Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 2
maal per jaar.

NIEUWSBRIEF 32

Oktober 2017

O O R L O G I N ZWA A G

REACTIES

Zoals in het Noord-Hollands Dagblad van
8 november j.l. te lezen was, komt begin
december het boek “Oorlog in Zwaag”
uit. Piet Korse was buurjongen van Jan
Schouten. Jan werd dodelijk getroffen
door een Duitse kogel. Piet heeft het
zien gebeuren en omdat niet veel mensen hiervan weten, vond hij, dat hij er
iets over zou moeten schrijven. Piet
Bakker heeft hem daarbij geholpen en
zo is het idee geboren voor het schrijven van een boek over de oorlogsdagen
in Zwaag. Piet en Piet hebben ons gevraagd hen te willen helpen met het vinden van informatie over de oorlogstijd.
Wijlen Joop Leeuw en zijn familie hebben onze stichting veel informatie verschaft en dat hebben we voor deze uitgave prima kunnen gebruiken. Ook de
contacten met Nederhorst den Berg
kwamen goed van pas. Uit deze plaats
zijn veel evacuee’s in Zwaag en omgeving
ondergebracht na het onder water zetten van de Horstermeerpolder, een onderdeel van de Hollandse waterlinie. Zo
wilde men de duitse opmars stuiten.
Een (1) exemplaar van het boek wordt
gratis aan de donateurs en sponsors
verstrekt. Voorwaarde is wel, dat de
donateursbijdrage van 2017 voldaan
moet zijn. Als u dat nog niet betaald
hebt, dan kunt u dat alsnog overmaken
of betalen bij aflevering van het boek.
Het ligt in de bedoeling het boek op 2 of
9 december bij u af te leveren. Donateurs die verder weg wonen krijgen het
boek via de post toegestuurd. Om portokosten te besparen kunnen we op uw
verzoek het boek ook afleveren op ieder
gewenst adres in Zwaag. Verder is er
nog een afhaalavond op dinsdag 12 december van 19.30—21.00 uur in de
Dorpskerk aan de Kerkelaan.
Vragen? info@historisch-zwaag.nl
of
0621415599.

Via de mail bereiken ons bestellingen
voor het boek “Oorlog in Zwaag”. Daar
zitten leuke berichten bij. Onder andere het volgende van iemand die aan
de andere kant van de oceaan woont:
“Mijn ouders kwamen uit Zwaag. We
weten niet veel over de oorlog. Zou je
een boek naar Canada willen sturen?
Dank je.” “Met veel belangstelling lazen mijn
zoontje (9) en ik jullie stuk over het
boek “Oorlog in Zwaag” in het NHD.
Graag wil ik dan ook dit boek voor hem
(en mijzelf uiteraard) bestellen. Met
vriendelijke groet…” “Het roept veel herinneringen op over
mijn geboortedorp. Ik ben als 16jarige vertrokken, maar kon het nooit
vergeten. Ik ben van 1948 en woon
weer in Westfriesland (Enkhuizen). Ik
heb het erg gemist en voel mij nu weer
gelukkig in deze sfeer. Graag wil ik het
boek ontvangen.”

BOMBARDEMENT
Deze ravage is het resultaat van een
bombardement in de nacht van 14 juli
1943. De kassen van de familie Reuzenaar werden daarbij verwoest. Geallieerde troepen voerden dit uit en vermoedelijk was de watertoren aan het
Keern het doelwit. Daarin bevond zich
een uitkijkpost van de Duitsers. Ook
de veiling Bangert en Omstreken werd
zwaar getroffen. Meer hierover leest
u in het boek: Oorlog in Zwaag.
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DONATEURSBIJDRAGE
Uw donateursbijdrage 2018, € 15,00,
kunt u overmaken op rekening nummer NL50RABO0307746399 van de
Stichting Historisch Zwaag o.v.v. uw
NAAM en ADRES (Postcode en
huisnummer).

