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TOEKOMSTPLANNEN
De oorlogsjaren, welke op vrijwel
geen enkel terrein mogelijkheden tot
productief werken boden, hebben ons in
vele ledige uren de mogelijkheid ge
schapen tot het maken van toekomst
plannen Reeds in den bezettingstijd
konden ,ve dagelijks ervaren, dat velen
rondliepen met plannen „voor na den
oorlog", maar nooit hebben we kunnen
denken, dat er eens zulke energieke po
gingen tot het doen slagen van zooveel
groote toekomstplannen zouden wor
den aangewend.
We zijn niet sarcastisch, lezers! Want
naast cle zoo dikwijls genoemde voor
beelden van werkschuwheid zijn er de
(misschien minder vaak genoemde) voor
beelden van meer of minder veelbelo
vende initiatieven. Om maar eens iets
te noemen: hoeveel nieuwe bladen en
tijdschriften verrijzen er in deze eerste
maanden na den oorlog! Zij zijn alle ge
groeid uit reeds tijdens den oorlog ge
maakte plannen, zij meenen alle in een
behoefte te voorzien.
Zoo zijn er meer voorbeelden van
nieuwe energie. Ook in den polder
vallen die te constateeren. Men werkt
er thans niet meer als één van het
leger der naamloozen, der onderduikers.
Men werkt er nu in het besef van zijn
verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk
heid tegenover het geheel en... tegen
over zichzelf.
Het is geen egoïsme, in de eerste
plaats aan eigen toekomst te denken.
Wanneer wij ons tegenover ons zelf
kunnen verantwoorden, wanneer wij er
vast van overtuigd zijn, dat wij op de
goede wijze aan onze toekomst bouwen
dan brengen wij het met e l k a a r al
een heel eind. We doen ons werk
niet als loonslaven, niet met wegschakeling van ome teekoinstbelangen en
hedendaagsche rechten, we moeten te
genover onszelf en tegenover anderen
weten, wat we op onze plaats Waard zijn.
Volgens een verslagje in „Strijdend
Nederland" heeft de voorzitter van de
afdeeling Oldebroek van den B.O.Q.
op een ledenvergadering mededeeling
gedaan van een onderhoud, dat het
bestuur heeft gehad met de directie
van den Noordoostpolder, betreffende
de mogelijkheid, ook voor de boeren
jongens een bestaan te scheppen op
een bedrijf in den Noordoostpolder.
Definitieve toezegging is uiteraard niet
gedaan; wel bleek de directie bereid,
aan jongens, die een paar jaar in den
polder hebben gewerkt, nadere rnededeelingen te doen omtrent hun kans
van slagen. In elk geval moet eerst een
tijd — tenminste een jaar — in den
polder worden gewerkt en zal hetgeen
men in cle practijk van den polder
presteert doorslaggevend zijn. De voor
zitter meende te mogen concludeeren,
dat de ter plaatse heerschende opvat
ting, als zouden de boerenjongens van
de kleinere bedrijven uit de zandstreken
niet voor een plaats in den pokier in
aanmerking komen, door de directie
van den Noordoostpolder niet gedeeld
wordt.
Uit het vorenstaande blijkt wel, dat
men ook in de omgeving van ons nieuwe
land al toekomstplannen heeft. Het is
een bekend feit, dat de directie voor
dergelijke initiatieven steeds waardeeheeft, maar dat concrete toezeggingen
van haar niet vallen te verwachten.
Toch schijnt dat laatste niet deprirneerend te werken. Want men weet,
dat de redelijkheid eischt, dat niet zij,
die kapitaal bezitten, maar zij, die kun
nen werken, in den polder de beste
kansen zullen hebben. De nieuwe grond
zal straks mannen vragen, die moeilijk
heden kunnen overwinnen. En zij, die
al jaren achtereen in dit eenzame oord
in kampen wonen, teleurstellingen te
verwerken krijgen, kunnen dat! De
redelijkheid zal ook eischen, dat zij, die
hun tijd niet doorbrengen met kan
keren en mopperen, maar een open
•oog hebben voor de werkelijkheid en
die, als het moet, op hun rechten
staan, ook in de toekomst hun
stem zullen laten gelden.
Als ge U met d i e eischen kunt
vereenigen, ondernemende jonge boeren
uit Oldebroek, dan... welkom in den
polder! Qe zult er onder hen, die kla
gen over het niet altijd even prettige
leven in de kampen, jongens vinden,
die hier reeds jaren staan, die op de
poldervlakte werken, in de brandende
zomerzon, in den guren herfstwind ...
jongens vol toekomstplannen, jongens
die aanpakken en straks hun rech
ten mogen doen gelden!
T.

Alles voor redactie en admini
stratie naar: Bureau Weekblad
„De Noordoostpolder", Lemmer
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Koninginnedag te Emmeloord waardig gevierd.
Er

werd

De feestcommissie te Emmeloord is
er in geslaagd den Koninginnedag tot
een onvergetelijken te maken, 's Ochtends
werd begonnen met massazang in de
Cantine van Emmeloord 2, daar hef
slechte weer een bijeenkomst buiten on
mogelijk maakte. Vooral het door de
schoolkinderen gezongen bevrijdingslied
maakte een uitstekenden indruk. Ook de
kinderspelen vonden in de cantine plaats.
Met veel animo werd om de aardige
prijzen gestreden; voor ieder kind bleek
een prijsje te zijn terwijl allen onthaald
werden op een lekkere tractatie z.a. fruit,
taartjes, biscuit en eenige koppen Melba.
De wedstrijden, die om pl.m. 12 uur
beëindigd waren gaven de volgende re
sultaten :
Balloopen: 6 jaar, Theo Roorda. Vlaggensteken: 5 jaar, Siebo Schouwstra;
id. 4 jaar, Annie Roorda. Blokjesrapen:
3 jaar, Betsie Bodewitz. Mex,icaansch
gevecht: 7—8 jaar, L. Bisschop. Haennren: 9—10 jaar, Geertje Timmer
mans. Polderreis: 11—13 jaar, Henk
Oosterveld. Blokkenloop: 14—16 jaar,
S. Zijlstra.
's Middags om halfdrie kwamen de
volwassenen aan de beurt met uitgebrei
de volksspelen. Gelukkig was een Oran
jezonnetje doorgebroken en het feest
terrein was in goede conditie. De be
woners hadden dit met hard werken
gezamelijk in orde gemaakt en een en
ander zag er keurig en welverzorgd uit.
De honderden toeschouwers konden
de wedstrijden, die vlot werden uitge
voerd, dan ook uitstekend volgen. De
stemming werd er door een goede ge
luidsinstallatie ingehouden. Zeer veel
deelnemers streden verwoed om de prij
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zen, die als volgt werden gewonnen:
Estafetteloop: le pr., ploeg v. Leussen. Kuipsteken: le pr., heeren, W. de
Graaf, dames, mevr. v. Gilst. Ringste
ken op fiets: le pr., H. Koolhof. Schie
ten (max,. 30 ptn.: le pr., D. Zwart
met 27 ptn. Stelüoopen door water
bassin: le pr., Hoogesteger. Krui\vagenloop: le pr., T. Teitsma-Annie v.
Roedes. Levende stoelendans: le pr.,
mevr. Loof.
Des avonds werd om pl.m. 9 uur be
gonnen met een Cabaretprogramma in
Cantine II, waarbij Dr. Jansen het ope
ningswoord sprak tegen tegen een fraaie
gesymbcilseerden achtergrond. Daarna
hief de stampvolle zaal het Wilhelmus
aan. Het door eigen krachten verzorgde
programma werd vlot afgewerkt evenals
het uitreiken der 's middags gewonnen
prijzen, w.o. shag, kaas, fruitschalen
e.a. zeer begeerenswaardige artikelen.
Om halféén nam het gecostumeerde
bal een aanvang.
Dit bal overtrof veler verwachtin
gen. Er was veel werk van de Costumes
gemaakt, zoodat de jury, die hiervoor
een tiental prijzen te verdeelen had, een
zware taak wachtte.
Een gezellige stemming bleef den geheelen nacht heerschen waartoe een keu
rig buffet in Cant|ine I, waar het bal
werd gehouden, zeer veel bijdroeg. De
consumptie werd gratis aan allen be
schikbaar gesteld vooral dank zij de
medewerking van de B.S.
Vermelden wij nog, dat de heer en
mevr. de Graaf den eersten prijs won
nen met hun zeer fraaie constumes. Om
zes uur sloot Dr. Jansen deze prachtig
geslaagde feesten, waarvan ieder vol
daan huiswaarts keerde.

DUIKMEMOIRES
„Joa, me soon werrukt in de
Oostpolder, siet U".
Ik was met verlof thuis en nu,
in de stampvolle trams werd ik daar
op brute wijze aan het bestaan
Van dat regen- en windoord her
innerd. Voor me zwaaide een spich
tig menschje aapachtig in elke bocht
aan de lus.
„O, werkt-ie in Polen?", lijsde
een tegenover haar zittende juf
frouw met een huilrijp kind op de
schoot.
„Mevrouw, bedoelt misschien den
Noordoostpolder ?", interrumpeerde
ik zonnig.
De juffrouw-aan-de-lus benutte
het afremmen voor een halte om tot
onder m'n kin te zwaaien en siste
vinnig: „Oostpolder, eze ik. Wat
weet U d'r fan?" en verder tot de
zittende juffrouw: „bij de Suidersee-werke, hij het een beste posisie!"
Het was duidelijk dat de aange
sprokene het
verband tusschen
„Oost" en „Zuid" niet zooi gauw
bevatten kon, maar dat was geen
beletsel voor de lusjuffrouw, om
door te gaan.
„Ja, me soon het al een hoop
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gedoan en gesien, me soon het 't
eerste dempie sien legge ook. Méégedoan heit ie!"
„Dempie?" zeurde de ander over
een beginnende huilbui heen.
„Joa seker, een dempie! Ze heb
ben een dempie van Urruk naar
de kant gelegd
"
De juffrouw ratelde door, de
tram ook. In gedachten zag ik het
d i j k v a k L e m m e r —U r k . . .
„... .enne toen dat dicht was,
binne ze begonne het waoter met
kruiwagens dicht te gooie en me
soon tuurlijk d'r weer bij; een werruk, juffrouw! Me soon...."; een
bocht onthield me het laatste ge
deelte.
„En is nu al dat water al weg?",
kwam ik quasi-gedwee nogmaals
met een vraag.
„Nou... weg, d'r staat nog wel
een beetje, maar me soon ..."
„Dat hoost Uw zoon er nog
wel effe uit, hè?", hoonde ik.
Drie halten te vroeg ben ik uit
gestapt ...
Polderwerkers! Wat hadden we
zonder dien „soon" moeten begin
nen?
v. L.

In vlammengehuld naar de diepte AFRIKA-LANDING
(2)
De dans wederom ontsprongen!
Vervolg'.
Een bo;n vloog door 'n reddingsboot, die
hing in de dawis van een [boot vlak bij ons
en vernietigde een landingboot die langs
zijde van dit schip lag. De bemanning
hiervan werd gedood, terwijl er tevens
slachtoffers vielen in de kleine bootjes,
die de verbinding onderhielden tusschen
de groote schepen. Toen 't reeds avond
begon te worden, kwamen afdeelingen
van ieder 5 bommenwerpers terug, snel
vliegend over het 6000 voet hooge berg
land rond de baai. Ofschoon het moei
lijk voor hen was om zich een weg
te banen door het geweldige afweervuur
troffen toch drie hunner bommen kris
kras dezelfde lijner. Een van de drie
blies een gat in haar stuurboordzijde
en ze nam onmiddelijk een helling aan
over die zijde.
Ik zag dezen aanval van vliegtuigen,
platliggend tusschen houtstapels op de
pier van Bougie, en spoedig ging ik
aan boord van een landingsvaartuig om
gauw de troepen af te halen, die zich
nog aan boord van deze lijner bevonden.

Toen deze aanval begon, was er een
andere lijner, die uitvoer naar open
zee, doch niettegenstaande de toenemen
de duisternis werd zij toch ontdekt door
de bommenwerpers.
Wel een uur werd zij achtervolgd
door de schaamtelooze Ju. 88's, toen
ze met een vaart van 20 mijl per uur
om de west langs de kust voer.
Getroffen door vijf zware bommen en
tweemaal getorpedeerd, zonk het bran
dende schip eindelijk op zeer korten af
stand van de kust. In minder dan een
half uur nadat de laatste torpedo haar
trof was het grootste gedeelte van het
schip verdwenen, doch niet voordat allen
van boord waren in kleine bootjes en
300 naar ons schip waren gebracht.
Op dezen tijd werd Bougie's eerste
verduistering verstoord door een ge
weldige vlammenzee, die uitbarstte van
het schuinliggende schip in het centrum
van de baai. Langzamerhand werd het
geheel een fier gloeiend lichaam met
het wapen erop gebrandmerkt door den
witheeten schoorsteen.
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Sport in 't nieuwe land

eind.

Voetbal te Blokzijl.
Er werd een voetbalwedstrijd ge
speeld tusschen de Amsterdammers uit
kaïnp Blokzijl en het tweede elftal van
de Blokzijlsche voetbalclub (B.V.C.). In
de eerste helft wist B.V.C. II een 4—0
voorsprong te krijgen, maar na de rust
liepen de Amsterdammers, die toen het
windvoordeel hadden, den achterstand in
en werd het 4—4. Het beslissende doel
punt werd echter door B.V.C. gecoord,
waarmee het een verdiende 5—4 over
winning behaalde.
Voorts vond te Blokzijl Zondag j.I.
een voetbalwedstrijd plaats tusschen
kamp Blokzijl en B.V.C. II. Met de
rust was de stand 0—0, maar na de rust
wist het kamp tweemaal te scoren en
'Wij ijveren er nog altoos steeds Ivoor, dus inet 2—0 te winnen.
de Polderkrant Vrijdags in het bezit van
Een korffcalcompetitie?
iederen abonné te doen komen. De om
Zaterdagmiddag om half vier ont
standigheden leken gunstig: we hebben
een motorrijwiel, een rijvergunning, vangt de Korfbalafdeeling van de Sport
maar.... geen benzine! Terwijl het er club Emmeloord een sterk twaailftal
op leek, dat deze wat ruimer zou wor van D.O.S.K. uit Kampen. Korfballiefden kwam opeens de (ook in de adver hebbers(sters) uit den polder, verzuimt
tentiekolommen van dit nummer opge niet dezen wedstrijd bij te wonen. Het
nomen) bekendmaking, dat voorshands lijkt een prachtige gelegenheid, ook voor
slechts in enkele bijzondere gevallen andere clubs, contact met elkaar te
zoeken voor een eventueel in te stellen
benzine wordt verstrekt.
We hopen, dat dit „voorshands" kort competitie.
zal duren en we zullen inmiddels ons
best doen, de krant op de meeste pun
ten in den polder reeds Vrijdags te doen
bezorgen.
Het was 21 Augustus vijftien jaar ge
leden dat de Wieringermeer droogviel.
Velen van hen, die thans in den Noord
oostpolder wonen, herinneren zich, dat
Zooals de Wieringermeer steeds een
deze dag (de Polderdag) meerdere
Polderdag heeft gehad, heeft de Nooi|dmalen is gevierd.
oostpolder er óók een. Alleen is er in
Wat zou het mooi geweest zijn, als
den oorlog geen ruchtbaarheid aan ge
zulks ook dit jaar had kunnen ge
geven. En eerlijk gezegd... het is ook
beuren ! Helaas, nu golft het water
nog maar anderhalf jaar geleden, dat
weer over de Wieringermeer. Maar in
de Wieringermeerdirectie den Polc.erdag
in de komende jaren zal deze polder
op 9 September vast stelde, daarbij uit
toch
een tweeden gedenkdag krij
gaande van het feit, dat op dien uiig in
gen: den dag, waarop hij o p n i e ü w
het jaar 1941 het water een zoodanig
droogviel. Op dien dag zullen we de
peil had bereikt, dat het overal binnen
volharding, van hen, die dit geschon
de boorden van de kanalen stond.
den gebied deden herrijzen, kunnen ge
9 September is het dus vier jaar gele
denken.
den, dat de Noordoostpolder droogviel.
„Herrijzend Wieringermeerland", het
Maar het lijkt er veel op, dat dit feit
weekblad voor de Wieringermeerbevolonopgemerkt voorbij zal gaan. Nergens
king en de herrijzing van het polder
is tenminste ook maar eenige actie
merkbaar. Of zal er hier of daar in den land, heeft ter gelegenheid van het
polder nog het initiatief worden geno vijftienjarig bestaan van de Wieringer
men tot een eenigszins feestelijke her meer een extra nummer uitgegeven. Het
is vooral dit nummer, dat het wettjigt
denking van dezen dag, welke ons voor
van een vijftienjarig „bestaan" te spre
al nü tot dankbaarheid stemt?
ken. Want de Wieringermeer bestaat
nog!
De dijken omsluiten het gebied,
vele
Gedurende
Gedurende
vele
uren was zij
zij in dat straks weer aan de oppervlakte
vlammen gehuld, langzamerhand meer komt. En de bevolking leeft in hoop
wegzakkend in de diepte. Dit ging ge volle verwachting en is vol moed! In
paard met geregelde geluiden van ont het blad wordt al geschreven, hoe het
ploffingen van de ammunitie aan boord. water langzaam zakt en hoe straks, als
Aangezien de laaiende vlammen de de hulpbemaling mee gaat werken, de
baai geheel verlichtten, verschenen de resultaten zichtbaar zullen worden. Er
bommenwerpers wederom, en, nadat ze is al sprake van landbouwers, die bin
lichtkogels hadden gestrooid, begonnen nenkort op hun bedrijf weer aan den
ze met het zaaien van mijnen in de an gang kunnen gaan.
kerplaats.
Ja, er spreekt veel optimisme uit dit
Vreezend, dat de brandende lijner blad. De Minister van Openbare Wer
dicht bij ons zou ontploffen, en dat ken, Dr. Ir. J. R. Ringers, schreef een
we door de groote verlichting misschien artikel met den veelzeggenden titel:
zouden worden uitgekozen voor ver „Want onverwoestbaar is onze wil tot
dere bomaanvallen, besloot onze kapi bouwen ..."
tein om weg te slippen van onze anker
En zoowaar... reeds vinden we in
plaats in de baai en brachten wij 't dit blad het bouwplan 1946 van de
schip 250 meter van het strand, 15 mijl Wieringermeer! Daarin wordt o.a. op
oostelijker dan waar onze troepen ge gemerkt, dat het van groot belang is,
land waren. Daar, waar onze donker dat de stuivende zandgronden zooveel
grijze massa in kleur overeenkwam met mogelijk nog vóór den winter worden
de omringende bergheuvels, wachtten ingezaaid met winterrogge. Wanneer
we op het daglicht en den daarbij be dit niet zou gelukken, dat zou in het
hoorenden zenuwdoodenden
nieuwen voorjaar van 1946 in groote gebieden
aanval.
van den polder het in cultuur brengen
Iedereen zou den wal op kunnen stap op zeer ernstige wijze worden belem
pen, na een oogenblikje zwemmen, in merd door zandstormen.
dien men ons zou raken, en later zei
Zoo maakt men dus reeds plannen
onze fijne Nederlandsche zeeman, gehard voor den grond, die straks boven water
in de tradities van zijn zeevarend ras, komt. Wij hier in den Noordoostpolder
tot mij: „Indien ik dit 20.000 ton schip volgen met belangstelling de ontwik
zoo dicht bij land had gebracht in keling van de Wieringermeer, waaraan
vredestijd zou men mij „de zak" hebben zoo velen van ons mooie herinneringen
gegeven. Doch ik heb mijn plichten hebben en wij hopen, dat men inder
tegenover de honderden menschen die daad zal handelen volgens van Duinik aan boord heb".
kerkens „Nieuw-Nederlandsch lied", dat
Het morgenlicht werd al sterker, toen in dit extra nummer van „Herrijzend
we de „hun" aan hoorden komen van Wieringermeerland" zoo terecht door
over de zee. Daar, gecammoufleerd door door Ir. A. Ovinga, rentmeester-dijkd e b e r g e n , z a g e n w i j d e n a a n v a l . . . . graaf van de Wieringermeer wordt aan
eindelijk eens toeschouwer, want wij gehaald:
bleken goed verborgen te zijn voor
de aanvallers. Met veel lawaai vlogen
Nederlandsch is: niet te kniezen
de bommenwerpers en torpedovliegtui
aan de boorden van het verdriet,
gen over de baai en regenden hun dooniet U-zelven te verliezen,
delijk staal op de schepen, die niet de
waar gij goed verloren ziet,
zelfde voorzorgsmaatregelen
hadden
dat gij graag had meegedragen
genomen dan wij en dus nog in dezelf
tot het afscheid van den tijd.
de baai ten anker lagen.
Nederlandsch is: niet versagen,
Wordt vervolgd.
als ze U vragen wie gij zijt.

De oogst in den polder loopt ten
einde. Vooral in het noordelijke
deel is men al ver gevorderd. Over
de oogstresultaten zullen we spoe
dig iets schrijven. Het weer is, zoo
als algemeen bekend, zeer ongun
stig geweest en bij de gewassen
kwam dan ook veel schot voor.
Het aantal werkkrachten is weer
vermeerderd, doordat er o. a. 170
politieke gevangenen uit kamp
Sondel (Fr.) naar den polder zijn
gekomen.

J

De bezorging van ons blad

15 jaar Wieringermeer

9 September: Polderdag.

uren

was

Poldernieuws
Nieuw materiaal te Vollenhove.
VOLLENHOVE. Er is opnieuw een
zending wagens in de Centrale Werk
plaatsen aangekomen. Ditmaal waren er
voor het eerst drie nieuwe vijftons Bed
ford-trucks (zoo van de farbiek) bij.
Verder twee zoo goed als nieuwe Chevrolet-vrachtwagens van 11/2 ton en nog
twee lichtere woestijnwagens.

M. Meijer; Lubbertus Johannes Bernardus, zv H. H. Heijen en E. E. M.
Wortelboer; Arend, zv O. Hogeterp en
G. Harsevoort (Vollenhove); Klaas, zv
C. Egas en R. Jepma; Wilhelmina, dv
D. ten Klooster en M. Helsloot (Vol
lenhove); Roelof, zv J. Middelhof en
L. Ziel (Vollenhove).
Ondertrouwd: de jong, W. te kamp
Lemmer en Uffen, A. te Herwen en
Aerdt.
Getrouwd: de Jong, W. en Uffen, A.
Overleden: de Jong, Hendrik, 41 j.,
echtgen. v. H. van den Akker (Deven
ter); Middelhof, Roelof, 5 d., zv J.
Middelhof en L. Ziel (Vollenhove).

Samenstelling Landbouwoommissie.
MARKNESSE. De Landbouwcommissie voor den Noordoostpolder is eenigszins gewijzigd. De drie aangesloten or
Loop der bavolking.
ganisaties hebben nu ieder twee in
ZWOLLE.
De loop der bevolking van
plaats van drie leden afgevaardigd, ter
wijl de drie opengevallen plaatsen wor het Openbaar lichaam „De Noord-ooste
den ingenomen door vertegenwoordigers lijke polder" is over de maand Juli
van de verschillende landarbeidersorga als volgt:
Gevestigd: de Haan, M. van Blokzijl
nisaties.
naar kamp Emmeloord 1; Bosch, S. van
Burgerlijke Stand.
S. van Franekeradeel naar Marknesse;
ZWOLLE. De burgerlijke stand van Bekius, G. (en gezin) van Kuinre naar
het Openbaar lichaam „De Noord-ooste Emmeloord, Rietstraat 52; Tops, J.
lijke polder" is over de maand Juli als A. van Groenlo naar kamp Marknesse I;
volgt:
Ganzinga, J. van Het Bildt naar Ens;
Geboren: Pietertje, dv K. Smit en Hoogendoorn, J. (en gezin) van Kam
Ondertrouwd :
SICCO DE JONG en
JACOBA OOMKES

Als ge nu zaait

Marknesse (N.O.P.)
Thesinge C 168 (Gr.)

A
Aug

'

Ondertrouwd :
M. RIJKEN
en

Algemeene Friesche

Levensverzekering Mij
of de

van 1845

Vollenhove,
Ziekenh.N.OP.
2 9 Au

'sCapeiie

«'

1945

(N.Br.) D 202
Toek. adres : Vollenhove, Voorpoort

Hiermede geven wij kennis
van het overlijden van on
zen onvergetelijken Vriend
en besten Collega
HENNY KOOPMANS.
in den ouderdom van 28
jaar.
Inspectie en Personeel
van de Directie van de
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken).
Kampen. 26 Augustus '45

Getrouwd :
R. P. VAN DE GRIEND
en G. A. GEERTSEMA,
die mede namens wederzijdse
familie, hartelijk dank zeggen
v. de betoonde belangstelling.

Levert prima

English Spoken

boler, Laas
en melbproditclen

Leeuwarden—Amsterdam Voor de bewoners van den

Do you speek English ? Volg dan
de speciale Cursus Engelsch V. cur
sus Mido. Schrift, en Mond. onder
no. 551 Adv. Bureau Realfa, Twee
baksmarkf 42 Leeuwarden.

omgeving van K U I N R E !
Zoekt U een prima adres voor

VLEESCH en
VLEESCHWAREN??

de slager ooor de loekomsl!
(Schans)

is reeds in den polder bekend
de to-efomAt
hopen we een flink deel
van het nieuwe land van
onze bakkerij-producten
te voorzien.

Wist

in één van de gevangenenkampen in den
polder zich een zeer hooge gast be
vindt? Het is niemand meer of minder
dan G. J. Ruiter, onze voormajlige
Directeur-generaal van den Landbouw!

u-Eeebcdu-o-o-tyLetiLftg,!r

tdpeciaa£$,aafo

EMMELOORD
Knipmeijerplein

Kruisbessen op stam f3.-; Aalbessen, nx>d en zwart op stam
f3.-; Platte Morel (tegen den muur) f 10 ; Platte Perzik
(tegen den muur) f 15.- ; Druivenboomen (tegen den muur)
f5.-; Krentenboomen vanaf f 1.50 en f3.-; Hazelnootboomen
vanaf f 13.- tot f 6.-; Appelboomen, pyram. vorm f 10.50 ;
Pereboomen, pyram. vorm f 10.50; Pruimeboomen, pyram.
vorm f 10.50.

REEKERS,

Verder alle andere soorten vruchtboomen voorradig.

COMPLETE WONINGINRICHTING LEMMER, Telefoon 49

Alles gegarandeerd, niet goed, geld terug.

C. K. B E E N - Meerlaan 190 - HILLEGOM
J

v

te Lemmer

Bewoners van den N. O. P.: WIST U WEL, dat
voor een bestelling groot of klein de volle 100 pCt.
Elk gezinshoofd en elk alleenstaand persoon, die zelf
standig zijn/haar maaltijden bereidt, moet uiterlijk 12 aandacht wordt besteed door

schrijven van 3 September j.L, no. 894-, dat aan
een ieder in den polder is toegezonden.

Uw
zaak
voor het leveren van
alle soorten

bouwmaterialen
en

betonartikelen
„Oosterzee"
bij

de

De distributie van Textielproducten wordt weer op gang
gebracht. Alvorens de werkzaamheden te kunnen hervatten
moet eerst nog contact worden opgenomen roef he! plaat
selijk N V H/H ARK comité.
Zoo spoedig mogelijk volgen nadere bijzonderheden (ver
moedelijk in het no. van dit blad van 15 September a s )
Het indienen van aanvragen vóór dezen datum is volko
men nutteloos.

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht

Kortestreek 20

vrijwel

Distributie van Textielproducten.

Coöp. Kampen, 6 Sepf. 1945.

S. V.d BIJL, Slager, LEMMER

De Leider v.d. Distributiedienst,
KEURIS.

ARIE LIJN
inleenkoterihandel, ümneloo-ïd
Het aangewezen adres voor Uw BRANDSTOFFEN. Zoo
wel voor INDUSTRIE als HUISHOUDELIJK GEBRUIK
•BK)

. . . .£ n d e d e b p e b e e b t n i e t ,

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

Andries de Lange & Co.

Administratie-kantoor
Of ge landbouwer zijt of win
COOP. BOERENLEENBANK
Eiken
Maandag
van
10V2-11
V2
kelier, fabrikant dan wel ren
„De Noordoostelijke Polder" W. A.
uur in
tenier, - de behartiging Uwer
De eerstvolgende zitdagen zijn :
Veredelingsbedrijf, Hoofd financieële belangen kunt U Hotel Boersma te Lemmer.
In de LEMSTER RUILBEURS
werkkamp
dalura
uur
plaats
dorp, 28 Augustus 1945. overlaten aan
A L L E B A N K Z A K E N De Voorst 10 Sept.
voorlopig
8—9
dokterskamer

SOLIDE en VOORDEELIGE

Zendt ons 5 M. teekenpapier
franco en U ontvangt n i e t
franco
4 perkamenten

LAMPEKAPPEN

Wij verkoopen uitsluitend op
factuur. Vraagt nadere inlich
tingen : LAMPEKAPPENFASteeds voorraad van BRIEK „BEHA". DuvenGort- en Zuivelproduc voordestr. 7 b. d. Zijlweg,
ten, Pudding, Bloem, Haarlem. Let op t juiste adres!

Firma J. ZWART

Havermout, Peulvruch
ten enz.

HUWELIJK
Eenzame ! Zoudt ge niet ge-

En GROS. En DETAIL ukkig zijn met een serieuze
Tel. 40 Kortestreek LEMMER kennismaking? Zoo ja, schrijf

ons dan. Onze succesvolle
bemiddeling is voor alle leef
Talen, Boekhouden enz. tijden
van 1815
en standen en elk ge
U wenschf een mooie positie !
Schrans 57-59 LEEUWARDEN Kiest die van Boekhouder-Corres- loof door geheel Nederland.
pondent, door de goede Cursussen Ook in Uw woonplaats, dus
Tevens STORM- en
te volgen van MID0, onder no. 551 ook voor U I

./kis.

BEDRIJFS-verzekering

Adv. Bureau Realfa, Tweebaksmarkf
Huwelijks-bemiddelingskantoor
Reeds 130 jaren hebben wij de be 42 Leeuwarden.

langen onzer deelnemers behartigd

Op hef OUDE LAND
geniet onze zaak reeds
jaren bekendheid.

In het NIEUWE LAND
hopen we ons een zelfde
goede reputatie te ververwerven.

DE JONG'S
ECec. ÏÏLodetd£aq,e^

Langestreek 17 - Tel. 23

LEMMER
Ged. Handelsmerk „Friesch meisje"

MELK, BOTER
en KAAS
N.V. LIJEMPF, Kuinre
depót Emmeloord

Landbouwers Zonen
Ontwikkelt

U met onze schriftelijke

VLEESCH en
VLEESCHWAREN

Petroleum voor Kookdoeleinden.

Aangesloten

Zoo spoedig mogelijk ge^
Amsferdamsche
vraagd een beschaafd MEISJE
Bank N.V.
als hulp in de huishouding,
wordt geheel als huisgenote B i j k a n t o o r L E M M E R .
opgenomen. Mevr. Geertsema
Groenestr. 225 L, Vollenhove. Levensmiddelenbedrijf

.

dat...

U,

(In September te leveren)

Officieele publicatie van den Distributiedienst
„De Noordoostelijke Polder"

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

Ned. Herv. Kerk. Schoterbrug, 10 uur
v.m. Ds. O. Elseman van Lemmer.

Bestel thans VRUCHTBOOMEN

SLAGERIJ - KUINRE Kantoor en Opslag Buitenhaven September a.s. een formulier MD 323—10 aan het bij
kantoor van mijn dienst te EMMELOORD hebben inge
Telefoon 106 (thuis 107) diend. Voor verdere bijzonderheden zie men mijn rond

Ons Brood

Predikbeurten op Zondag 9 Sept.

alsmede actieve Teeltagenten
voor het contracteeren van KAMPEN
diverse zaden. Hooge provisie
Oudestraat 254
wordt gewaarborgd. Br. onder
no. 19 bureau van dit blad

N.V. Basalt en Bouwstoffen

Dan kunt U bij ons steeds
terecht!

SI. ten Wolcle

2),e

Kerknieuws

50 faal de freite

Salon-, Huis- en Slaapkamermeubelen,
alsmede: Vloerbedekking, Karpetten, Loopers, Gordijnen, Tafelkleeden enz. enz.

S L A G E R LAGEVEEN

G. W. (en gezin) van kamp Enservaart
naar Bloemendaal; van 't Princenhbf,
A. J. (en echtg.) van Emmeloord,
Rietstraat 14 naar Urk;
Loggers,
A. W. van Emmeloord, Rietstraat
50 naar 's Gravenhage; Houwing, E.
van Emmeloord, Rietstraat 11 naarDelfzijl; Brandsma, A. van Zwartemeerweg
Q 118 naar Amsterdam; Verstijnen, A.
(en gezin) van kamp Lemmer naar
Vlaardingen; Fokkinga, B. (en gezin)
van kamp Schokland naar Idaarderadeel;
Smits, H. (en gezin) van kamp Vol
lenhove naar Diever.

WeAteAfaol'i
v

Wij hopen spoedig weer te kunnen leveren:

NOORD-OOSTPOLDER
Inspecteur: J. DE VRIES
is in de omgeving van Lemmer

Arts
De Genestetstr. 48, Zwolle.
F. C. KERST,
huwelijksvoltr. D. V. Woens POLDERBEWONERS uit de
dag 12 Sept. a.s. te 14 uur.
Kerkelijke bevestiging te 14.30 uur
in de Geref. Kerk te Vrijhoeve-Capelle door den Weleerw. Heer Ds.
J. J. C. Wesfera.

Groot Zaadteelt- en Zaadhan

ENGELS voor beginners
delsbedrijf vraagt voor direct
Engelse Handelscorrespondentie
f
j£em^teACand
Middenstandsdiploma
actieve agenten
Practijkdiploma Boekhouden
Grafis proefles
Instituut Meijer, voor den verkoop van eerste
de te OOSTERZEE
Postbus 27, UTRECHT
klas land- en tuinbouwzaden,

. _ Groot - Noordhoüandsche
45

Toek. adres: Wesfstr. 8 Emmeloord

Schriftelijke Cursus

Coöp. Stoomzuivelfabriek

gezin) van Kampen naar Emmeloord,
Rietstraat 33; den Boer, W. A. (echtg.
L. C. Baas) van Alblasserdam naar
Emmeloord, Lischdoddestraat 39; Engels
W. H. (en gezin) van Kampen naar
Emmeloord, Rietstraat 82; Blinde, M.
P. van Kuinre naar kamp Emmeloord
II; Attema, A. van Ferwerderadeel naar
kamp Ramspol; van Terheijden, F. N.
(en echtg.) van Bergen op Zoom naar
Ramspol, G VII no. 8; Loonstra, H.
van Vollenhove naar de Voorst; van
Gilst, J. (en gezin) van Vollenhove naar
Emmeloord, Zeebiesstraat 18; yan der
Vegt, L. (en echtg.) van Vollenhove
naar Emmeloord, Rietstraat 42; van
Pelt, J. A. M. (echtg. A. J. G. J. M.
van Steen) van Breda naar Mammouthweg Q 23; Haandrikman, G. (en ge
zin) van Oldemarkt naar Emmeloord,
Rietstraat 66; Verkade, J. (en gezin)
van Vollenhove naar Emmeloord, Riet
straat 54,
Binnenverhuiz;ingen: van Hulst, Th.
A. van kamp Enservaart naar kamp
Marknesse II.
Vertrokken: Scheffer, M. van Urkersluisweg 5 naar Franeker; den
Breems, G. (en gezin) van kamp Oost
vaart naar Vlaardingen; Vermons, J.

Oogst gij straks!

Huwelijksvollrekking zal plaafs
hebben D.V. Dinsdag 11 Sept. Sluit Uw verzekering bij
Kerkelijke bevestiging in de Geref.
Kerk (e Thesinge (Gr.), 's nam. 3
uur door den WelEerw. Heer Ds
E. J. Oomkes, Geref. Predikant te
Eefde-Goissel.

pen naar Emmeloord, Zeebiesstraat 4;
Hanson, M. J. van Kortgene naar Uiterdijkenweg R 41; Steendam, R. J. (en
gezin) van Groningen naar Emmeloord,
Rietstraat 14; Meulman, G. H. (en ge
zin) van Zwolle naar Oosterweg N 1;
Oosterveld, D. (en gezin) van Wieringen naar Emmeloord, Rietstraat 50;
Meijer, S. (en echtg.) van Het Bildt
naar Ens; Baken, R. (en gezin) van
Kampen naar Emmeloord, Zeebiesstraat
5; Eisinga, Z. van Enschede naar Mark
nesse; van der Meulen, K. (en echtg.)
van Blokzijl naar Emmeloord, Riet
straat 31; Driessen, J. G. M. (en ge
zin) van Havelte naar Emmeloord; de
Feijter, F. J. (en echtg.) van Terneuzen naar Rampspol, G VIII no. 2;
Sutman, J. H. J. (en gezin) van Kam
pen naar Emmeloord, Rietstraat 78;
van den Ouweland, A. C. van Nieuw
Ginneken naar kamp Oostvaart; Nijenhuis, W. J. T. van Weststelling'werf
naar Uiterdijkenweg R 6; Huijpen, H.
A. C. van Kampen naar Emmeloord,
Rietstraat 74; Millenaar, D. (en ge
zin) van Kerkwijk naar Emmeloord,
Rietstraat 21; Luitwjieler, K. (en ge
zin) van Kampen naar Emmeloord, Zee
biesstraat 10; van de Weele, Q. (en

„Excelcior", Kampersingel 48 rood
Haarlem. Attentie I Inlichtingen voor-

Joopig uitsluitend schriftelijk!

Luttelgeest
13 Sept. 7.45—8.30 cantine
Oostvaart
13 Sept.
9—9.30 cantine
19 Sept.
kantoor Schols
Lemmer
6—7
Marknesse II 24 Sept.
8—9
drooglok. of kl. cantine
Vollenhove
27 Sept.
8—9
cantine
Emmeloord II 1 Oct.
8—9
cantine
Blokzijl
2 Oct.
8—9
dokterskamer
Ens II
5 Oct.
7 7.45 cantine
5 Oct. 8.15- 9
cantine
Ramspol

RIJKSVERKEERSINSPECTIE
District

Overijssel

te

Zwolle.

Met ingang van 10 SEPT. a.s. voor publiek geopend op
de hieronder aangegeven tijden.
Bureau Algemeene Zaken) alle werkdagen v.m. 9—11.30u.
Bureau Goederen Vervoer) nam. 14—16.30 uur.
Zaterdags 9—11.30 uur.
Bureau PERSONENVERVOER.
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdagnam. 14-16.30 u.
Vrijdags: v.m. 9—11 30 uur; nam. 14—16.30 uur.
Zaterdags: v.m. 9—11.30 uur.

BEKENDMAKING.

K. KOOPMANS,
Langestreek - LEMMER

RIJWIELEN
MOTOREN
Uitsluitend de beste merken
ZEER BEKENDE HER
STELPLAATS.

Ook Uw RADIO

De Rijksinspecteur van het Verkeer in de Provincie Overijssel
maakt bekend, dat de geringe benzine voorraad hier te lande tot
zeer drastische beperking van de brandstoftoewijzing noopt.
Voor wat betreft het personenvervoer zal voorhands behalve aan
autobusondernemers voor handhaving van de bestaande busdiensten
uitsluitend nog motorbrandstof kunnen worden toegewezen aan on
derstaande categorieën :
Artsen, specialisten, dierenartsen, verpleegsters, reinigingsdiensten,
exploitanten van ambulance en huurauto's, voorzoover hiermede het
allernoodzakelijkste zlekenvervoer verricht moet worden. Alleen en
kele huurauto's-ondernemers kunnen na ontvangst van een toewijzing
aan dit vervoer deelnemen.
Voor wat het goederenvervoer betreft, zal van geval tot geval
door de (sub) agenten van de Sectie Bevrachtingen worden beoordeeld
welke transporten kunnen worden bewerkstelligd.

bij

Reclames en persoonlijke bezoeken hebben op de genomen beslis
singen geen invloed.

't Is w e e r K u i p e r s ,

De wnd. Rijksinspecteur van het Verkeer in het District
Overijssel: F. W. VAN KETWICH VERSCHUUR.

ClirSUS Mido in fruiten groenteteelt wordt weer als nieuw

Landb. en Tuinb.onderwijs. Schrijft
ons opgeknapt.
nog heden om onze gratis prospec
tie aan Adv. Bureau Realfa, Twee
Voorttr. 25, Leeuwarden, Tel. 6656
baksmarkf 42 Leeuwarden.

te VOLLENHOVE
kunnen wegens al te grote toevoer

Geen goederen meer worden ingebracht!
Het ruilen van de grote hoeveelheid nog aanwezige arti
kelen gaat gewoon doorl
Alleen worden nog goederen aangenomen, welke verkocht
mogen worden.

R U I L B E U R S , Firma K. de Boer,
Langestreek LEMMER

Touwslagerij „De Haringbuis" te IJsselmuiden
bij Kampen.
Onze fabriek die reeds langer dan 100 jaar prima louw
levert, vesfigt 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.

DENKT AAN UW TOEKOMST en
STUDEERT SCHRIFTELIJK ENGELS 1!
Nederl.-, Engels-, Frans- en Duits- voor Beginners. Nederl.-, Engelse- en D. Handelscorrespondentie, Boekhou
den (prekiijkdiplomn). MIDDENSTANDSDIPLOMA en ALGE
MENE ONTWIKKELING (Taal, lelferk., Aardrijksk., Geschiede
nis, Rekenen) leerf U op de meesf succesvolle wijze bij:

Inst. „H0MERS", Admin. Vliet, Z.Z. 53, Rijnsburg
Voor beier schriftelijk onderwijs. Vraagt vrijblijvende
prospectie en proeflessen.

Oorlogsproductie

VREDESPRODUCTIE
Laat U inschrijven voor een

Luchtbandenwagen
of Electr. Afrastering
L. Miedema - Winsum (Fr.)
Tel. 206 (K 5173)

