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Een krant . behoort , actueel te 
zijn, maar men zal zich, bij het 
lezen van den naam van het 
hoofdartikel van deze week, afvra
gen, of we niet een paar\ maanden 
achteraan komen! Het is nu niet meer 
de Poolsche kwestie, die o,ns bezig 
houdt; de berechting van Pétain, de 
resultaten van Potsdam, de capitulatie 
van Japan hebben immers nadien al 
weer de gemoederen in beweging ge
bracht en zelfs die onderwerpen heb
ben in onzen dynamischen tijd al weer 
hun grootste actualiteit verloren. 

En dan nu nog eens terugkomen op 
de Poolsche kwestie ? 

Inderdaad, maar niet op de Poolsche 
kwestie, die de wereld eenigen tijd.' 
heeft bezig gehouden. We hebben na
melijk ook in den Noordoostpolder 
onze Poolsche kwestie. 

En ook die schijnt niet meer actueel. 
Het klinkt misschien wat gek, maar 
juist omdat ze niet meer actueel is, 
willen we het eens over die kwestie 
hebben. 

Men begrijpt ons al. In Lemmer 
verblijven nog altijd drie Poolsche mi
litairen, die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de redding van den pol
der. In al hun onschuld hebben ze heel 
wat stof in den polder doen opwaaien. 
(En in den polder kan het stuiven!) Er 
is immers een rapport verschenen, waar
door heel wat menschen in den polder 
zich men of meer miskend voelden. Eer 
is teer — en we denken er allerminst 
aan deze kwestie opnieuw op te rakelen. 
Wél moet het ons van het hart, dat 
velen nog steeds met verlangen uitzien 
naar een weergave van de zienswijze 
„van den anderen kant". 

Er is ons het verwijt gemaakt, dat we 
te veel over de Polen hebben geschre
ven. We hebben ons dat verwijt aan
getrokken en zwegen. We hebben er 
nooit aan gedacht, dat er aan die ge
schiedenis nog eens een hoofdartikel 
moest worden gewijd. 

Maar nu is het toch inderdaad zoo 
ver, dat we ons afvragen, of we niet 
te weinig over de Polen hebben ge
schreven. Of de zaak (zoo zij opge
schroefd is) nog niet veel méér had
den moeten opschroeven om toch maar 
belangstelling te wekken voor het lot 
van drie mannen, die daar bij het Lem-
ster gemaal op een zolderkamertje zit
ten te wachten op het moment, dat het 
lot hun eens gunstig zal zijn. 

Welke rol zij hebben gespeeld en of 
het rapport, dat over hun werk is uitge
bracht, juist was of niet, doet niet ter 
zake. Want men is het er wel over eens, 
dat zij in ieder geval voor de redlding 
van den polder prachtig werk hebben 
gedaan, dat zij er hun leven aan hebben 
gewaagd; en de inzameling om hen 
een herinnering aan dit, werk aan te 
bieden heeft in den polder een bijzondter 
goed resultaat gehad. 

Dat het de plicht is van een land, 
waaraan deze mannen zoo'n grooten 
dienst hebben bewezen, om hen te hel
pen, zal niemand daarom kunnen ont
kennen. 

Dan is het ook zeker gerechtvaar
digd, hier nog eens op de zoo weinig 
actueele Poolsche kwestie terug te ko
men en te trachten, haar weer actueel 
te maken. Want dde Polen wachten. 
Ze hebben een ieder aangeklampt, zijn 
naar Amsterdam en den Haag gereisd, 
hebben overal vage toezeggingen ge
kregen, die achteraf bleken weinig 
waarde te hebben, zijn overal tegen de 
klippen van de bureaucratie opgeloopen. 
Zij waren ingedeeld bij de N.B.S. en 
kregen geen cigaretten, er zijn dagen 
geweesl, waarop zij geen geld hadden... 
Och vergeet het- tenslotte allemaal 
maar, als je weer terug kunt naar je 
vaderland! Ze hebben gezien, dat 
duizenden Duitsche Hilterknechten te
rugkeerden naar hun eigen omgeving, 
dat hooge Duitsche oornes in luxe wa
gens langs de straatwegen reden — 
op weg naar huis. 

En zélf wachten ze maar steeds, dag 
na dag, week na week, maand na, 
maand. Is het wonder, dat zij ten
slotte slecht te spreken zijn over dat Hol
land, waarvoor zij hun leven hebben 
gewaagd ? 

We kunnen helaas de schuldvraag 
niet beantwoorden. We kunnen slechts 
constateeren, dat hier iets niet deugt. 
Natuurlijk, er zijn zoo velen, die ver
dienstelijk verzetswerk hebben gedaan. 
Maar men beseffe, dat in dit geval een 
eereplicht tegenover buitenlanders, te
genover bondgenopten geldt! 

Wegenbouw in den polder vordert goed 
Geregelde aanvoer van materialen 

Weg Lemmer-Emmeloord 
in uitvoering. 

Het staat er met den wegenbouw 
in den Noordoostpolder gunstiger 
voor dan men in een tijd van ma-
teriaalschaarschte zou verwachten. 
Onder leiding van den Dienst d:r 
Zuiderzeewerken zijn er thans heel 
wat weggedeelten in uitvoering. 
Verschillende aannemers zijn met 
hun werkvolk reeds vrij spoedig na 
den oorlog weer aan den slag ge
gaan. 

• Natuurlijk heeft de wegenbouw in 
den Noordoostpolder als gevolg van 
den oorlog nog al wat stagnatie on
dervonden. De materialenvoorziening 
heeft de leiding van den wegenbouw 
meerdere malen voor problemen ge
steld en het is die leiding ongetwijfeld 
als een verdienste aan te merken, dat 
zij niettemin kans heeft gezien, nog 
zooveel tot stand te brengen. 

We mogen dan, als we door den pol
der fietsen, mopperen op het wegdek, 
dat onze fietsbanden Vernielt en d,at 
niet altijd even prettig rijdt, er loopt 
toch in ieder geval al een tamelijk uit
gebreid net van wegen door het nieuwe 
land, waarvan zelfs zware motorrijtui
gen al gebruik kunnen maken. 

Volgens het Driemaandelijksch be
licht betreffende de Zuiderweewerken 
was op 1 Januari 1944 reeds 140 k.m. 
weg van de totaal 400 k.m. gereed ge
komen, terwijl nog 70 km. in aanleg 
was. Nadien is er nog ruim een half 
jaar aan' den wegenbouw in den polder 
gewerkt, terwijl ook na den oorlog het 
aanleggen van wegen zoo spoeddig en 
zco snel mogelijk is voortgezet. 

In dezen tijd van schaarschte aan 
allerlei materialen komt men natuurlijk 
al direct tot de vraag: is er materiaal 
voor den wegenbouw in den polder? 

We hebben die vraag ook te be-
voegder plaatse gesteld en we kregen 
er een zeer bevredigend antwoord op. 

Het materiaal. 
De moeilijkheden vallen zeer mee, 

zoo werd ons verteld. Het laat 
zich aanzien, dat de aanvoer van 
hoogoyenslakken en ander materiaal 
voor den wegenbouw in den pol
der geregeld kan plaats vinden. We 
verwrchten regelmatig schepen, die 
ons materiaal hier kunnen brengen. 

Wanneer de zaken er thans reeds zóó 
gunstig voorstaan, zal in de naaste 
toekomst de wegenbouw goede vorde
ringen kunnen maken in het nieuwe 
land. 

Waar gewerkt wordt. 
Zooals men weet, zal in de toekomst 

een groote verkeersweg van Lemmer, 
via. Emmeloord naar Kampen den pol
der doorsnijden. Het gedeelte Emmel
oord—Kampen (hoewel nog niet in den 
definitieven toestand) wordt al enkele 
jaren bereden. 

Het is echter van groot belang, dat 
ook het gedeelte Lemmer—Emmeloord 
gereed komt. Dit zal namelijk vele reizen 
door den polder aanmerrkelijk bekor
ten. Thans moet men, om van Lem
mer naar Emmeloord te komen, nog 
via Luttelgeest. 

Er wordt thans aan het wegvak 
Lemmer—Emmeloord al weer eenigen 
tijd gewerkt. De lengte van dit weg
vak is ongeveer 15 k.m. Verder zijn 
drie zijwegen van dezen hoofdKveg in 
uitvoering, namelijk de Burchtweg, de 
Casteleinsweg en het Muntpad. 

In sectie O wordt gewerkt aan den 
Kleiweg, welke van een punt bezuiden 
Marknesse zal loopen naar een punt be
zuiden Emmeloord. Ook de aanleg van 
den Boomenweg en van den Zuider
ringweg vordert geregeld. 

In sectie E, dus meer in het weste
lijke deel van den polder, is men be
zig met den Schokkerweg, ,die van 
Schokland naar Nagele zal loopen. In 
het noordelijke deel van dien polder 
vordert de Gemaalweg van Lemmer 
naar Rutten. Vere er wordt in sectie 
A (en gedeeltelijk ook in sectie F) 
gewerkt aan den Middenweg. In sectie 
O wordt het wer - aan een gedeelte 
van dezen Middenweg voortgezet, ter
wijl daar tevens twee zijwegen van 
dien weg, nl. de Klutenweg en die 
Langeweg (de langste weg in den pol
der!) in uitvoering zijn. 

In hel zuidelijk deel van het nieuwe 
land, in sectie P, werkt men aan den 
weg naar de nieuwe Schokkerhaven, 
aan den Ramsweg en aan den Reede-
weg. De Oud-Emmeloorderweg, loo
pend vanuit de richting Kampen naar 
de Noordpunt van Schokland!, is nage
noeg klaar. 

Uit het hiervoorgenoemde blijkt wel 
duidelijk, dat er door den Dienst der 
Zuiderzeewerken momenteel heel wat 
aan den wegenbouw wordt gedaan! 

Maak ons sterk! 

Wikkel m' in je wijden mantel, wind! 
- Wil ons door je wilde vlagen 
In dit machtig labyrinth 
Maken tot je polderkind. 

Maak ons energiek en sterk, 
Ook als sneeuw én hagels jagen, 
Druk op ons je rustloos merk: 
Altijd voorwaarts, nooit versagen! 

Wijde vlakten, polderland, 
Blauwe luchten, wuivend koren; 
Bind ons, polder, met een band, 
Dat wij altijd jou behooren. 

Geef ons oog een vergezicht 
Op de kostb're rijke landen; 
Dan valt alle arbeid licht! 
Doe ons steeds van ijver branden! 

J. A. SCHEPER. 

Er zijn ongetwijfeld moeilijkheden. 
We erkennen dat ten volle. Maar als 
men de drie Polen weer èens spreekt, 
hun heimwee naar het vaderland be
grijpt, hun ongezellige huisvesting aan
schouwt, hun verlatenheid beseft, dan 
is men er van overtuigd, dat dit alles 
den goeden naam van Neerland's gast
vrijheid onwaardig is. Dat we er niet 
mee klaar zijn, den Polen op een be
vrijdingsfeest hartelijk toe te spreken en 
later wat geld bijeen te brengen voor 
een cadeautje. Maar dat we verplicht 
zijn om nu al het mogelijke te doen 
om bij de bureaucratiesche Nederland-
sche instanties een gunstige oplossing 
van deze den laatsten tijd! zoo weinig 
actueele Poolsche kwestie te bewerk
stelligen. 

Op hen, die daartoe den meesten in
vloed kunnen aanwenden, rust ook de 
grootste verantwoordelijkheid! 

Cultureele Commissie 
hervat haar werkzaamheden 

Jan Lemaire trekt langs de kampen 

Er is een Commissie met een zeer 
langen naam (nl. de Commissie ter 
voorziening in de verzorging van cultu
reele belangen van arbeiders en overig 
personeel, werkzaam bij de te maken 
inpolderingswerken in het IJsselmeer), 
die voor de ontspanning van het per
soneel in den Noordoostpolder reeds 
veel verdienstelijk werk heeft gedaan. 

Verreweg het grootste deel van den 
oorlog heeft deze Commissie, ondanks 
de vele moeilijkheden, welke er te over
winnen waren, doorgewerkt en liet zij 
gereld films vertoonen of cabaretgezel
schappen in de cantines optreden. Na de 
razzia's in den zomer van 1944 heeft 
de Commissie vanzelfsprekend niets 
meer kunnen doen. 

Thans heeft zij echter haar werk her
vat en dat zal velen in den polder toU 
vreugde stemmen. Temeer, daar zij het 
seizoen opent met het laten optreden 
van een drietal artisten, wier namen 
veel goeds beloven: Jan Lemaire, Ben 
Steggerda en Rietje Keizer! 

Dit gezelschapje maakt een tournee 
langs de kampen; via Ramspol, Ens 
2, Enservaart, Zuidvaart ,en Vollen-
hove komt het Zaterdagavond te Mark
nesse, terwijl het de volgende week dan 
nog afwerkt: op 27 Augustus Zwolsche 
vaart, 28 Augustus Emmeloord 1, 29 
Augustus Emmeloord2 (ook toeganke
lijk voor Espelerbocht), 30 Augustus 
Oostvaart, 31 Augustus Luttelgeest 1 
en 2 en 1 September Lemmer. 

(Het is onze bedoeling, aan het eind 
van de tournee een algemeen verslag 
te geven en stellen in verband daarmee 
toezending van korte verslagjes uit de 
kampen, waarin het gezelschapje op
treedt, zeer op prijs. Redactie.) 

De Noordoostpolder in de pers 

Razzia-slachtoffers 
worden vastgehouden 

Het te Kampen verschijnend dagblad 
„Strijdend Nederland" schrijft over dit 
onderwerp een artikel, waaraan we het 
volgende ontleenen: 

Op 17 November 1944 sloegen de 
Duitschers toe .in den N. O. polder 
Als ratten zaten onze jongens en man
nen, die zich in den „Duikhoek" hadden 
onttrokken aan de Duitsche greep, in 
den val. Bij honderden werden ze weg
gesleept over Vollenhoive en Meppel 
en aan liet werk gezet bij de verdedi
gingswerken aan de Duitsche Noord-
Westgrens. 

Toen de volle trein het Meppeler 
station uitreed, zongen de mannen 
„Een vaste Burcht is onze God". -

Daartegenover stonden de geheimdie 
nazi-kinkels op het perron machteloos. 
Maar het duivelsch brein van een of 
anderen machthebber verzon een 
nieuwen schanddaad. Een aantal van 
de sterkste jongens werd uitgezocht en 
in het geschandvlekte Duitsche uniform 
gestoken voor opleiding tot de be
diening van luchtafweer op de treinen. 

Verschillende jongens hebben ge
weigerd het gehate uniform aan te 
trekken. Zij kenden het heilig „neen^" 
van hun Christenplicht. Zij werden ge
slagen, afgezonderd van de anderen en 
slecht gevoed. Wat er precies met hen 
gebeurd is, weten we niet, want nog 
steeds, — nu drie maanden na onze 
bevrijding — zijn niet allen terugge
keerd. Tien Kamper jongens ontbreken 
nog thuis. De. ouders verkeeren in de 
grootste ongerustheid. Er zijn ver
schillende aanwijzingen, dat deze jon
gens als krijgsgevangen in Duitsch-
land worden vastgehouden. 

Een vader schreef naar het Hoofd
bureau van de Evacueerings-, Repatri-
eerings- en V.O.-zaken, afdeeling In
formatiebureau van het Mil, Gezag te 
Breda, met het verzoek pogingen in het 
werk te stellen iets naders omtrent de 
verblijfplaats en het lot van zijn zoon 
te weten te komen. 

Hij kreeg het volgende bericht 
terug: 

„In antwoord op uw schrijven be
treffende uw zoon diene, dat niemand 
gedwongen is geweest om dienst te 
nemen in het Duitsche leger. Wie de 
Duitsche uniform gedragen heeft is 
daardoor geen Nederlander meer en 
onze bemoeiingen kunnen zich dan ook 
niet tot deze personen uitstrekken. Het 
Hoofd van het bureau enz. enz. Ge-
teekend door den Luitenant-Kolonel S. 
C. F. Maas." 

Op deze wijze maakt een militaire 
gezagsdrager zich af van een zaak van 
levensbelang voor Nederlandsche on
derdanen. Mijnheer Maas weet het 
beter — „niemand is gedwongen ge
weest" — mijnheer Maas trekt zijn 
bureaucratische handjes er van af en 
vanuit zijn luien stoel geeft hij de jon
gens, die nog tot de flinksten behoo
ren, een onbeschofte trap na. 

Waarom neemt mijnheer Maas niet 
de moeite om in een van de vele auto's 
erop uit te trekken of een mannetje 
erop uit te sturen, al was het alleen 
maar om in Kampen eerst gegevens 
te vragen? 

Het blad haalt een verklaring aan 
van enkele jongens, die in Duitsch-
land werden gedwongen, een uniform 
aan te trekken en aan militaire oefe
ningen mee te doen. Zij saboteerden 
zooveel mogelijk, al moesten zij fol
teringen ondergaan en al werden zij be
dreigd, te zullen wordlen „vernietigd";. 
Zij haalden zelfs de distinctieven van 
hun uniform. 

Deze jongens, die hun plicht deden 
— zoo vervolgt „Strijdend Nederland" 
— en onderdoken in den N.O.-polder 
zijn het slachtoffer geworden van 
Duitsch geweld. Maar daar weet mijn
heer Maas niets van, en hij neemt niet 
de moeite zich op de hoogte tie stellen. 

Nederlandsche krijgsgevangenen, 
waaronder velen, die zich tegen het be
vel van de regeering in, vrijwillig heb
ben gemeld, zijn teruggekeerd, gehaald 
met auto's. 

Maar in Sachsenheim zitten nog 23 
Nederlandsche politieke gevangenen 
meldt Trouw, en ergens in een Duitsch 
krijgsgevangenkamp zitten nog Neder
landsche jongens, als gevolg van een 
Duitschen schanddaad. 

En zij blijven er zitten, totdat mis
schien een mijnheer Maas ophoepelt! 

In verband met de Oranjefeesten ver
schijnt ons blad de volgende week 

een dag eerder. 
Inzenders van copy en advertenties wor
den dringend verzocht, hiermede reke
ning te houden! 

Schrijft „De Waarheid" 
de waarheid? 

Daar er hieromtrent blijkbaar in een 
enkel geval nog eenig misverstand be
staat, wijzen wij er op, dat wij de ver
antwoordelijkheid voor het door de in 
ons peroverzicht („De Noordoostpolder 
in de pers") geciteerde geheel voor 
rekening van de betreffende redac
ties laten. 

Hoewel het niet gebruikelijk is, in een 
persoverzicht commentaar te leveren, 
willen wij een uitzondering maken ten 
opzichte van hetgeen „De Waarheid" 
schreef over het niet verstrekken van 
bonnen aan verlofgangers. Dit is na
melijk schromelijk overdreven. Het ge
noemde verzuim kwam slechts éénmaal 
voor, daar er toen geen rantsoenbonnen 
beschikbaar waren. Het was namelijk 
juist in een overgangstijd van oude naar 
nieuwe rantsoenbonnen. In tegenstelling 
met hetgeen het blad schreef, kwam dit 
niet eerder voor en het zal in de toe
komst ook niet meer voorkomen. „De 
Waarheid" heeft zijn oprecht klinkenden 
naam dus geen eer aangedaan! 

De M.A.V.O.N. te Marknesse. 

MARKNESSE. Onder auspiciën van 
O. en O. gaf de M.A.V.O.N. voor die 
bewakingstroepen en arbeiders te 
Marknesse een ontspanningsavond. De 
cantine met 350 zitplaatsen was stamp
vol. 

Nadat Commandant van der Veen 
een openingswoord had gesproken, zette 
de conférencier van het optredjend ca
baretgezelschap, Joep van Diepe, op 
vlotte wijze het programma in. Het 
publiek werd verder vergast op een 
tap-dans van Gerdina, terwijl Benny 
Deut een aantal aardige liedjes bracht 
Hij wisselde het rhytmische en het sen-
timenteele gedeelte van zijn 
repertoire uitstekend af, maar de swing 
had bij het meerendeels jonge publiek 
het grootste succes! 

Mystica trad op met goocheltoeren, 
er waren rijwielacrobaten en daarna 
een zanger, Willy van Velten, die voor
al succes oogstte met het lied „La 
Paloma". 

Na de pauze imiteerde Joep van Diepe 
onzen vermaarden Louis Davids in het 
bekende liedje „De voetbalwedstrijd". 
Een schetsje, troimpet|muziek, zingen
de zaag, xylophoonsoli en swing-guitaar 
volgden elkaar in vlot tempo op. Benny 
Deut had vooral nog succes met zijn 
liedje „Ik ben toch zoo verliefd op 
zoo'n Canadees!" Jan Hogendoorn en 
zijn ensemble verzorgden de algeheele 
muzikale omlijsting. 

Het was een prograrrïma, dat bij 
bewakingstroepen en polderbewoners 
zeer in den smaak is gevallen. 

Vergadering VolkshoogesChool. 
MARKNESSE. Zaterdagavond werd in 

de kleine cantine alhier een ledien-
vergadering van de Volkshoogeschool 
gehouden. De voorzitter, de heer C. 
Egas, kon ongeveer twintig aanwezigen 
welkom heeten. 

In zijn openingswoord liet spreker 
uitkomen, dat de Wieringermeerdirectje 
haar medewerking wel wil verleenen, 
mits voldoende blijkt, dat aan het 
Volkshoogeschoolwerk in den polder be
hoefte bestaat,. 

Bij de bespreking van de verdere 
werkzaamheden kwam uit de verge-
dering de algemeene wensch naar vo
ren, meerdere weekeinden te organi-
seeren. Het is de bedoeling, dit voort|aan, 
zoo mogelijk, eens per maand te doen. 

Ds. Jalink vroeg naar de mogelijk
heid, de weekeinden met een halven 
dag uit te breiden door er ook den 
Zaterdagmorgen in te betrekken en dan 
den volgenden dag een Onderwerp, dat 
meer in overeenstemming met den Zon
dag is, te behandelen. Verschillende 
menschen, die nu nog afwijzend tegen
over de Volkshoogeschool staan, zou
den dan aan de weekeinden kunen deel
nemen. 

De voorzitter antwoordde, dat Ir. v. 
d. Steen reeds te kennen heeft gegeven, 
dat het onmogelijk is, voor de week
einden des Zaterdagsmorgens vrij-af te 



Van de administratie

Kerknieuws

geven aan hen, die dat wenschen. Ove
rigens zag spreker het nut in van het
geen ds. Jalink verder voorstelde en 
ook de vergadering verklaarde zich een
stemmig accoord met het, voornemen, 
den Zondag zóó in te richten, dat nie
mand bezwaar tegen deelname aan een 
weekeind kan koesteren. 

Vervolgens werd gesproken over de 
onderwerpen, welke op de eerstvol
gende weekeinden kunnen 'worden be
handeld. Besloten werid, het tweede 
weekeind eens geheel aan het Volkshoo-
geschoolwerk te wijden. 

Ook het werk, dat de Volkshooge-
school n^ast het houden van week
einden kan doen, werd onder oogen gé-
zien. Men moest erkennen, dat het hou
den van cursussen voorloopig nog be
zwaren oplevert. Wel zijn er in kleinen 
kring in de kampen volkszangavonden 
e.d. te houden. 

In alle deelen van den polder heeft 
men thans contactpunten, van -waaruit 
het werk verder kan worden gedaan. 
De werkcommissie werd met enkele 
leden uitgebreid, zoodat thans alle rich
tingen zijn vertegenwoordigd. Na nog 
enkele besprekingen sloot de voorzitter 
de geanimeerde vergadering. 

Nationale Feestdag. 

EMMELOORD. Op 15 en 16 Aug. 
heeft :men de algeheele overwinning van 
de geallieerden op waardige wijze ge
vierd. Een inderhaast gevormde feest
commissie slaagde er in, Woensdags
avonds nog een dansavond en Donder
dags kinder- en volksspelen te organi-
seeren. De festiviteiten werden besloten 

BOEK en TIJDSCHRIFT 

Gedegen en gewenscht 
overzicht 

Wie kent uit de jaren voor den oorlog 
nog het tijdschrift „De Kern"? De; 
inhoud ervan bestond uit artikelen, d'ie 
in de internationale kranten- en tijd!-
schriftenwereld verschenen. Het bracht 
koms een te groote verscheidenheid aan 
stof, zoodat het den serieuzen lezer 
vaak duizelde. Ook werd niet altijd 
voldoende gewaakt tegen oppervlakkig
heid; maar als geheel gaf het een 
overzichtelijk beeld van wat er aan 
belangrijke artikelen in de wereld ver
scheen en door velen werd het graag 
gelezen. 

met een cabaretavond in cantine 11; er 
werd daar door eigen krachten een aar
dig programma verzorgd. 

De uitslagen van de kinder- en volks
spelen, waarvoor door de burgerij prij
zen beschikbaar waren gesteld, luidden: 

Kinderen: blokjesrapen, 3 jaar, Bertie 
Bodewitz. 4 jaar, Chris Hoogmoed. 5 
jaar, Anneke Noordermeer. Ballenloop: 
6 jaar, Rienus Luitwieler. Kruiden met 
hindernissen. 7 en 8 jaar, Henk Nijdam. 
Omkleeden en kaarshappen: 9 en 10 
jaar, Kees Nieburg. Zakloopen: 10—14 
jaar, Ali Sandra. 

Volksspelen: levende stoeledans: mevr. 
Holthuis. Touwtrekken: Komen, Kool
hof, \ran der Veen, van Weele, de Regt. 
Qemenge wisselkruiwagenwedloop: Loof 
en mej. Hollema. 

Een soortgelijk tijdschrift, kregen wij 
dezer dagen in handen. Het betreft 
hier ,,'t Venster", een uitjgave van de 
Amerikaansche, Engelsche en Neder-
landsche Voorlichtingsdiensten. Nu zijn 
wij geneigd, dit soort publicaties steedis 
met een korreltje zout; te nemen, doch 
ten aanzien van het eerste nummer van 
,,'t Venster" meenen wij deze neiging 
te moeten temperen. Het bevat 128 
bladzijden goede literatuur, waarin het 
leidend motief de vrijheidsstrijd der 
geallieerde volken is. 

Het opent met de magistrale Kerst
boodschap 1944 van Paus Pius XII 
„Over de ware en de valsche demo
cratie". Een boodschap, waarvan wij 
de serieuze bestudeering een ieder zeer 
aanbevelen. Verder een met cijfers ge
staafd overzicht van minister van Klef-
fens over „De Duitsche inundaties in 
Nederland", waarin hij op grond van 
feiten tot annexatie van Duitsch grond
gebied zonder Duitschers concludeert. 
De bekende Fransche katholieke wijs
geer, Jacques Maritain, geeft een sa
menvatting van zijn boek „Het Anti
semitisme". Van de radio-sprekers A. 
den Doolaard en L. die Jong zijn respect, 
twee gedichten en een beschrijving van 
onzen Mei-opstand in 1943 opgeno
men. Ook treffen wij een overzichtelijk 
beeld aan van de Russische oorlogs
literatuur; Het Frankrijk van vandaag, 
Republiek of Monarchie, Strategie in 
de Stille Oceaan, Gedachten van Jan 
Soldaat, — ziehier een greep uit de 
twintig bijdragen.. 

Van propagandistische strekking wil
len wij ,,'t Venster" niet vrij pleiten, 

maar het is verantwoorde en princi-
pieele propaganda voor de goede zaak, 
waarin — dank zij de democratie! — de 
critische noot niet ontbreekt. Wij ho
pen, dat de uitgevers dit blijven hand
haven; dan is het zeer te wenschen, 
dat dit tijdschrift op de leestafels in 
onze cantines verschijnt. Want daarop 
is de spoeling wel zeer dun! 

Hoewel 't eerste nummer 50 cent kost, 
schijnen de definitieve abonnementsprijs, 
noch de perioden van verschijning te 
zijn vastgesteld. 

VRIJLINQ. 

Bevrijdingsfoto's 
Het is thans eindelijk zoo ver, dat 

met het verzenden van de bestelde be
vrijdingsfoto's een begin kon worden 
gemaakt. Zij, die vóór 1 Augustus heb
ben besteld, krijgen de foto's dlezer 
dagen in hun bezit en worden ver
zocht, het verschuldigde bedrag per post
wissel over te maken aan Bureau week
blad De Noordoostpolder, Lemmer. Zij, 
die de hun toegezonden rapporten nog 
niet hebben betaald, worden verzocht, 
dat thans p.o. te doen. 

De verzending van foto's, welke na 1 
Augustus werden besteld, kan nog wel 
eenigen tijd op zich laten wachten. Men 
hebbe eenig geduld; het komt in ieder 
geval in orde! 

De „kop" voor ons blad. 
Naar aanleiding van de prijsvraag 

„Wie teekent een kop voor ons blad?" 

ontvingen we veertien „koppen"!. Het 
overgroote deel daarvan is voor ge
bruik ongeschikt. Over het algemeen had 
men meer aandacht aan het motief dan 
aan het opschrift „De Noordoostpol
der" geschonken en zoo ontvingen we 
koppen met breed-opgezette teekenin-
gen van landschappen of soms met wel 
drie verschillende voorstellingen van de 
diverse wordingsstatia van den polder. 
Hoewel verschillende teekeningen zeer 
verdienstelijk waren, beantwoordde deze 
opzet toch niet aan de door ons gestelde 
eischen. De meeste inzenders hadden 
den 'naam van het blad maar zeer 
klein en onopvallend geteekend, een 
enkele had dezen zelfs geheel wegge
laten!" 

Toch is er onder de door ons ont
vangen inzendingen een tweetal, waar
uit we een definitieve keuze zullen kun
nen doen. De prijsvraag heeft dus het 
gewenschte resultaat opgeleverd. Wel 
zal de kop, welke tenslotte uit dit twee
tal wordt gekozen, waarschijnlijk een 
kleine verandering moeten ondergaan. 
Er wordt door ons, in overleg met op 
dit gebied deskundige personen, mo
menteel een oplossing gezocht. Zoodra 
de beslissing is gevallen, zullen we den 
uitslag in Ons blad vermelden. 

Predikbeurten op Zondag 26 Aug. 
Ned. Herv. Kerk, Schoterbrug, 10 uur 

v.m., Ds. O. Elseman, Lemmer. 

Denkt om uw Toegangsbewijs 
voor den Noordoostpolder 

WüSTESHOF's Vleesch en Vieeschwaren 
KAMPEN 
Oudestraat 254 

50 jaar 
DE BESTE VLEESCHVOORZIENING 

EMMELOORD 
Knipmeij erplein 

Met groote blijdschap geven 
wij U kennis van- de geboor
te van een Zoon, die bij het 
H. Doopsel den naam heeft 
ontvangen 

ANTON1US JACOBUS. 
J. Komen 
H. G. Komen-Prins, Annie 

Emmeloord, 6 Augustus '45. 

R. P. VAN DE GRIEND en 
G. A. GEERTSEMA 

hebben de eer U namens we
derzijdse ouders kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de voltrek
king zal plaats hebben op 
Dinsdag 28 Aug. a.s. 
Huwelijksinzegening door den Wel-
Eerw. Heer Ds. R. de Zeeuw, Doops
gezind Predikant te Sappemeer des 
nam. om 3 uur in de Ned. Herv. 
Kerk fe Vollenhove. Gelegenheid tof 
felicifeeren van 5-6 in hofel v.d. 
Veen. Toekomstig adres :  

Veredelingsbedrijf Hoofddorp 

Als ge nu zaait.  .  

Oogst gij straks! 

Sluit Uw verzekering bij de 

Algemeene Friesche 
Levensverzekering' Mij 
of de 

Groot - Noordhollandsche 
van 1845 
Leeuwarden—Amsterdam 

Inspecteur: J. DE VRIES 

De Genestetstr. 48, Zwolle. 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

jJlembteACand' 

te OOSTERZEE 

Ondertrouwd: L. OOSTING 
en B. T. J. VAN LOOY. 

Huwelijksvoltr. 20 Sept. a. s. 
Kerkelijke inzegening in de 
Ned. Herv. Kerk te Kuinre, 
door den WelEerw. Heer W. 
M. Maas, des nam. 3 uur. 

Kuinre, 18 Auguslus 1945 

Voor de vele blijken van be
langstelling bij ons huwelijk 
zeggen wij hartelijk dank. 

W. de Jong 
A. de Jong-Uffen. 

Kamp Lemmer N. O. P. 

SOLIDE en VOORDEELIGE 

14 

O. 13.,/ÏlS. 
Schrans 57-59 LEEUWARDEN" 
Tevens STORM- en 

BEDRIJFS-verzekering 

ged. Handelsmerk „Friesch meisje" 

MELK, BOTER 
en KAAS 

N.V. LIJEMPF, Kuinre 
depót Emmeloord 

ALLE DRUKWERK 
Fa. F. D. Hoekstra & Zn. 

Levert prima 

er, Laas 

en mei tbprócluch en 

Voor de bewoners van den 
NOORD-OOSTPOLDER 

is in de omgeving van Lemmer 
S L A G E R  L A G E V E E N  

Je stayer ooór de loekómsl! 
(Schans) 

Wij hopen spoedig weer te 
kunnen leveren : salon-, huis-

en slaapkamermeubelen. 
Alsmede : vloerbedekking, 
karpetten, loopers, gordij

nen, tafelkleeden enz. 
De speciaalzaak, REEKERS 
Complete Woninginrichting 

Lemmer, Telefoon 49 

Gevraagd te Emmeloord zif-
slaapkamer met huis, verk. in 
bij voork. in Geref. gezin. 
Aanb. aan Administrateur H. 
W. Mulder, 5e Comp. Bew. 
Tr. Emmeloord 1. 

Alleenstaand heer, middelb. 
leeftijd zoekt fe Lemmer ken
nismaking niet dito Vrouw. 
Discretie verzocht en verz. 
Br. liefst met pfoto op eere
woord retour onder no. 18 
bureau dezes. 

Op hef OUDE LAND 
geniet onze zaak reeds 
jaren bekendheid. 

In hef NIEUWE LAND 
hopen we ons een zelfde 
goede reputatie te ver-
verwerven. 

DE JONG'S 
££ee. ÏÏlodeEi£aq,e^ 

Langestreek 17 
L E M M E R  

Tel. 23 

N.V. Basalt en Bouwstoffen 

te Lemmer 
Kantoor en Opslag Buitenhaven 

Telefoon 106 (thuis 107) 
Uw 

zaak 
voor het leveren van 
alle soorten 

bouwmaterialen 
en 

betonartikelen 

Coöp. Boerenleenbank 
„Oosterzee" 

Aangesloten bij de Coöp. 
Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10V2-11 V2 
uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

A L L E  B A N K Z A K E N  

Agenten gevraagd 
voor den verkoop van Tuin-, 
Bloem- en Landbouwzaden. 

Gunstige voorwaarden, hooge 
provisie. W. B. de ZEEUW's 
Zaadt. en Zaadh. Usselmonde 

Of ge landbouwer zijt of win
kelier, fabrikant dan wel ren
tenier, - de behartiging Uwer 
financieële belangerf kunt U 
overlaten aan 

Amsferdamsche 
Bank N.V. 

B i j k a n t o o r  L E M M E R .  

Levensmiddelenbedrijf 
Firma J. ZWART 
Steeds voorraad van 

Gort- en Zuivelproduc
ten, Pudding, Bloem, 
Havermout, Peulvruch

ten enz. 
En GROS. En DETAIL 
Tel. 40 Kortestreek LEMMER 

Sluit Uwe Veeverzekering 
via ons kantoor tegen billijk tarief 

Ass.kanf J. A. Schuiling, 
Akkerstraat 15 - Groningen 

Tel. 23423 

Actieve agenten gevraagd 

Tuin-
voor den verkoop van 
Bloem- en Landbouwzaden 

CENTRAAL ZAADBUREAU 
fa. A. v.d. Wal te Hoogeveen 

Ons Brood 
is reeds in den polder bekend 

9to de to-ekomót 
hopen we een flink deel 
van het nieuwe land van 
onze bakkerij-producten 
te voorzien. 

T .  H .  B O O N S T R A ,  
Bakkerij, Turfland, Lemmer. 

POLDERBEWONERS uit de 
o m g e v i n g  v a n  K U I N R E !  

Zoekt U een prima adres voor 

VLEESCH en 
VLEESCHWAREN ? ? 

Dan kunt U bij ons steeds 
terecht! 

H. t eil Wol cl e 
SLAGERIJ - KUINRE 

Groot Zaadteelf- en Zaad
handelsbedrijf vraagt v. direct 

actieve agenten 
voor den verkoop van eersfe 
klas Land- en Tuinbouwzaden, 
alsmede actieve Teelt 
agenten voor het contrac
teeren van diverse zaden. 

Hooge provisie word! ge 
waarborgd. Brieven onder no. 
19 bureau van dit blad. 

K. KOOPMANS, 
Langestreek - LEMMER 

RIJWIELEN 
M O T O R E N  

Uitsluitend de beste merken 
ZEER BEKENDE HER
STELPLAATS. 

DENKT AAN UW TOEKOMST en 
STUDEERT SCHRIFTELIJK ENGELS!! 

Nederl.-, Engels-, Frans- en Duits- voor Beginners. Ne-
derl.-. Engelse- en D. Handelscorrespondentie, Boekhou
den (praktijkdiploma). MIDDENSTANDSDIPLOMA en ALGE
MENE ONTWIKKELING (Taal. Iefferk., Aardrijksk., Geschiede
nis, Rekenen) leerl U op de meesf succesvolle wijze bij: 

Inst. „HOMERS", Admin. Vliet, Z.Z. 53, Rijnsburg 
Voor beier schriftelijk onderwijs. Vraagt vrijblijvend 

propecti en proeflessen. 

BIJVERDIENSTE. In plaatsen waar wij nog geen agent
schap hebben vragen wij actieve en betrouwbare agenten, 
liefst uit den boerenstand, voor den verkoop van TUIN-, 
BLOEM- en LANDBOUWZADEN tegen flinke provisie. 
Vraagt inlichtingen aan G. MULLER s ZAADHANDEL, 

Arnhemscheweg 260, Apeldoorn. 

Touwslagerij „De Haringbuis" te IJsselmuiden 
bij Kampen. 

Onze fabriek die reeds langer dan- ICO jaar prima louw 
levert, vestigt de aandacht van de touwverbruikers in den 
polder op ons zeer gerenomeerd adres. Richt Uw aanvra
gen geregeld aan ons. Wij leveren U vanuit Kampen, 

liefst via weder-verkoopers. 

Qjioo-thandet Lti Eeu-etibmiddeCen 

J. van der Veen %L n Lemmer 
Wij leveren U op Uw toewijzingen weer vlot at: 
Grutterswaren, Peulvruchten, Pudding, Zout, 
Suiker, Jam, Biscuits, Chocolade, Koffie, 
Tabak, Sigaren en Sigaretten enz. 

Zendt Uw ioewijzingen ten spoedigste aan ons in. 

. . . .  & i d e  d e l p e b e e ï t  n i e t ,  

Alles sal reg kom.... 
wanneer U Uw BOEKHOUDING laat verzorgen door 

Administratie-kantoor AïldfifiS 06 LdflCjC & CO. 
te VOLLENHOVE 

VRIJDAG 31 AUG. a.s., vanaf 5 uur 
DANCING 
onder leiding van dansleeraar Heeringa. 

HOTEL JANS - RIJS 

Coöperatieve Aankoop van 
LANDBOUWWERKTUIGEN.  

Wij kunnen U op Uw vergunningen uit voorraad leveren: 

Kunsimesisirooiers, Opkruideggen, Graan-
maaier/Zelfbinders, Traciorschij veneggen, Zaai 
machines, Aardappelsorieerders, Rugsproeiers, 
Hooischudders, Sleepharken, Gecombineerde 
Harken, Weide Eggen, Smeeroliën, Velien enz. 
Wij demonstreeren verschillende van deze werktuigen : 

s Maandags fe Franeker en Heerenveen 
's Dinsdags te Sneek 
le en 3e Woensdag fe Wolvega. 
2e en 4e Woensdag te Dokkum. 
le en 3e Donderdag fe Bolsward. 
2e en 4e Donderdag te Drachten. 
's Vrijdags fe Leeuwarden op het Zaailand. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Uw Coopera 
tieve Aankoopvereen. en aan onze toonzalen : Verkoop
kantoor v. Landb. Werktuigen v.d. C.A.F. Kleinzend 74, 
Sneek, Franeker Landbouw Cooperatie fe Franeker. 

Centraal Bureau afd. Landb.werktuigen Rotterdam 

BEKENDMAKING. 
Door deze nodigen we U uit op een VERGADERING te 
houden op 8 SEPT. a s le ENS II in de cantine om 4 
uur nam. Doel : Oprichting eener Boerenleenbank aange
sloten bij de Coöp. Centr. Boerenleenbank fe Eindhoven. 
N.B. Sollicitanten om kassier voor de nieuwe boerenleen
bank kunnen zich schrifle'ijk richten voor 1 Sept. tof den 
heer C. Smits Q 13 Marknesse Borgstelling is vereischt. 
De besturen der Spaarbanken te Ramspol en Marknesse 

VREDESPRODUCTIE 
Laat U inschrijven voor een 

Electr. Afrastering of Luchtbandenwagen 
/ 

L. Miedema - Winsum (Fr.) 
Tel. 206 (K 5173) 

Een nieuw COSTUUM 
kunt U besparen, als U het oude bij ons 
vakkundig laat keren ! Dit geldt tevens voor 
Dames- en Kinderkleding. 

Fa. A. C. MOLENBERG 
DE VOLKSWINKEL - Markf - LEMMER 

VISCH uit de Rookerij van 
Fa. Wed. W. Scheffer & Zn. 
Telefoon 34 — Schans — 

aarhergl 'li prima Lu'alileil 
L E M M E R  

Bewoners van den N.O.P.: WIST U WEL, dat 
voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt. 
aandacht wordt besteed door 

S. v.d. BIJL, Slager, LEMMER 
Kortestreek 20 


