder dat een man het nonnenklooster in mocht en een voorrecht 
om de sfeer te proeven.  
Ongeveer een jaar geleden werd ik gebeld door een vrouw, Roos 
genaamd, die mij vertelde dat ze bij het opruimen van de zolder een 
verzameling postzegels hadden gevonden en die wel graag kwijt wilden. 
Ik antwoordde dat ik samen met Marina langs zou komen, indachtig het 
feit dat ik als man alleen het klooster niet binnen zou komen. 
Ik had geen grote verwachtingen van de verzameling en had het verhaal 
weer klaar dat de vraag weg is gevallen enz. Dat verhaal hoef ik hier niet 
te herhalen.  
Aangekomen leerden we Roos kennen, een jonge vrouw die een kamer 
had gehuurd in het klooster en zij studeerde. Ik zag vele mannen die aan 
het werk waren en duidelijk het klooster geschikt maakten voor andere 
functies. De verzameling heb ik snel bekeken en aan Roos gemeld dat ik 
niet veel opbrengst voorzag. Roos zei toen dat het helemaal niet de 
bedoeling was om te verkopen of te veilen, meer om iemand een plezier 
te doen. Toen bleek dat het de verzameling was van zuster Anna waren 
wij extra blij dat we de verzameling mee mochten nemen. 
Pas na maanden kwam ik toe aan een nadere bestudering en kwam op 
een gewichtig boek als laatste studie object.  
Deel 1 van Illustriertes Briefmarken Album met alle postzegels van de 
wereld van 1840 tot 1890. Er zaten hier en daar wel zegels in, die heb ik 
er uitgehaald. Bijgaande foto (als het tenminste lukt om de foto af te 
drukken) geeft aan hoe het er uit ziet. Het boek is formaat Statenbijbel en 
ook van datzelfde gewicht. Ik kan moeilijk het aantal bladzijden schatten, 
maar het zijn er minstens duizend.  
Als iemand van onze leden het boek, het is in goede staat en kan dienen 
als een soort wereldcatalogus, wil hebben dan hoor ik dat graag.  
Zijn er meerdere liefhebbers dan wordt er geloot. Het staat prachtig in een 
boekenkast en is in goede staat. 
Sip Wiebenga 
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70 jaar Watersnoodramp (1953) 
 

1 - Randy Koo 

De watersnood van 1953 voltrok zich in de nacht van 

zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp 

was het gevolg van een combinatie van zware storm uit 

noordwestelijke richting, met een ongunstig daarmee 

samenvallend tijdstip van vloed en springtij. Het water in 

de trechtervormige zuidelijke Noordzee steeg daardoor tot extreme 

hoogte. In deze 400e blog de herdenking van ‘zeventig jaar’ 

Watersnoodramp van 1953. 

https://www.postzegelblog.nl/2023/01/31/400e-postzegelblog-70-jaar-watersnoodramp-1953/
https://www.postzegelblog.nl/2023/01/31/400e-postzegelblog-70-jaar-watersnoodramp-1953/#comments
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/
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De Watersnoodramp 

Het is de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. 

Twee dagen na volle maan. Het KNMI spreekt in haar voorspellingen 

van een noord-noordwester storm met een windkracht 11 tot 12 en 

‘gevaarlijk hoog water’. De vloed van 05.00 uur is bovendien een 

springvloed (giertij). Toch denken veel mensen dat het wel mee zal 

vallen. Ten onrechte. De eb – om 22.30 uur moet het volgens de 

watertabellen laag water zijn – blijft uit. Het water zakt niet, maar blijft 

staan. De harde noord-noordwesterstorm stuwt het water van de 

Noordzee op in de richting van het Engelse kanaal. Al voordat het 

vloed is gaat het op veel plaatsen mis. Om 02.00 uur komt het water 

voor het eerst over de dijken en vloedplanken. 

 

De foto toont militairen die 

in een bootje door het in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 

overstroomde gebied varen. 

Vanaf 03.00 uur beginnen de dijken te breken. Bij Kruiningen, 

Kortgene en Oude Tonge bezwijken ze het eerste. Bij Stavenisse slaat 

het water in één keer een gat van 1800 meter. Maar ook in Noord-
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Brabant, bij Willemstad, Heijningen en Fijnaart blijken de dijken niet 

bestand tegen het natuurgeweld. Net zomin als in de Zuid-Hollandse 

Hoeksche Waard, bij ‘s Gravendeel, Strijen en Numansdorp. 

De Schielandse Hoge Zeedijk, de dijk tussen Schiedam en Gouda 

langs de Hollandsche IJssel, houdt 

het, maar de Groenendijk breekt door. 

Het zeewater baant zich een weg 

richting de lager gelegen gebieden van 

Zuid-Holland. De burgemeester van 

Nieuwerkerk aan de IJssel beveelt de 

schipper van De Twee Gebroeders zijn 

schip in het gat in de dijk te varen. Het plan slaagt. Het schip zet zich 

vast in het dijkgat. 

Oude Tonge – Julianastraat 

Het grootste deel van 

Schouwen-Duiveland 

overstroomt. Alleen het 

duingebied op de Kop 

van Schouwen en een 

paar polders bij 

Zonnemaire blijven 

droog. Hetzelfde geldt 

voor Goeree-

Overflakkee. Alleen de 

duinzijde en een paar 

polders bij Melissant en Dirksland blijven droog. 
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Opname van het overstroomde Oude Tonge op Goeree-Overflakkee 

vanuit een Amerikaanse legerhelikopter. Foto: Wikipedia / Nationaal 

Archief.Het door de noord-noordwesterstorm opgezweepte water trekt 

een spoor van verwoesting. Huizen storten in en worden meegesleurd 

door de stroming. Het wassende water vernietigt zelfs complete 

gehuchten. De buurtschappen Schuring bij Numansdorp en Capelle bij 

Ouwerkerk worden weggevaagd. In Colijnsplaat brengt een 

losgeslagen binnenschip 

redding. Net op het 

moment dat de 

vloedplanken dreigen te 

bezwijken, strandt het 

schip en fungeert als 

golfbreker. 

Overstroomde gebieden in 

Zuidwest-Nederland. Bron: Wikipedia. 

Als het zondag 1 februari 

1953 ’s morgens licht is, 

wordt de volle omvang van 

de ramp zichtbaar. ‘Ik keek 

uit over een waanzinnig 

grote watervlakte’, zegt een 

ooggetuige. Hier en daar 

zijn nog daken, een 

boomkruin of een 

afgebrokkelde dijk te zien. 

Verder is er alleen maar water. Aanvankelijk daalt het water, het wordt 
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immers weer eb. Mensen gebruiken dat moment om naar een hoger 

gelegen plek te vluchten. Individuele reddingsacties komen op gang. 

Particulieren gaan met bootjes langs de huizen om mensen op te 

pikken en op veiliger plaatsen af te zetten. Grootscheepse, van buiten 

het getroffen gebied opgezette reddingsacties zijn nog niet aan de 

orde. Simpelweg omdat men in de rest van Nederland nog niet precies 

weet wat er in zuidwest Nederland gebeurd is. Dat Schouwen-

Duiveland, Goeree-Overflakkee en Tholen vrijwel helemaal onder 

water staan is nog onbekend. 

 

Foto’s tonen de evacuatie van inwoners in februari 1953 en de De 

Oosterscheldekering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. 

‘Het allerergste was de zondagmiddag, toen de tweede vloed kwam’, 

aldus een ooggetuige. Het water komt bij die tweede vloed nog hoger 

dan in de rampnacht. Voor velen blijft er maar één ding over: het dak 

op. Veel huizen die in de nacht nog overeind zijn gebleven, storten 

tijdens de tweede vloed alsnog in. Het water tilt de daken van de 

muren. Mensen die de rampnacht hebben overleefd, verdrinken als 

gevolg van de tweede vloed. Tegen vijf uur ‘s middags wordt het al 

vroeg donker. Duizenden mensen gaan in het rampgebied nat, koud 

en dorstig een tweede bange nacht in. Op zolders, op daken, 

opeengepakt op dijken of in hoger gelegen huizen. 

 

Nederland (1952): 

ITEP 

tentoonstellingszegels met PTT-telefoonlijnen. 
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Ondertussen proberen medewerkers van lokale PTT-telefooncentrales 

wanhopig hulp te zoeken. Ze blijven het proberen tot op het moment 

dat het water de telefoonlijnen vernielt en telefonisch contact met de 

rest van Nederland niet meer mogelijk is. De stem van de PTT’ers 

wordt niet gehoord. Een student die het weekeinde bij zijn ouders op 

Schouwen-Duiveland doorbrengt en de eigenaar van een radiohandel 

in Zierikzee slaan de handen ineen. Samen bouwen ze een 

eenvoudige zender en zenden daarmee noodsignalen uit. Later blijkt 

dat die noodsignalen zelfs Italië hebben bereikt. De stem van de 

zender wordt gehoord.  

Radiozendamateurs uit alle windstreken komen met draagbare 

apparatuur naar het rampgebied om de geïsoleerde gewesten te 

helpen ontsluiten en om aangeboden hulp door te geven. De 

noodsignalen van de Zierikzeese radioamateurs worden ook in 

Zwijndrecht en Willemstad ontvangen. Beide gemeenten sturen op 1 

februari rond half vijf ‘s ochtends een telexbericht de wereld in over de 

noodsituatie in Zuidwest Nederland. Nederland wordt zich langzaam 

bewust van de omvang van de watersnoodramp. In de dagen na de 

ramp drukken kranten speciale edities en komen de radio en het 

Polygoon-journaal met extra 

journaals. Het aantal doden bedroeg 

1836 in Nederland. 

 

Krant ‘Het Vrije Volk’ van 4 februari 

1953. 
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In deze ene nacht verdween ruim 165.000 hectare land naar de 

zeebodem, ruim 1800 mensen en nog meer dieren stierven de 

verdrinkingsdood. De 100.000 getroffenen die de ramp wel 

overleefden, verloren huis en haard. 

 Hulp Een van de eersten die na het horen van de berichten in actie 

komen zijn vissers uit Urk. Een aantal schepen van hun vloot ligt voor 

anker in Breskens. Bij de eerste radioberichten over de 

watersnoodramp reizen ze zondag 1 februari per bus naar Breskens 

en varen nog diezelfde avond – terwijl de storm nog steeds in alle 

hevigheid woedt – naar het overstroomde land van Schouwen-

Duiveland en Goeree-

Overflakkee. 

Nederland (2016): Mooi 

Nederland – Urk. 

De Urker vissers leggen 

contact met Radio 

Scheveningen en lichten 

Rijkswaterstaat, de marine en het Rode Kruis in. Met kleine bootjes 

trekken de mannen, al snel in gezelschap van vissers uit Zierikzee en 

Yerseke, door de gaten in de dijk en 

bevrijden mensen van daken. 

 

Nederland (1979): Europa CEPT 

met Radio Scheveningen (75 ct). 
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Maandagmiddag vliegt het eerste verkenningsvliegtuig over 

Schouwen-Duiveland en bij Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee 

worden de eerste hulpgoederen gedropt. Maandagavond houdt 

toenmalig minister-president Drees een radiorede. Op donderdag 5 

februari is iedereen geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Op 8 

februari – dag van nationale rouw – houdt Koningin Juliana een 

toespraak. 

 

Geruïneerde huizen tijdens 

de Watersnoodramp van 

1953. Gefotografeerd tijdens 

bezoek van Koningin Juliana 

aan het overstroomde 

gebied. Foto: Wikipedia / 

Nationaal Archief. 

Landmacht, marine en luchtmacht proberen uit alle macht te redden 

wat er te redden valt. Terwijl de marine met sloepen mensen 

evacueert en lijken uit het water haalt, richten mensen van de 

landmacht in snel tempo noodhospitalen en veldkeukens in. De 

verbindingsdienst van de landmacht is 24 uur per dag in de weer om 

contact te leggen met de meest afgelegen plaatsen. 

De militairen worden per eiland verdeeld. De artilleristen nemen 

Tholen onder hun hoede, mensen van de genietroepen schieten 

Goeree-Overflakkee te hulp en commando’s gaan aan de slag op 

Schouwen-Duiveland. Reservisten worden ingezet om mensen 

bescherming te bieden tegen mogelijke plunderaars. Alleen al op 
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zondag 1 februari worden meer 

dan 4000 militairen ingezet. 

Ansichtkaart: Watersnood 1953 

Schouwen-Duiveland, Haamstede. 

De aanvoer van levensmiddelen, 

medicamenten en 

reddingmaterialen gebeurt door de 

lucht. Naast de enige Nederlandse militaire helikopter op dat moment 

– de Sikorsky S-51 ‘Jezebel’ – komen ook vliegtuigen van luchtmacht 

en marine in actie. De vliegbases Gilze-Rijen, Valkenburg en 

Woensdrecht worden in allerijl opengesteld voor vliegtuigen en 

helikopters uit Amerika, Engeland, Zwitserland, België en Frankrijk. 

Uiteindelijk telt de luchtvloot 200 vliegtuigen en 46 helikopters.                             

Volgende Kaaspost vervolg  

 

Bert Huisenga Postzegelhandel 

Zwaansvliet 13 1462 NE Middenbeemster 

tel.0299683587 Email: pzh.bert@quicknet.nl    

Op clubavonden aanwezig                 

Nieuwtjesdienst en levering van alle merken 

albums en catalogi. Inkoop, verkoop en taxaties. 

    WWW.PZHBERT.NL 

 
 

 

 

 

mailto:pzh.bert@quicknet.nl
http://www.pzhbert.nl/
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Puzzel Maart 2023 Cryptogram Veel succes!!!!! Graag je oplossing sturen 

naar Ireen E-Mail Verhuur@Bastweewielers.nl Men kan het ook nog inleveren op 
de clubavond voor de opening bij Ireen. 

 
Horizontaal 
1    De rivier van een verwarde landbouwer. (4) 
3    Qua streek gaat u in die richting. (6) 
8    Waren niet doelloos op weg. (5) 
9    Misleidend licht. (5) 
10  Explosief aandeel? (10) 
13   Jongensdans. (10) 
17   Uitroep van een vogel die een schuiver maakt. (5) 
19   Schreef hij na 'De verlichting' niets meer? (5) 
20   Innerlijke geest van de minnares van Eros. (6) 
21   Smerig artiest. (4) 
 
 

mailto:Verhuur@Bastweewielers.nl
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Verticaal 
1    Die uitroep is een vondst. (6) 
2    Die vorst is inderdaad snel. (5) 
4    De vraag naar lekkers in Duitsland. (3) 
5    Hoort als digitale waardebon geen succes te hebben. (5) 
6    Uitgelokt verblijf. (4) 
7    Eenmalig gerommel. (6) 
11  Zonder u is deze adellijke dame broos. (6) 
12  Eenstemmig. (2,4) 
14  Gelukkig, voor de Engelsen komt er een end aan! (5) 
15  Kalmeer het water in de vaart. (5) 
16  Wondertje van techniek ontwikkeld uit de aardappel. (4) 
18  Meewarige uitroep waar wee bijkomt. (3) 
 
VOORJAARSBEURS op 19 maart a.s. 

Dat mag je niet missen ! 

 

Onze traditionele Voorjaarsbeurs op zondag 19 maart a.s. is beslist een 

bezoek waard. 

Ruim 15 handelaren/standhouders hebben organisator Nico Louter laten 

weten met een aantal tafels op de beurs aanwezig te willen en zullen zijn. 

Bij hen kunnen verzamelaars terecht voor postzegels, ansichtkaarten, 

munten en verzamelaccessoires. 

Het aantal handelaren/standhouders  is zo groot dat ook het podium weer 

in gebruik moet worden genomen. Daar staat o.a. Simon Bijpost met zijn 

uitgebreide aanbod aan postzegels. 

De beurs wordt gehouden in de Don Boscozaal van Wijkcentrum Overdie 

en duurt van 10.00 – 16.00 uur. De toegang is gratis en koffie, broodjes en 

drankjes zijn aan de bar verkrijgbaar. 

Tot zondag 19 maart ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De koopjestafel van Ineke is er weer.. 

Wie weet zit er toch nog iets voor uw verzameling bij. 
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Bericht over de grote veiling 15 april 2023 in Alkmaar 

 

Bericht van de grote veiling organisatoren, De inname van kavels voor de 

grote veiling is gesloten. We hebben een record aantal kavels mogen 

ontvangen waaronder mooie partijen en zeldzame duurdere zegels van vele 

landen, welke gretig aftrek zullen vinden, gezien de lage inzetprijzen. Het 

boekje wordt weer gedrukt en naar alle leden verzonden of rondgedeeld. 

Vele verzamelaars en verenigingen zullen hiervan op de hoogte gesteld 

worden. Op 15 april 2023 zal alles worden geveild! Er is vooraf gaande op 

14 april is een kijkavond en in de ochtend op 15 april. We verwachten een 

grote opkomst want er zijn ruim 1000 kavels met van alles wat. 

 Een verzoek van de veilingcommissie of jullie de kaartjes waarin de 

kavels zijn verpakt willen inleveren. Namens Jaap en Reijer. 

  

CONTRIBUTIE 

Bij deze het verzoek om de contributie ad € 11,00 weer over te maken op 

de bankrekening van onze postzegelclub en wel op:  

 NL90 INGB 0005542629  

Indien u ook een abonnement heeft op het blad Filatelie dan graag € 26,00 

te samen met de contributie overmaken. 

                                                                                                    

BETALINGEN                                                                                                                      

De banken berekenen ons helaas voor iedere ontvangst kosten. Mijn 

verzoek is dan ook om betalingen samen te voegen. Dit geldt ook voor de 

rondzendingen. Graag in de omschrijving duidelijk vermelden wat het 

betreft en bij de rondzendingen alleen de nummers die rechtsboven op het 

papier staat vermelden. Alvast mijn dank,  Cock Groot, penningmeester 

 

De Website 
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Voor allen die weleens de Kaaspost niet hebben ontvangen of dat het zoek 

geraakt is heeft de NVPV Alkmaar altijd nog de website waar ook alles 

terug te vinden is. Ga naar www.nvpv-alkmaar.nl.  Geniet ervan.!! 

 

 

De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze 

vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie 

kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft te allen tijden 

onder voorbehoud, het bestuur  is vrij om een advertentie te 

weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij Wil 

Reemst, zie voor contactgegevens voorblad binnenzijde. 
 

Gezocht: Winkelwagen-reclame-muntjes, ze zijn er in metaal en plastic en 

worden vaak als promotieartikel weggegeven. Heeft u een dergelijk muntje 

en gebruikt u het niet? U maakt mij er blij mee.                                      

Mees Schotten Tel 0725897107 

 

Gevraagd: koop of ruil, oude ansichtkaarten/foto s tot 1965 van 

dorp/stad/fantasie/filmster/militair/vliegtuigen/sport. 

Ook Nederlandse en Duitse eurozegels v.a.2002, gestempeld of postfris 

(ook zonder gom) Tevens interesse in sluitzegels met reclame, [geen 

tbc)belasting-en firma -perforatiezegels. Tel 072 5337863 

Email:rade.regt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/
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