Donaties & bestellingen
Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) brengt in mei 2020 een boek uit over de
gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de tweede wereldoorlog. Dit boek wordt
gebaseerd op een reeks interviews uit de jaren ’90 van de vorige eeuw met
Kudelstaarters die actief waren in WOII. Ook wordt gebruik gemaakt van een
archief met correspondentie tussen in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige
pastoor van parochie Kudelstaart. Verder is SKiO op dit moment op zoek naar andere verhalen. Onder
meer door contact te zoeken met de nabestaanden van personen die genoemd zijn in de interviews of
waarvan brieven zijn opgenomen het archief met correspondentie.
Het boek beslaat minimaal 120 pagina’s en is volledig in kleur, met harde kaft en
stofomslag. Het voorlopige ontwerp van deze stofomslag is hiernaast opgenomen.
Tot begin 2020 is het boek in de voorverkoop te bestellen voor € 19,95. Daarna
wordt het voor de winkelprijs van € 24,95 worden aangeboden.
SKiO is voor haar werkzaamheden deels afhankelijk van donaties en sponsors. Op
dit moment worden er allerlei kosten gemaakt om nabestaanden te achterhalen en
met hen in contact te treden. Ook zijn er kosten verbonden aan het verwerven van
beeldmateriaal en andere zaken die hun weg naar het boek gaan vinden. Aan donateurs wordt de
mogelijkheid geboden het boek voor een hogere prijs te bestellen. Het verschil komt dan ten goede aan
het werk dat SKiO verricht.
Bent u geïnteresseerd in het boek? Tegen de normale prijs of een donateursprijs? Vul dan de
onderstaande bestelstrook in. Binnen twee weken krijgt u een factuur en na betaling daarvan is de
bestelling definitief. In mei 2020 kunt u het boek met de factuur ophalen bij Marskramer Kudelstaart.

Ja, ik bestel het boek Kudelstaart in Oorlogstijd
Ik bestel:
 …. Standaard-exempla(a)r(en), à € 19,95

Naam (*):

 …. Donateursversie(s) à € 25,-

Adres (*):

 …. Donateursversie(s) à € 50,-

Postcode/woonplaats (*):
Telefoon:
E-mail:
Totaalbedrag (*): €
Handtekening (*):

