Ik bestel hierbij tegen de gereduceerde prijs
van € 25,- per boek (excl. verzendkosten*)
exemplaren van het boek
(aantal invullen)

o De heer

o Mevrouw

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Datum:

Dit formulier vóór 1 juni 2022 in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Paul Meusen
Pater Regoutlaan 19
5953 CD Reuver
U kunt de gegevens ook per e-mail opsturen naar:
groenelakenlimburg@gmail.com

VOORINTEKENING
Reserveer n
ú
een exempla
ar

Dit jaar verschijnt het boek ‘Het groene laken is goed’ over het lokaal
verzet en de meedogenloze Gestapo, geschreven door Paul Meusen (1963).
Hij verzamelt al sinds 25 jaar gegevens over het oorlogs- en verzetsverleden
van zijn opa. Na een vondst in de kelder van zijn oma kwam het verhaal
voor hem nog meer tot leven. Het doet Paul deugd dat er na zo vele jaren
nog altijd nieuwe gegevens boven tafel komen en een verrijking zijn voor
de lokale oorlogsgeschiedenis.

Sta versteld van de verhalen over moed
en doorzettingsvermogen van plaatselijke
verzetsstrijders die hun leven waagden voor
de vrijheid van een ander.

de
Gereduceer
prijs bij
ing:
voorinteken
*

€ 25

Over verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt vaak een waas van
geheimzinnigheid. In ‘Het groene laken is goed’ geeft de schrijver je een
indruk welke verzetsactiviteiten in Belfeld, Beesel, Reuver, Swalmen en de
omliggende Limburgse regio hebben plaatsgevonden.
•	Ervaar onder welke erbarmelijke omstandigheden Franse krijgsgevangenen hun vaderland probeerde te bereiken.
•	Beleef het avontuur van een geallieerde vliegenier die uit een brandend
vliegtuig sprong en uit handen van de vijand wist te blijven. Hierbij
wordt stilgestaan bij vrij onbekende vliegtuigcrashes in Reuver en
Tegelen.
•	Verwonder je over de gebeurtenissen aan de Patersweg in Belfeld.
Nog nooit werd er zo uitgebreid onderzoek gedaan naar de dag waarop
verzetsstrijders werden gedood.
•	Verbaas je over de keerzijde van heldenmoed. Je krijgt een impressie
hoe de SD-Maastricht op sluwe wijze mensen wist op te sporen. De rode
draad in het geheel vertelt de handelswijze en de vreselijke barbaarsheid
van Richard Nitsch, de meest gevreesde Gestapo-agent in Limburg.

GEREDUCEERDE PRIJS (tot 31 mei 2022)
U kunt het boek middels een voorintekening nú bestellen tegen
een gereduceerde prijs. Vanaf 1 juli 2022 zal de verkoopprijs € 28,95
bedragen (excl. verzendkosten*). Tot 31 mei kunt u het boek bestellen
voor de gereduceerde prijs van € 25,- (excl. verzendkosten*) via het
aangehechte formulier, of door uw gegevens per e-mail op te sturen aan:
groenelakenlimburg@gmail.com
* Bezorging in Beesel en Reuver is gratis.
Bezorging in Belfeld en Swalmen is € 1,50.
	Voor bezorging op overige adressen binnen Nederland geldt het tarief
zoals is vastgesteld door PostNL.

