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Arbeidskrachten gevraagd!

TSSLSSHS
„De Noordooslpolder", Lemmer

DE EERSTE.

Thans moet alles op alles worden gezet!

De oogsf „dreigt"

4 ®
. t..,

Terwi.1 de oogst nadert, is er in den
Noordoostpolder een groot gebrek aan
rrbeidskiichten. De oogst „dreigt", zooals de schriilvcr van de DuFkmemoires het
in een vorig nummer zoo kernachtig uit
drukte.
Nu moet alles op alles worden gezet.
In de eerste plaats om 't aantal arbeids
krachten nog zoo hoog mogeliilk op te
Voeten en in de tweede plaats om met de
drn beschikbare krachten zoo goed mo
ge!ii8; te slagen!
Het opvoeren van het aantal arbeidskrach
ten is een bijna niet te volbrengen opgave.
Wel slagen verschillende arbeidsbureaux er
in, eenige jonge mannen voor den polder te
werven, maar die aantallen komen lang niet
tegemoet aan de groote vraag, welke er be
staat. Het mag onverantwoordelijk zijn, dat
onder deze omstandigheden nog zoovelen
doelloos rondloopen of hun tijd vullen met
zwarten handel; er schijnt toch nog steeds
niets tegen te kunnen worden gedaan. Een
streng doorgevoerde arbeidsinzet schijnt zoo
langzamerhand noodzakelijk te worden om de
onverantwoordelijke elementen, die nu nog
luieren en parasieteeren, in het arbeidsproces
in te schakelen, maar de daartoe noodige
stappen zijn nog steeds niet gedaan en het
zou funest zijn er op te wachten tjot de oogst
voorbij is.
De Directie heeft dus de weinig benijdens
waardige taak, den oogst binnen te brengen,
terwijl zij weet, dat daartoe het aantal werk
krachten veel te gering is. Duitsche krijgsge
vangenen heeft men niet willen inschakelen,
maar men is nu wel gedwongen, gebruik te
maken van enkele duizenden politieke ge
vangenen, die in ieder geval een deel van het
werk lullen kunnen verrichten.
Voor een deel zijn dit tamelijk goed ge
schoolde krachten. Velen zijn namelijk uit
den Drentsche boerenstand afkomstig. Na
tuurlijk brengt het bezwaren mee, dat al deze
werkkrachten speciaal moeten worden be
waakt, maar in ieder geval: de polder is met
deze werkkrachten toch gebaat. En als er een
nieuwe oogst „dreigt", terwijl de vorige nog
niet eens is afgedorscht, dan mag men zijn
eischen ook niet al te hoog stellen.
Het is evenwel jammer, dat de „aan
voer" van deze politieke gevangenen aan
vankelijk nog vrij traag gaat. Militair Ge
zag Overijssel heeft toegezegd, voor deze
rbreiders te zullen zorgen, maar in den
polder had men de afwikkeling van deze
zaak graag wat sneller gezien. I» de
Twentsche industrie en in Drente zijln
al tal van N.S.B.-ers tewerkgesteld, maar
het is toch niet te veel gezegd, wanneer
we beweren, dat deze arbeidskrachten

De eerste gebonrle-ndverfenfie in de

momenteel in de eerste plaats noodzake
lijk zijn in den Noordoostpolder.
Want in den Noordoostpolder „dreigt" een
belangrijke oogst, in den Noordoostpolder
wachten vruchtbare gronden op exploitatie.
Daarbij vergeleken zijn de schrale gronden
van Drente van minder belang. Nu willen we
het belang van de Drentsche veenindustrie
(vooral met het oog op den komenden winter)
en van de Twentsche industrie niet misken
nen, maar we willen er toch nogmaals na
drukkelijk op wijzen, dat er een meer alge
meen besef moet groeien voor hetgeen de
polder in de komende weken noodig heeft.
We kunnen ons niet aan den indruk ont
trekken, dat men vooral in officiëele kringen
nog te weinig voelt, hoe moeilijk de opgave
van allen, die bij den polder zijn betrokken,
is. Het is wel hand noodig, dat er al het
mogelijke wordt gedaan en dat alle krachten
worden ingespannen om een zoo goed moge
lijken poideroogst ten voordeele van ons volk
te doen kamen.
Daarom moeten alle biil deze zaak be
trokken instanties begrip kriijgen voor de
langen van den polder en hun uiterste
krachten juist in de eerstvolgende weken
inspannen om alles te doen en niets te
verzuimen wat in het belang van den
poideroogst mag worden geacht.
Arbeidskrachten naar den polder, een
vlotter aanvoer van hen, die daarvoor
reeds zijn aangewezen.
De polder is gered; nu is het een algemeene taak, hem zoo goed mogelijk te
gebruiken!!
Van

de

Administratie

De polderkrant wordt deze week voor het
laatst gratis verspreid. Wie de krant in het
vervolg nog wil ontvangen, kan zich abonneeren voor fl.— per drie maanden. Men
kan zich als abonné schriftelijk aanmelden
aan de drukkerij van dit blad te Balk of aan
Bureau weekblad De Noordoostpolder te
Lemmer.
Mondelinge aangifte is mogelijk aan tal
van adressen, welke op de reclamebiljetten in
de kampen en op verschillende andere punten
in den polder zijn vermeld.
Zij, die de eerste proefnummers persoonlijk
kregen toegezonden, ontvangen ditmaal een
kaart. Zij worden verzocht, die kaart p.o.
ingevuld te retoumeeren.
Het is wenschelijk, advertenties rechtstreeks
aan het bureau te Lemmer op te geven. Als
men daarbij gebruik maakt van de polder
koeriers en de advertenties eenige dagen voor
het afdrukken van de krant verzendt, kan men
van opname van familieberichten verzekerd
zijn.

nieuwe polderkrant was van Jacob
Koopman. Hopweg, Noordoosfpolder

Kleine Jacob werd als eerste
— Hebt U daar wel op gelet? —,
Wijl er zelfs papiernood heerschte,
Netjes in de krant gezet.
„Groote blijdschap" werd geschreven
Dooi de ouders in de krant;
Ook wij roepen Japie even
Welkom toe in 't polderland.
Groei maar op hoor, Japie Koopman,
Tot een echten, flinken vent,
Zoodat jij, als 't even zijn kan
Straks op school óók d'eerste bent.
Mocht je soms je later leven
Aan den polder wijden gaan,
Dat je ouders dan beleven
Dat je naam wéér eerst zal staan!
TILLY.

Foto's

en

Rapporten

Het door enkele heeren van den Dienst
der Zuiderzeewerken te Lemmer samengestel
de rapport over de bevrijding van den Noord
oostpolder, waarin 't verdienstelijke werk van
de drie Polen genoemd, is apart in druk ver
schenen en kan wonden besteld aan bet
bureau van het weekblad DE NOORDOOST
POLDER te Lemmer. De prijs is f0.45 per
exemplaar.
Verder kunnen aan genoemd bureau de vol
gende foto's van de bevrijding worden be
steld :
1.

De drie Polen met de drie poldermare
chaussees bij het machinegeweer naast
het Lemster gemaal.

2.

De drie Polen met de poldermarechaus
sees bij de Nederlandsche vlag op den
bevrijdingsmorgen.

3.

Optocht Emmeloord: de N.B.S.

4.

Gedeelte van den optocht te Emmel
oord.

5.

Groep uit optocht Emmeloord: Hitier,
Goebbels, Goering enz.

De prijs van de foto's is fl.— per stuk
op ansichtformaat en f 1.50 op grooter for
maat. Bij bestellingen behoeft men slechts
de nummers van de verlangde foto's op te
geven.

Zeeuwsche

boeren

Er zijn in Zeelamd heel wat boeren, die
door één van de rampen, welke het zuiden
van ons land hebben getroffen, bijna alles,
waarvoor zij jaren lang hebben gewerkt, heb
ben verloren. Natuurlijk hebben ook zij hun
hoop gevestigd op de herrijzenis van hetgeen
tijdelijk ten onder ging, maar vooral de jon
geren beseffen, idat zij niet met de handen in
Üen schoot op betere tijden kunnen wachten,
zonder hun krachten in te zetten op plaat
sen, waar deze zoo goed kunnen worden ge
bruikt.
Reeds in de oorlogsjaren zijn er verschil
lende jonge Zeeuwsche boeren- naar den
Noordoostpolder getrokken en het ligt voor
de hand, dat zij, die nog niet gingen en thans
in eigen bedrijf geen plaats hebben, eveneens
aai den polder hebben gedacht. Zoo zij.i er
te iaatste weken heel wat Zeeuwsche 'ooere.1
door de arbeidsbureaux bemiddeld en in auto's
zijn ze naar den Noordoostpolder gekomen.
Tusschen Kampen en den Ramspol spraken
we een jongen Zeeuw, die den vorigen dag
uit het Zuiden was aangekomen en nu op weg
was naar den polder. Uit het gesprek dat we
•met hem voerden werd het ons duidelijk,
dat hij er nog in het geheel niet zeker van
was, dat hij mettertijd naar het bedrijf van
zijn vader op Walcheren zou terugkeeren. Als
de polder een goede kans bood en hij zou er
later boer kunnen worden — zoo liet hij zich
uit — dan zou hem dat ook best lijkien.

naar

den

polder

Voorloopig zou hij er althans maar eens
flink aan den slag. Op Walcheren was het
tóch niets gedaan. Daar staan de boerderijen
en landerijen in en onder water en het kan
nog lang duren eer het vee er weer rustig
in de weiden graast en eer het land er weer
geschikt is om te wonden bebouwd. De pol
der daarentegen heeft behoefte aan vele
krachten, die straks in den oogst uitstekend
gebruikt kunnen worden en ook overigens
het land een goeden dienst bewijzen door
in den polder te gaan werken.
„Zijn er veel Zeeuwsche boeren geko
men?", vroegen we.
„Ja, een zeventig ongeveer. Er waren na
tuurlijk ook voor de bevrijding al heel wat
Zeeuwen in den polder, maar nu zijn er dan
nog verschillende bij gekomen. We zijn via
het arbeidsbureau aangeworven en toen per
vrachtauto naar hier vervoerd".
„Komen er nog meer?"
„Ja. We waren niet de laatsten. Er zijn nog
verschillende boerenzoons, die hier ook naar
toe trekken. We kunnen hier ook best worden
gebruikt, dunkt me".
Zoo is het! De Zeeuwsche boeren zijn wel
kom en ze hadden geen beter besluit kunnen
nemen dan in dit geval naar den Noordoost
polder te komen en hun diensten thans in
dit nieuwe land ten nutte van den oogst en
daarmee ten r.utte van het Nederlandsche
volk te maken!

Voor de Huisvrouw
Wat maken we van Eipoeder?
EIPOEDER
Binnenkort zal worden begonnen met
de aflevering van eipoeder. Wat is dit
voor een product? Het is een Amerikaansche vinding. Heel eenvoudig zelfs,
n.1. het ei zonder schaal en water. Dit
product biedt de huisvrouw een wel
kome gelegenheid haar menu's wat uit
te breiden en het tekort aan vleesch (6
eieren staan in voedingswaarde gelijk
met 125 gram vleesch) wat minder te
doen gevoelen. In dit blad zal zoo nu
en dan een recept worden afgedrukt.
Lees dit en knip het uit. Het zal U van
pas komen.
Het eipoeder bestaat uit niets dan
zuivere eieren zonder eenige toevoeging
en slechts de schaal en het water zijn er
van verwijderd. Het eipoeder kan in de
meeste gevallen precies op dezelfde ma
nier worden gebruikt als versche eieren.
Een versch ei is gelijk aan een eetlepel
eipoeder (glad afgestreken) en 2 eetle
pels water.
Maak het op de volgende manier aan:
Wrijf alle klontjes met een lepel fijn
tegen den rand van een kom — of tus
schen de vingers. Tracht het eipoeder
zoo fijn mogelijk te maken voor het aan
te mengen. Voeg de helft van het wa

ter toe en meng het dan voorzichtig,
aan tot een glad papje; er mogen geen
geen klontjes in overblijven. Kluts het
goed en voeg de rest van het watef
er al roerende bij.
Ge bi u ik het onmiddellijk.
Wanneer het eipoeder eenmaal aange
maakt is, moet het direct gebruikt wor
den. Maak niet meer eieren aan dan
noodig zijn voor onmiddellijk gebruik.
Bewaren. Bewaar het eipoeder op een
koele plaats, maar niet in een koelkast.
Recept Eipoeder. Ommelette v. 4 pers.
3 tot 4 aangemaakte eieren, 15 tot
20 gram margarine of vet, zout en in
dien mogelijk peper.
Maak de eieren hartig met behulp van
zout en peper; smelt het vet in de
koekepan en wacht tot er een lichtblau
we damp afkomt. Giet het eimengsel
vlug in de pan. Licht de gestolde massa
op met een mes of vork en laat het
vloeibare ei naar den buitenkant van de
par; loopen totdat alles gestold is. Bak
niet langer dan noodzakelijk is. Laat ze
voor de helft op een schotel glijden
en vouw er de andere helft overheen.

Sport

in

't

nieuwe

land.

(Behalve uitslagen, verslagen van vergade
ringen en wedstrijden, programma's, enz.
waarvan de copy uiterlijk Dinsdags in het be
zit van de redactie van dit blad dient, te
zijn — zal van tijd tot tijd een actueele
beschouwing over het sportleven in den pol
der in deze rubriek worden opgenomen).
Opbouw.
Willen we het sportleven in den Noord
oostpolder weer wat op gang brengen, dan
verdient het aanbeveling, eens' eenige punten
naar voren te brengen, waaruit de thans in
den polder aanwezige sportliefhebbers kun
nen zien wat reeds vóór de bevrijding op
dit gebied werd bereikt.
Allereerst dan de zoo belangrijke voetbal
sport. Mcmeoreeren we de in vele opzichten
geslaagde poldervoetba'competitie tusschen de
kamp- en dorpselftallen. Hierbij was de pol
der in een drietal rayons verdeeld en kon een
aantal wedstrijden worden gespeeld. De
Augustus-razzia gooide echter roet in bet
eten en daarna kon het „bruine monster"
niet meer in beweging komen.
Intusschen is wel gebleken dat het N.A.F.
er niet aan te pas hoefde te komen. De orga
nisatie bleef gelukkig in handen van poldermenschen. In dit verband mag niet worden
vergeten, dat de activiteit van de voetballers
de aandacht had van de polderdirectie, die
bij de kampen zoo veel mogelijk den aanleg
van een voetbalveld bevorderde. Zoo zijn
thans reeds verschillende kampen in het be
zit van een bruikbaar sportterrein. (Wanneer
zal de weer actieve Sportclub Emmeloord
eens aan de beurt zijn?) Kadoelen, Zwartemeer, Ramspol, Schokland, Ens, Marknesse,
Zuidvaart, Oostvaart, Kuinre, Espelerbocht,
Luttelgeest, om maar eenige te noemen, profiteeren daarvan reeds dankbaar.
Een hoogtepunt van de „oorlogsvoetballe
rij" was wel de wedstrijd Polderelftal—Kan
toorelftal, welke op Hemelvaartsdag 1944 te
Ramspol werd gehouden en daar werd bijge
woond door duizenden toeschouwers, waar
onder den voorzitter van den K.N.V.B., den
welbekenden heer Karei Lotsy, die door de
huidige regeering tot sportadviseur is be
noemd. Ook leden van de polderdirectie lieten
hun belangstelling blijken. Ligt hierin niet
een prachtig vooruitzicht voor onze voetbal
sport ?
Het is evenwel noodig het sportleven in
den polder nieuw leven in te blazen. In alle
kampen en „dorpen" is nog wel iemand te
vinden die hiertoe het initiatief wil nemen.
Laten deze mannen eens spoedig de koppen
bij! elkaar steken!
De belangen van de poldersport, die be
halve voetbal ook korfbal, gymnastiek, zwem
men, athletiek, dammen, schaken enz. kunnen
omvatten, dienen zeker door poldermenschen
zelf behartigd te worden. Wedstrijdsportcon
tact met clubs buiten den polder zal daarbij
zeker stimuleerend kunnen wericen.
Ook zal de medewerking van de polder
directie onontbeerlijk zijn. Voorloopig zal de
materiaalpositie (schoenen, ballen, fietsban
den) wel een belemmering zijn voor een vlot
ten gang van zaken. Men late zich daardoor
echter niet afschrikken, want met wat goeden
wil en samenwerking zullen deze bezwaren
zeker te overwinnen zijn, zulks tot ontspan
ning en genoegen van talrijke vaste en tijde
lijke polderbewoners.

De inzameling voor de Polen.
1

Onze oproep in het vorig nummer is niet
voor niets geweest. Men voelt er over het
algemeen veel voor, den Polen, die zulk
goed werk voor den polder hebben gedaan,
straks een aardige herinnering aan Neder
land aan te bieden.
Bij nader inzien zal het te lang duren (de
Polen willen liefst zoo snel mogelijk naar
hun vaderland vertrekken) om door den geheelen polder inzamelingsacties te houden
door inschakeling van werkcommissies.
Ir. plaats daarvan is het thans de bedoeling
één commissie te vormen, welke zich zal be
lasten met het rondzenden van een circulaire
aan alle kampbeheerders en alle landbouw
kundige opzichters. Deze worden verzocht,
in hun eigen omgeving het geld in te zame
len en dit dan zoo spoedig mogelijk af te
dragen aan één van de D.K.'s.
1 ielpt allen mee om deze actie zoo snel en
zoo succesvol mogelijk te doen verloopen
Kerknieuws

R.K. KERK
Zondag 1 Juli is de zesde Zondag na Pink
steren, waarop gevierd wordt het feest van
't Kostbaar bloed.
In de kerk te Marknesse Hoogmis om 10
uur.
In Schoterbrug H. Mis om 8.30 uur in de
cantine.
In Emmeloord H. Mis om 8 uur in de
cantine.
In Ens H. Mis om 8.30 uur in de cantine.
In Zwartemeer H. Mis om 10.30 uur in de
cantine.
Door de week: dagelijks H. Mis in Mark
nesse om 6 en 7.30 uur. 's Avonds 8 uur
avondgebed.
Vrijdagavond Lof ter eere van 't H. Hart
om 8 uur.
Maandag 2 Juli feest van 't bezoek van
Maria aan haar nicht Elisabeth.
Vrijdag: eerste Vrijdag van de maand.
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Burgerliilke stand.
ZWOLLE. De burgerlijke stand van het
Openbaar lichaam „De Noordoostelijke pol
der" is over Mei 1945 als volgt:
Geboren: Janny en Jelle, dochter en zoon
van G. Ekkelenkamp en H. Kamper; Boukje,
dochter van C. Klein en N. Post (Urk); Henny, dochter van G. Bruins en N. Brouwer
(C.B.R.); Cornelis Johannes Maria, zoon van
W. Th. Klink en E. G. Remkes; Hendrika Johanna, dochter van J. Uffels en J. Bergkamp
(Vollenhove).
Loop der bevolking.
ZWOLLE. De loop der bevolking van het
Openbaar lichaam „De Noordoostelijke pol
der" is over Mei 1945 als volgt:
Gevestigd: R. Houwing (en gezin) van
Kuinre naar Emmeloord, Middenstraat 11;
E. Vos van Kuinre naar Emmeloord, Midden
straat 11; D. Poelstra (echtg. J. van Wieren)
van Kollumerland c.a. naar woonwagen bij
Kuinre; S. Stam (en gezin) van Meppel naar
Emmeloord, Middenstraat 7; J. H. Haver
kamp van Steenwïjkerwold naar Ens, Drietorensweg Q 47.
Binnenverhuizingen: Th. A. van Hulst, van
kamp Ens I naar kamp Enservaart.

Duikmemoires.
Sergeant Kuipers strekte moeizaam z'n
leden. Hè, nou moest ie toch weer eens
even rechtop staan om aan den klaag
zang van z'n rug gehoor te geven. Dat
een mensch zweeten en zwoegen kon,
was hem uit z'n dienstjaren genoegzaam
bekend. Hij had toch zelf vaak genoeg
de pioniersschop gehanteerd?
Vier weken was hij nu grondwerker in
den polder. Vier weken geleden had hij
het besluit genomen, niet aan den op
roep voor terugvoering in krijgsgevan
genschap gehoor te geven. En met hem
hadden velen den weg naar den polder
gevonden. Ze hadden daar ploegbazen
leeren vreezen, beduvelen, maar vooral
.... verwenschen!
En nu was er vanmorgen iets erger
lijks voorgevallen.
„Sergeant Kuipers!"
Waarachtig, nog geen kwartier gele
den was hij voor het eerst sinds jaren
weer zoo aangesproken. En dat was het
'm nou juist, dat hem zoo duvels hin
derde, dat hem z'n heelen dag vergalde,
voor zoover zon, zweet, zand en blaren
daar reeds niet voor hadden zorg gedra
gen.
Meteen waren z'n gedachten terugge
vlogen naar zijn diensttijd, naar de jon
gens van zijn afdeeling, naar de laatste
recruten, die hij in opleiding had gehad.
Hij zag ze weer op appèl staan met
dien leelijken, rooien, oproerigen Drent,
die natuurlijk weer te laat kwam. Waar
schopte die beroerde banjer de zaak nou
niét bij in de war. Dat brokkie natuurmensch, dat ie nooit had kunnen leeren
z'n hooge kraag dicht te houden. Ging
er iets fout in de compie, dan kon je bij
voorbaat al een rapportje voor Krelis
schrijven.
Krelis! De nachtmerrie uit z'n mobi
lisatiejaren!
De sympathie was vvederkeerig ge
weest. Nóg zag hij die brutale grijns,
waarmee de Drent bij de demobilisatie
afscheid nam, vóór zich.
„Ik hoop je nooit weer te zien, stinkert!", had de vertegenwoordiger van
de Drentsche heidevelden hem triom
fantelijk toegegrauwd
En nu heeft hij hem weer gezien, van
ochtend, toen hij werd overgeplaatst
naar een andere ploeg greppelaars.
Plotseling schrikt grondwerker Kui
pers uit z'n overpeinzingen op. Z'n hart
krimpï ineen bij het hooren van die
stem achter hem.
„Nou, sergeant, ik wou wel weer e9
'n nummertien schepp'n zien!"
Achter hem staat de ploegbaas
de roe ie Drent Krelis!
v. L.
Vertrokken: A. Polman, van kamp Vollen
hove naar Coevorden; T. Miedema (en ge
zin) van gezinsbarakken Marknesse naar Barradeel; J. Loot, van kamp Marknesse I naar
Zwolle; P. Lion, van kamp Espelerbocht naar
Kampen; Th. Goosen, van Sluisweg keet 2
naar Kampen; E. Wagtelenberg, van kamp
Kcdoelen naar Hattum; M. Zwollo, van kamp

Vollenhove naar Hengelo (O.); K. Pronk, van
kamp Schokland naar Rijswijk; B. Gravesteijn,
van kamp de Voorst naar Amsterdam; J. A.
Reimink, van kamp Vollenhove naar Ommen;
G. W. H. Tiebosch, van kamp Ramspol naar
Zwolle; G. Nijmeijer, van kamp Lemstervaart
naar Weststellingwerf; Th. H. Bos, van kamp
Eis I naar Kampen.
Vergadering Boerenleenbank
MARKNESSE. De eerste algemeene leden
vergadering van de Coöp. Boerenleenbank
„De Noord-Oostelijke polder" W.A., welke
Zaterdag j.1. hier in de kleine cantine werd
gehouden, was bezocht door 25 leden. Voor
zitter was de heer P, van 't Zet.
Uit het jaarverslag bleek, dat tjot de vereeniging zijn toegetreden 149 leden. Op 31
December 1944 bedroeg het aantal spaarbank
boekjes 130 met een kapitaal van f76.237,11.
Het nadeelig saldo is f971,90.
In de plaats van het aftredend bestuurs
lid, den heer P. van 't Zet, die zich niet her
kiesbaar stelde, werd gekozen de heer C. M.
de Dreu. Tot lid in den raad van toezicht
werd in de vacature C. M. de Dreu benoemd
de heer C. Egas.
Stormschade.
VOLLENHOVE. Tijdens een plotselingen
hevigen stormwind is de vorige week Don
derdag veel schade berokkend aan de tusschen
Vollenhove en Marknesse in opbouw zijnde
boerderij van den heer Geertsma, den opzich
ter der proefvelden.
Verscheidene spanten zijn kapot gewaaid
en daardoor heeft dit werk, dat door den
oorlogstoestand reeds zoo slecht vorderde,
een nieuwe terugslag gekregen.
V olkshotogesch-oolavond
ENS. Hoewel de bijeenkomst door onververwachte omstandigheden vrijwel onvoorbe
reid werd gehouden, slaagde de praatavond,
welke hier over het Volkshoogeschoolwerk
werd gehouden, uitstekend.
Voor een 60-tal belangstellenden sprak de
heer K. Vrijling van Vollenhove over het on
derwerp „De plaats en het werk van de
Volkshoogeschool in het Nederiandsche volks
leven". Er volgde een geanimeerde nabespre
king.
We vernemen nog dat er eenige verandering is gekomen in het rooster van deze
praatavonden. De cantineavond te Emmel
oord zal worden gehouden op 4 Juli en die
te Vollenhove op 5 Juli.
Tenslotte kunnen we nog mededeelen, dat
de heer C. Egas te Marknesse Zuid in zijn
functie van lid van de werkcommissie is uitgenoodigd om op te treden als centraal' figuur
in het volkshoogeschoolwerk in den polder.
Week-end Volkshoogeschool.
VOLLENHOVE. Naar we vernemen zal
zeer waarschijnlijk op 14 en 15 Juli in een
van de centraal gelegen kampen in den
Noordoostpolder een week-end—bijeenkomst
van de Volkshoogeschool te Bakkeveen wor
den gehouden.
Als sprekers zullen optreden dr. H. G. van
der Wielen met als onderwerp „Het heden
als keerpunt" en ir. A. Vondeling, die zal
spreken over „De situatie en mogelijkheden
van den Nederlandschen Landbouw".
Men kan zich thans reeds voor deelname
aanmelden bij den heer K. Vrijling, p.a.
D.K. 3, alhier.

Officiëele

Distributiedienst

publicatie

Mannelijke personen, geboren in 1926 of
vroeger, in het bezit van een tweede distri
butiestamkaart, gemerkt, met 504, die in aan
merking wenschen te komen voor een ta
baart Q 413, dienen onderstaande aanwij
zingen nauwkeurig op te volgen.

a.

De kaart wordt verstrekt tegen inname van
bton A 506 van het .inlegvel, terwijl de
tweede distributiesiamkaart wordt gemerkt in
den wil hebben, daar men op grooten af het vakje 502 A met een diagonaal kruisje.
stand van Emmeloord woont, dan dient men
Daar het in het voornemen ligt, binnenkort
te zorgen dat de tweede distributiestamkaart over te gaan tot uitreiking van een kaart
met inlegvel uiterlijk Woensdag 4 Juli 1945 te voor tabak of versnaperingen voor vrouwen,
Emmeloord is (adres: bijkantoor Distributie- dienen deze inlegvelbon 506 zorgvuldig te be
dienst Noordoostpolder).
waren.

413

Uitreiking te Emmeloord. Gelegenheid tot c.

persoonlijke afhaling bestaat aan het bijkan
toor te Emmeloord op Donderdag 5 Juli 1945.
Letters A—L van 9—12 uur; letters M—
Z van 2—5 uur.

b.

Q

Tabakskaarten

Uitreiking

Schippers behoeven niet in het bezit te
zijn van een inlegvel 504, doch moeten dan
hun bevrachtingsboekje overleggen.

Noordoostpolder

Toezending per post vanuit Emmeloord.

Indien men de tabakskaart Q 413 toegezon

Coöp. Boerenleenbank

Getrouwd :

„De Noord-Oostelijkepolder" W.A.

A. C. ERKELENS
en
Zeijerveld

Toezending per post vanuit
Kampen.
Zij', die hun bonkaarten te Lemmer halen,
Voor hen, die te Urk wonen, zal de toezen dienen zich daar te vervoegen voor hun ta
ding geschieden vanuit Kampen. Hun tweede bakskaart.
distr.stamkaart met inlegvel moet te Kam
pen zijn (adres: postbus 29) uiterlijk Don Kampen, 27 Juni 1945.
derdag 5 Juli 1945. Overgelegd moet worden
De Leider van den voornoemden dienst,
de tweede distributiestamkaart van betrokke
ne met inlegvel, gemerkt met 504.
KEURIS.

A. BOERSMA

H. 30,

21

Juni

(Gem. Vries)

De aandacht van de

leden

wordt

1945. er op gevestigd, dat de zittingen,
welke de kassier in de kampen
houdt, in het vervolg regelmatig in

Toekomstig adres:
Jan van Arkelstr. 28, Kampen

dit blad worden
De

Zusier M. B E NIT

bekend

eerstvolgende

2 Juli

gemaakt.

zittingen

zijn:

RAMSPOL: 's avonds van

Gedipl. Zieken- en 7 tot 8 uur in de cantine;
Kraamverpleegster. ZWARTftMEER: 's avonds
Oudestraat 76
K A M P E N 8.30 tot 9 uur in de cantine;
10 Juli

Coöp. Boerenleenbank
„Oosterzee"
Aangesloten

bij

de

Coöp.

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht

LEMMER: 's avonds van

6 tot 7 uur

in

het

Hotel

Boersma

te

kantoor

SCHOTERBRUG : 's avonds van
8 tot 9 uur in de cantine.

ALLE BANKZAKEN

die

in

de

NOORD-OOSTPOLDER

ook

LEMMER

Ook voor den N. O. P. moet het
devies straks gelden naar

H. S. van Schoot,

Slager Lageveen

LEMMER naast Postkantoor

(Schans)
IIIIIIHIIH
COOP. STOOMZUIVELFABRIEK

j££móAeAjZand'
te OOSTERZEE

Om Manufacturen,
Confectie, Bedden,
Dekens en Meubelen
POLDERBEWONERS
geving

van

uit

de

om

Zoekt U een p r i m a

adres

voor

VLEESCH en
Dan kunt U bij ons steeds terecht!

er,

kaas

en melbprocluclen

Matrasstellen

H. ten Wolde
SLAGERIJ

fyo'iqt

Matten
Lopers enz. enz.
Vakkundig

-

-

LEMMER

V

Karpetten

Vlug

-

nu

voor a l l e s wat U

op

Uw

bonnen kunt krijgen

m in de. to^&omiJL

Billijk.

voor a l l e s wat
verkrijgbaar is!

Coöp. Excelsior U.A.

weer

vrij

COOP. VEREENIGING TOT AAN
KOOP

Niet de winst
maar het verbruikersbelang

Bakkerijen

KUINRE

EN

BEWERKING

VOOR FRIESLAND

C. A. F.

Coöperatie

DE organisatie, die
en

VAN

LANDBOUW-BENOODIGDHEDEN

Kruideniers

winkels door geheel Friesland !

N.V. Basalt en Bouwstoffen

de

grondstoffen

te Leeuwarden
U

straks,

kunnen

als

worden

aangevoerd, weer kan voorzien van

faiachtu.eeiwexle'ij

kunii-

meótótaf^en, fraai-

en

fio-otq&ed en%.
Wij vestigen tevens

te Lemmer
Kantoor

en

Opslag

Buitenhaven

Telefoon 106 (thuis 107)

Uw

aandacht

op onze afdeeling

£andê-ouuj~-lu-eAMuic^en
gevestigd op het Kleinzand 74 Sneek

K. Koopmans,

K U I N R E !

VLEESCH WAREN??

Levert prima

Kortestreek

Bedden

staan bij de
BOSMA's Schoenenmagazijn
voorop !
-

Firma J. ZWART

Repareert voor U :

onder

is in d e o m g e v i n g v a n L e m m e r

de siager 1)oor de toekomst!

E M M E L O O R D (N. O. P.)

onze klanten rekenen.

Schans
Voor de bewoners van den

wij

Noordoostpolder-

kampen wonen, graag weer

Levensmiddelen bedrijf

Kruideniersfiliaal enBroodwijk

Ij E E R
hen,

'I'

Middenstraat 58

te LEMMER

Wij hopen spoedig weer

te krijgen en dan zullen
Lemmer.

van

bedrijfsboerderij Schols;

Eiken Maandag van 10'/ 2 -1 1V2
uur in

van

J. A. BRUINSMA

UW ZAAK
voor het leveren van

Langestreek - LEMMER

alle soorten

RIJWIELEN
MOTOREN

bouwmaterialen
en

betonartikelen

Uitsluitend
ZEER

de

beste

merken.

BEKENDE HERSTELPLAATS
Aanbevelend.

