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woensdag 11 oktober:
De nacht was erg rustig. Het kanongebulder hield gisteravond al 
vroeg op, zodat we gerust konden slapen.
De dag daarentegen was erg rumoerig.Veel schieten en kanongeschut.
Op het moment dit we dit neer schrijven staat alles te schudden en 
te dreunen. (7 uur) Vandaag weer aangeplakt dat via Het Rode Kruis weer
post werd aan aangenomen voor Nederland en Duitsland en dat de verliesl
ijsten van Breskens, Breda, Wageningen en Den Bosch ter inzage liggen 

waaruit dus blijkt dat deze plaatsen wel veel geleden zullen hebben. 
Met man en macht is begonnen de polder Kruiningen van veldvruchten 
te ontdoen, daar deze onder water zal gezet worden.

Donderdag 12 oktober:
Verlopen nacht weer veel bommenwerpers van 2 tot 4 uur overgekomen. 
Vanmorgen hebben we een briefkaart via het Rode Kruis naar Kees en 
Ali geschreven. Deze dag was bijzonder onrustig. ’s Middags om half 
12 zien we de bommen vallen welke treffen op de hofstede van de 
de Heer Nieuwenhuijse, W'esthof in de Bathpolder, dezelfde schuren die 
ik in 1910 had helpen bouwen. Deze branden voor meer dan de helft 
af en worden de Brandweren van Krabbendijke en Kruiningen gealarmeerd. 
Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Veel graan gaat echter ver

loren en dat is juist in deze tijd onmisbaar. In de namiddag is het 
weer erg. Om circa 2 uur weer jagers die bommen uit gooien, nu op de 
hofstede van Lenshoek hij Smallegangefaan de Boomdijk. Er valt een 
vlak voor de hofstede en een in de mestput. Veel schade aan de ge
bouwen,maar geen brand en geen gewonden .Hot schijnt dat ze het op 
de hofsteden gemunt hebben,met de gedachte dat daarin militairen 
verborgen zitten.Het veroorzaakt echter een paniek onder de bevol
king vanwege de graanoogst,die nu zeer kostbaar is en we niet kunnen 
missen.’s Avonds om 5 uur is het weer erg,zodat we de kelder in gaan. 
12 jagers nemen de bij de Stroodorpepolder liggende scheepjes onder 
vuur en ook die welke in de haven liggen. Ze vliegen ook over het 
dorp al schietende zodat alles wegvlucht.2 bommen vallen in de haven 
en 10 in de zee. Deze dag is dus wel een van de rumoerigste tot op 
heden.
Ook is het electrisch licht weer verbroken sinds half 9 en zitten 
we ’s avonds weer in het donker.Vorige dagen hadden we zulks 
nog ook nog al eens, maar dan was het maar voor een paar uur, maar nu is het 
de hele dag en de daarop volgende nacht gestoord.

Vrijdag 13 oktober:
De nacht die voorbijging was erg rustig. Om 4 uur nog enkele kanon
schoten, vermoedelijk uit het afweergeschut dat op de Mairehoeve 
staat. Ook overdag is het tamelijk rustig.Geruchten gaan weer dat 
het geallieerde leger bij W.P. 19 staat, wat later weer wordt tegen
gesproken.
Maar ook dat de dijk bij Westkapelle erg is gebombardeerd zodat ge
heel Walcheren onder water loopt en dat de molen bij Westkapelle 
is onderlopen, waarin ruim 80 mensen waren gevlucht, welke allen zeer 
jammerlijk zijn verdronken. Helaas zou zulks later blijken waar te 
zijn ook.

Zaterdag 14 oktober:
De nacht was rustig. Alleen on circa l uur een hevige knal, vermoedelijk 
een kanonschot. Om 9 uur een grote drom bommenwerpers welke Zuidelijk 
voorbij Krabbendijke vliegen en die om 10 uur weer terufekeren van 
Noordoost naar Zuidwest, over ons dorp. Zij gooien echter geen bommen uit. 
Vanmorgen weer het gerucht dat dat de Engelsen van W.P. 19 tot op 
Hoogerheide terug geworpen waren.


