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geen last van het w
ater gehad, hoewel wij wel ogenblikken gehad hebben,
dat het zeer nabij vas. Zo hebben we het op een daarop volgende zondag
gehad,toen de wind weer erg aanwakkerde en precies op de Grote Dijk bij
Gawege zat,dat alle mannen weer werden opgeroepen om de gaten te gaan
dichten die er in geslagen werden. Want dan zou ook Krabbendijke onder
lopen.
ok kwam in die bange dagen een bevel van hoger hand dat alle mannen
O
boven de 60 jaar en alle vrouwen en kinderen moesten weggebracht worden
uit de gemeento en hier niet konden blijven. Ik ben zelf niet meegegaan
en hier gebleven.
Onze lieve Vrouw en Moeder met Bets en Pie en haar kinderen zijn toen
gegaan naar Epe in Gelderland, terwijl alle inwoners naar Brabant werden
geëvacueerd. Maar die op eigen risico naar Familie of vrienden kon werd
zulks toegestaan.
Heer van Houte een kennis van Jan Weststrate en Pie
De
hadden daar goede vrienden en familie en wij konden daar mee naar toe.
Omdat deze plaats in de zomer altijd een toeristenplaats was, was daar
pen
siongelegenheid genoeg. En op de Veluwe zaten ze hoog en droog. Was
wel wat ver weg, maar met een auto komt men overal.
Die familie waar wij dan hen naar toe zouden brengen was afkomstig uit
Hansweert. De man was ambtenaar bij de belastingen en bewoonde daar al
leen met z'n vrouv een zeer groot huis. Het was de Fam. Wiskerke en zeer
beste mensen. We onderhouden tot op heden nog vriendschap met hen.
Wij zijn toen met 3 auto’s vol kleren en goederen op Zatedagavond 7 februari
vertrokken naar E
pe. Maar we moesten al direct aan de Langen Dijk bij
Rilland een uur wachten,daar de rijweg onder aan de dijk onder water
stond en daar er boven op de dijk sinds jaren niet meer was gereden,
moest deze dijk met platen berijbaar worden gemaakt, om uit Zeeland in
Brabant te kunnen komen. Een detachement Amerikaanse soldaten welke al
uit Duitsland waren gekomen, was hiermee bezig. Het was toen ongeveer
6 uur voor we door konden. In Tilburg zijn we toen allen in een hotel
gegaan om wat te eten. W
ij hadden daar veel vragen te beantwoorden die
er aan ons gedaan werden,daar de mensen al vlug zagen dat we vluchte
lingen waren uit het overstroomde gebied.
Wij kwamen zowat om half 1 ’s nachts aan in Epe, in huize "Jachtlust"
waarin de Familie W
iskerke woonde. Wij zijn daar toen even gebleven om
moeder met de kinderen een goed plaatsje te bezorgen en ik ben met Kees
direkt ’s nachts teruggereisd naar Krabbendijke.AÏi was naar Middclburg
gegaan,daar zij in blijde verwachting verkeerde,waar wij intussen ook
veel mee inzaten. Voorlopig moesten zij bij Wiskerke op de vloer slapen,
maar de andere dag zou hj a1 een pension voor hen opzoeken.
Wij hebben toen de hele nacht gereden en kwamen ’s morgens om 7 uur te
Tilburg,waar wij aan de kant van de weg een uurtje hebben gestaan,daar
we veel slaap kregen.

Liza en Nel waren op Krabbendijke gebleven,daar Nel voor de mannen moest
zorgen en eten en drinken moest klaar maken. De vrouw van S
inke was met
haar zuster on dochter en Joos hun jongste zoon naar Voorthuizen in
Gelderland gegaan ook naar kennissen. Jan Sinke en Han en Henk waren bij
ons. Maar daar zulks voor Nel veel te druk was hebben we al vlug Corrie
teruggesmokkeld uit Voorthuizen. Feitelijk mocht zulks wel niet daar
aan de grens van Zeeland alles werd gecontroleerd. Maar het gelukte,zodat
zij nu voor ons kon zorgen, Gerard had van de Burgemeester verlof ge
kregen daar ze die hier goed konden gebruiken voor alles te regelen enz.
Ook was Ko Overbeeke uit Dordt naar hier komen kijken hoe het met ons
allen was afgelopen,maar ook deze hield de Burgemeester vast in over
leg met Commissaris in D
ordt,voor bewaking en politiediensten alhier.

