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We komen nu aan het jaar 1945:
Maandag 1 januari:

Verlopen nacht was nog al onrustig. Er komen veel Duitse vlieg
machines over, waarop 's nachts veel wordt geschoten. Ook in de 
morgenuren vallen nog al wat V l's dicht in de buurt.
’s Morgens om half 10 komen er een hele vlucht Duitse jagers er" 
laag over waarop verschrikkelijk wordt geschoten. Het is een half 
uur achterelkaar zo erg, dat we, daar we gereed stonden ter kerk 
te gaan, zulks niet konden. Ze vlogen zo maar over de huizen en 
het afweer ging geweldig te keer, zodat de scherven overal in het 
ronde vlogen, Om 10 uur was het weer rustig.
Door deze scherven wordt nog een man gewond een evacué namelijk de 
Heer C. de Kok, afkomstig uit Schouwen en een schoonzoon van de 
weduwe van Boven, welke in de Baan woonde. Een granaat ontplofte daar 
in het achterhuis waar die mensen zaten. Zeer veel schade en ook 
werd een van de hoofdstukken der dochter, die daar zij nog de 
Zeeuwse dracht droeg precies door de helft getroffen.

Dinsdag 2 januari:
Èen wel zeer onrustige nacht. Om half 12 komt weer een V 1 met veel
geraas over het dorp, wat een zeer benauwd gevoel gaf. Boven Waarde 
is hij stil gevallen en ontploft.

Donderdag 4 januari:
Verlopen nacht was veer erg rumoerig. Om half 2 komt weer een V. 1 
welke dicht in de buurt ontploft. In deze nacht zijn er 8 zeer 
dichtbij tot ontploffing gekomen. Maar dan ’s morgens om 8 uur 
komt er een uit de richting van de haven over de spoorlijn, welke 
boven ons dorp stil valt. Hij komt in de Maagspolder terecht, 
Even nadien komt er weer een aangevlogen uit de N.O. richting, 

welke vliegt over de dijk bij de Meiboom om precies bij de Zuid
schans tegen de dijk aan de zijde Oostpolder uit elkaar springt. 
Juist tegenover het huisje dat daar stond en waarin de Heer Adr. 
Kusee met z'n gezin woonde. Hierbij worden z’n vrouw en 6 kinderen 
getroffen, zodat ze direkt naar Goes moesten worden overgebracht in 
het Ziekenhuis. Gelukkig bleek dat de verwondingen niet van ernst
ige aard waren, maar hun huisje was geheel verwoest.

Zaterdag 6 januari:
Vanmorgen om circa 10 uur komt een V 1 precies in de richting van 
het dorp, maar gelukkig eer hij het dorp bereikt heeft ontploft 
deze in de KareIpoldcr, maakt een ontzettende slag, waardoor weer 
veel ruiten welke uit de beschieting nog heel gebleven waren nu 
weer kapot springen.
Heden zijn uit Wemeldinge een 160 -tal inwoners aangekomen, weIke 
aldaar geëvacueerd waren uit Koudekerke. Geruchten gaan dat heel

Wemeldinge moet evacueren, daar van over de Oosterschelde uit 
Schouwen een inval wordt verwacht, op Zuid-Beveland. Wat daar nu 
weer van waar is, moeten we weer maar afwachten. De toestand is 
echter wel critiek.

Vrijdag 12 januari:
?s Morgens om circa 5 uur komen veer een paar V 1’s over ons dorp, 
waarvan een recht op ons dorp aankomt. Vermoedelijk is de ene 

aangeschoten, daar deze stijf in lucht blijft staan op plusminus 1 km.
van het dorp. Vliegt daarna in brand in de lucht en valt op plusminus

100 meter afstand voor de haven in zee. Geweldige slag, waar
door weer veel glasschade. Ook bij ons valt weer een noodraam, 
naar beneden.Overigens geen persoonlijke ongelukken.
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