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HET ONTSPANNINGSWERK IN DEN KOMENDEN WINTER 
Ook aan de ontwikkeling moet worden gedacht 

September is gekomen en daarmee 

is het vraagstuk van de ontspanmings-

en ontwikkclingtemogelijkheden voor 

hen, die in den polder werken en wo
nen, weer actueel geworden. Zoowel 

Wieringermeerdirectie als Cultureels 

commissie voor Zuiderzeewerkers heb

ben hieraan reeds aandacht geschon

ken, terwijl er ook uit de polderbewo
ners zélf initiatieven zijn voortgeko

men. 

Men vindt in de rubriek „Poldernieuws 

een verslagje van een te Lemstervaart ge

houden vergadering van kampbewoners. In 

een vorig nummer van ons blad werd in 

de „Stemmen uit den polder" reeds een 
bijdrage opgenomen van iemand, die er op 

wees, dat de arbeiders in de kampen te 

weinig ontspanning en ontwikkeling krij

gen. Over datzelfde onderwerp is nu te 
Lemstervaart vergaderd. En wat in dezen 

vooral van belang was: dat de Wieringer
meerdirectie haar belangstelling toonde en 

dat, namens haar, ir. de Boer van Kuinre 
op duidelijke en aannemelijke wijze ver 

schillende zaken heeft uiteengezet. 

Het zou ons niet verwonderen, wanneer 
dit initiatief van Lemstervaart tot navol 

girig leidde. Want het vraagstuk van de 

ontspanning en de ontwikkeling van de ar 

beiders is, bij het naderen van het winter 

seizoen, weer in een actueel stadium ge 
treden. 

De Wieringermeerdirectie heeft ons des 

gevraagd enkele inlichtingen verstrekt en 

in de eerste plaats gewezen op de Cultu

reele commissie voor de Zuiderzeewerkers, 

welke ook reeds in vorige jaren verdienste

lijk werk voor de arbeiders heeft gedaan 

De directie wees er ons voorts op, dat deze 
commissie het ongetwijfeld op prijs zal 

stellen, in contact te komen met hen, die 

in eigen kamp of in eigen omgeving het 

initiatief nemen tot het ontwikkelings- of 

ontspanningswerk. 

Wat de ontwikkeling betreft: evenals 

vorige jaren zal het geven van cursussen 

op liet gebied van den landbouw door de 

directie zooveel mogelijk worden bevor

derd, waartoe voor den komenden winter 

reeds besprekingen worden gevoerd met 

den daarvoor door de Directie van den 

landbouw aangewezen functionares, ir. O. 

Veenstra, directeur der Rijkslandbouwwin-
terschool te Meppel. 

Voorts worden de plannen van de Volks

hoogeschool door de Directie gestimuleerd 

door beschikbaarstelling van lokaliteiten, 

zooals is gebleken uit de onlangs gehouden 

weekeind-ibijeenkomsten, terwijl ook ten 

aanzien van nieuwe voorstellen dienaan

gaande de medewerking van de directie 
reeds is toegezegd. 

Het blijkt dus, dat er door de direc

tie mogelijkheden worden geschapen. 
Het is thans aan de polderbewoners, 

deze mogelijkheden te benutten! En 

waar men denkt, dat directie en cultu

reels commissie nog te kort schieten 

zal nien zijn stem kunnen verheffen. 

Het voorbeeld van Lemstervaart heeft 
geleerd, dat er op een goede basis 

steeds een nuttige samenwerking tot 
stand kan komen. 

Er dringen zich thans verschillende vra
gen naar voren. In de eerste plaats: welk 

werk zal er door de Cultureele commissie 

worden verricht ? Zullen het lezingen over 

China zijn of zal er voorlichting worden 

gegeven over zaken, welke ons werk en 

onzen polder raken? Zullen er reeksen van 

cabaretgezelschapjes optreden of zullen 

er eens films als „Convooi naar Moer-

mansk" of „Zij, die wij vereeren" worden 

vertoond? Zullen de financiën óf de wen-

schen van hen, die in den polder werken, 
van invloed op de te bieden programma's 
zijn? 

Er is zoowel critiek als waardeering 

voor liet werk van de Cultureele commissie 
geweest. Maar boven alles is er toch steeds 

de dankbaarheid naar voren gekomen voor 

het feit, dat deze commissie in den loop 

der jaren op gezette tijden ontspanningls-

avonden bracht en men moet daarbij in 

aanmerking nemen, dat zij door de oor

logsomstandigheden vaak werd belemmerd 

o m  t e  b r e n g e n  w a t  z i j  g r a a g  w i l d e  
brengen. 

Maar nu de mogelijkheden dan weer 

aanmerkelijk beter zijn, nu verschillende 
goede gezelschapjes, die jaren lang niets 

van zich konden laten hooren, weer dispo

nibel zijn, nu er weer Engelsche en Arneri-

kaansche films zijn in plaats van Duitsche, 
nu zullen de arbeiders er toch op mogen 

rekenen, dat het ontspanningswerk in de 

kampen op een goed peil staat. 

Natuurlijk kan hierbij de vraag worden 

gesteld, wat we onder „op een goed peil" 

moeten verstaan. Het met de regelmatig

heid van een klok laten optreden van ca

barets en het laten' vertoonen van films 

is zeker niet werk, waarmee een cultu
reele commissie kan volstaan. Haar taak: 

is zeker ook om, in samenwerking met de 

directie en misschien met het bestuur van 

de Volkshoogeschool, aandacht te besteden 

aan de ontwikkeling van de arbeiders en 
aan de voorlichting van de geheele pol

derbevolking. Men zal — zooals dat ook 

reeds is gedaan — het eigen werk moeten 

stimuleeren. 

En dan ... ontwikkeling en voorlichting 
bestaan óók niet uit het aanzoeken van 

een spreker,' die het over vogels of over 

de binnenlanden van Afrika heeft. Der
gelijke lezingen mogen op hun tijd nuttig 

z i j n ,  d i r e c t i e  e n  c o m m i s s i e  z u l l e n  e r  n i e t  
mee kunnen volstaan, op gezette tijden 

zoo'n spreker langs de kampen te doen 
reizen. 

We r ke|l ijk cultureel werk beteekent: 

opbouwen vanaf den eersten steen, initia

tieven nemen, contacten leggen. Dag aan 

dag nagaan, welke behoeften de bevolking 

van dit nieuwe land heeft en trachten, \n 
die behoeften te voorzien. 

Deze taak is weggelegd voor directie, 
voor Cultureele commissie, voor Volks

hoogeschool. Maar nóch de directie, nóch 

de commissie, nóch de Volkshoogeschool 

zullen slagen, wanneer ook niet uit de 

bevolking zélf initiatieven worden genomen 
en aangemoedigd. En ook het kenbaar ma

ken van de wenschen, welke er onder 

de kampbewoners en andere polderwerkers 
leven is een voorwaarde tot het doen sla

gen van het zoo belangrijke ontspannings-

en ontwikkelingswerk in den komenden 

winter. 

Menschen en polderwerkers 
Het is Donderdagochtend, 31 Aug. 1945. 

De polder gaat weer eens ouderwets met 

verlof. Ditmaal heeft de Directie op uit
stekende wijze zélf voor het vervoer zorg 

gedragen. De mannen voor Brabant, Lim

burg en Zeeland worden met voor per

sonenvervoer ingerichte vrachtauto's naar 

huis gebracht en zullen na afloop ook weer 

opgehaald worden. 
Andere voor Holland bestemde verlof

gangers worden met wagens naar Lem
mer gebracht, waar het s.s. ,,Ostera" ge

reed ligt om zijn vaart naar Amsterdam 
te beginnen. 

Er is een gezellige stemming daar aan 

de kade. Nu zijn ze dan in de „bescha

ving" terug, zooals je dat pleegt uit te 

drukken als je diep uit den polder naar 

het oude land bent gekomen. 

Maar als de heeren aan boord gaan, ko

men ze tot de ontdekking, dat er in die 
beschaving nog maar rare en ongezonde 

opvattingen heerschen. 

Als ze de le klasse-kajuit willen betre

den worden ze onbeschoft teruggegrauwd. 

Polderjongens kunnen wel op het open dek 
bivakkeeren! 

Zooiets is begrijpelijk als je probeert 

met een valsch kaartje o.i.d. plaats te 

nemen, maar als je werkelijk een le klas

kaartje gekocht en getoond hebt, wordt 

de zaak wel iets anders! 

En als die kajuit nu enkel voor vrouwen 
en kinderen was geweest... 

Maar neen, het waren weer de laarzen, 

de werkmanskleeren, dien nog steeds in 
ons land niet met eere gedragen schijnen 

te kunnen worden. Jongens, die twee lange 

maanden hard hebben gewerkt, werden 

naar dek verwezen. 

Veel later komende „heeren" vonden 
nog wél een plaatsje binnen. Heeren, die 

uit Friesland kwamen en bij wie we op 

de Westerniarkt in Amsterdam een best 
pondje Friesche boter kunnen koopen voor 

fabelachtige prijzen. Och ja, in zeker op

zicht werken ook zij voor de voedselvoor
ziening. Het verschil zit 'm alleen maar 
in het „hoe"! 

Het ware o.i. beter, dat in het vervolg 

dat hinderlijke onderscheid tusschen „pol

derwerkers" en „menschen" nu eens uit 

den weg werd geruimd. Vooral door die 

genen, die thans de zorgen voor het open
baar vervoer hebben te dragen. 

v. L. 

ONS FORMAAT 
We zullen de laatste drie weken van dit 

kwartaal ons blad op een kleiner formaat 

moeten laten uitkomen. Daar staat even

wel tegenover, dat we één van die drie 
keeren de krant op vier pagina's kunnen 

drukken, zoodat de totale ruimte er zeker 
niet geringer op wordt. In October hopen 

we weer op het gewone formaat te kunnen 

verschijnen en misschien komt dan spoedig 
de tijd, dat we ook op dat formaat gere

geld met vier pagina's kunnen uitkomen. 

Voortaan wekelijks naar huis! 

Alleen arbeiders uit het Noorden 

Deze week is er namens de Wieringer
meerdirectie in de kampen geïnformeerd 

naar de woonplaatsen van de arbeiders. 

Het ligt namelijk in de bedoeling, om 

voortaan arbeiders uit de noordeljijke pro

vincies wekelijks naar huis te laten gaan. 

Ze werden dan Zaterdags naar bepaalde 
centra vervoerd en Maandags weer opge

haald. Natuurlijk verliezen deze „week-

eind-gangers" dan hun recht op perio

diek verlof, hetwelk voor de kampbewoners 

uit de overige provincies blijft gelden. 

Na drie uren vrede... alarm! 
Luftwaffe-honden in actie 

Vervolg. 

AFRIKA-LANDING 3 

Een ontploffing, en zestig voet, hooge 

vlammen schoten van het achterschip van 

het convooi-vlaggeschip, slechts ongeveer 
een paar honderd meter van de plaats, 

waar wij eerst hadden gelegen. Door ver
rekijkers sloegen wij de brand gade, die 

langzamerhand overging tot den boven

bouw van het schip. Iets rechts van haar 

lag, nog steeds schokkende, gedeelteijk ge

zonken, het slachtoffer van gisteren, dat 

den heelen nacht doorgebrand had. 

Toen de vreeselijke aanval geëindigd 

was, kwamen de Britsche gevechtsvlieg

tuigen, in achtervolging van den zich vol

daan voelenden vijand en wij allen dachten: 

„Dit zal het einde zijn, de Spitfires zijn 

er". Wij gingen terug naar de baai en 

begonnen onmiddellijk met de lossing van 

legertransportautp's enz. voor het eerste 

Engelsche leger dat den vorigen dag ge

land was. 

Voor drie uren hadden we vrede. We 

waren de eenigste lijner die over was in 

de baai, ofschoon een andere lijner, die 

juist binnenkwam, langszijde van de kade 

in de haven was gegaan. Wij waren het 

hoofddoel van wat zou kunnen komen. 

De moedige Nederlander en zijn con

stante compagnie op de brug besloten dat 

het zelfmoord zou zijn om hier te blijven. 

Wij seinden naar den wal en vroegen 

permissie om te vertrekken, onze lading 
voor nog een klein gedeelte aan boord. 

Het antwoord werd nog steeds ver

wacht, toen de aanval kwam. 

Hoogvliegend kwamen ze op ons af. 

Rondom ons waren vrachtschepen en 
kleine marinevaartuigen doch wij bleven het 

doel. De vijand bleek vastbesloten om het 
laatste van onze troepentransportschepen 

in deze onderneming te vernietigen. Indien 

het zou liggen aan de Luftwaffe-honden, 

zouden wij Baugie niet weer verlaten. 

Gedurende een uur bleef deze groote 

vloot van minstens 50 vliegtuigen de sche

pen aanvallen, met driekwart van de bom

men tegen ons gericht... en we werden 

niet direct geraakt. De medische officieren, 

die ook hun leven riskeerden door op hun 

gevaarlijke posten te blijven, werden niet 
vereischt. 

Rondom op de dekken stond het nor
male afweergeschut van 20 mm. en twee 

zwaardere kanonnen. Deze werden bemand 

door leger- en vlootpersoneel en verder 
grootendeels door de Hollandsche leden 
van de bemanning. 

In het hartje van den strijd kon worden 

gezien hoe de barbier en de barbedictide 

samen het geschut bedienden, alsof zij dit 

hun geheele leven als artillerie-menschen 
hadden gedaan. 

Ra-tam-ta-ta-ta-tak, ging het afweerge

schut als de nazi's naar ons doken. 

'We zonden alles wat we hadden de 

lucht in. De kanonniers concentreerden zich 
op het einde van iederen duik, en gaven 

hen dan de volle portie. 

Voordat de Nazi-duimen zich vaster zet
ten op het bommenlossing-apparaali, 

maakte het afweervuur hen zoo zenuwach
tig ... dat hun bommen rondom in het wa

ter, op 10 tot 75 meter van het 'schip 

vlogen. Groote watermassa's, die ontston

den door de bomontploffingen, brachten 

het schip in een onstuimige beweging. Doch 

wij hielden het uit. Deze kanonniers voch

ten voor levens, ons leven en hun eigen, 

maar iederen keer nadat het schip schom

melde van de schok van een vlakbijzijnde 
explosie, vroeg iedereen zich af: „Hoe 

lang kunnen we dit volhouden?" 

Beneden mopperden de troepen in de 

gangen en vroegen elkander: „Waar zijnde 
Spitfires?" 

(Wordt vervolgd). 

Kampbewoners vergaderen. 

LEMSTERVAART. In de cantine van 
kamp Lemstervaart Oost werd een druk

bezochte vergadering van kampbewoners 

gehouden. De heer D. v.d. Bosch, die deze 

vergadering leidde, heette in het. bijzonder 
welkom ir. de Boer van Kuinre, inspecteur 

bij de Wieringermeerdirectie en den kamp

leider, den heer Lokke. zei, het op 
hoogen prijs te stellen, dat van de zijde 

der directie belangstelling wordt getoond 

voor de hier te houden besprekingen. 
Hierna zette spreker het doel van de 

vergadering uiteen. Het gaat om de ver-_ 

beteringen, welke er in het kamp moeten 

worden aangebracht, vooral ten opzichte 
van de ontwikkeling en de ontspanning) 

van de arbeiders, die de huiselijke sfeer 

geheel moeten missen. Hierover werd van 
gedachten gewisseld, terwijl tevens de reis

gelegenheid van de arbeiders, welke met 

periodiek verlof naar huis gaan, ter sprake 

kwam. 
Er werd een kampconimissie gekozen, 

welke de belangen van de kampbewoners 

zal behartigen. Hierin hebben zitting de 

heeren D. v.d. Bosch, J. v.d. Berg en H. 

v.d. Kaap. 
Nadat nog enkele vragen waren gesteld, 

welke tot volle tevredenheid door ir. de 

Boer en den kampleider werden beantwoord, 
sloot de heer v.d. Bosch de vergadering, 

er den nadruk op leggend, dat eensgezind

heid en saamhoorigheidsgevoel tot vele 

verbeteringen kunnen bijdragen. Hij hoopte 

op een goede samenwerking tusschen di

rectie en kampcommissie en dankte ir. de 

Boer voor zijn duidelijke uiteenzetting en 

toelichting. 

Jongvee gaat terug. 

LEMMER. Uit verschillende gebieden, 

welke onder water stonden, hebben dui

zenden stuks jongvee hun verblijf ge

vonden in den Noordoostpolder. Zij wer

den daar verzorgd door speciale oppas

sers en maakten het goed. Aanvankelijk 

was het de bedoeling, dat ze bijgevoerd 

moesten worden, maar dit veranderde in 

rikken. Er werd dagelijks een stuk afge-

rikt. Ook aan de drinkwatervoorziening 

•was werk verbonden, het water moest 

met karren en tanks worden aangevoerd. 
Nu de klaver op is en het tijd wordttl, 

dat het land onder den ploeg komt, gaat 

dit vee naar de eigenaren terujg. Deze 

eigenaren zijn in trailers naar den polder 

gekomen en dezer dagen kon men hen de 

kudden jongvee zien leiden langs de pol
derwegen. Voor een motorrijtuig of fiets 

was het niet prettig, zoo'n kudde van 
honderden dieren, die over een flinke 

lengte den heelen weg in beslag namen, 

te ontmoeten, maar aan den anderen kant 

boden die dieren met hun begeleiders, 

welke in vele gevallen een schilderachtige 

kleederdracht droegen, een mooi gezicht. 
Vrijdag ging er een transport van 750 

stuks naar Doornspijk; enkele dagen van 

te voren waren er reeds een 700 naar de 

omgeving van Genemuiden, en een 600 naar 

's Heerenbroek teruggekeerd. Dit jongvee 

kwam allemaal uit de omgeving van Lem

mer. Meer zuidelijk, tusschen Kuinre en 



Kerknieuws

tijdvak 16-29 September

Alle noodkaarten 6e serie

Noodkaarten VIA, VIB, VIC

Tabakskaart Q 413

Alleen
voor Groningen, Friesland, Drente,Alleen
voor Groningen, Friesland,

Vollenhove, was vee uit de omgeving van 
Hasselt en Zwartsluis en uit het land van 
Vollenhove. 

Kamp Lemmer. 
LEMMER. Kamp Lemmer, dat het vorige 

jaar reeds werd verplaatst naar een per
ceeltje tegenover de boerderij van Schols, 
is nog steeds niet geheel herrezen. De 
werkzaamheden aan de cantine vorderen 
niet snel. Het gevolg is, dat de ruim hon
derd bewoners 's avonds vrijwel geen ont
spanningsgelegenheid hebben. Ook andere 
werkzaamheden stagneeren, hoewel de ma
terialen klaar liggen. 

Momenteel bevinden zich vooral timmer
lieden en personeel van den wegenbouw 
in het kamp. 

Mijten afgebrand. 
VOLLENHOVE. Vrijdagavond j.1. werd 

veler aandacht getrokken door hoog op
laaiende vlammen in de buurt van Mark
nesse. Het bleek, dat twee mijten achter 
de boerderij van opzichter van 'tZet vlam 
hadden gevat. 

De polderbrandweer uit Vollenhove arri
veerde met ruim een uur vertraging, zoo
dat er weinig meer te redden viel. Het, 
blusschingswerk duurde evenwel nog tot 
ver in den ochtend. 

De oorzaak ligt vermoedelijk in het feit, 
dat iemand van de bewakingstroepen op 
spreeuwen schoot. Daar van korten afstand 
gevuurd werd, heeft de in de mijt opge
drongen gloeiende kogel waarschijnlijk de 
brand veroorzaakt. 

We vernemen nader, dat honderd ton 
hooi verloren is gegaan. 

Razziasliachtoffers terug. 
KAMPEN. Naar het „Kamper Nieuws

blad" meldt, zijn van de tien Kampenaren, 
die, als slachtoffers van de polderrazzia 

op 17 November 1944, in Duitsche uniform 
waren gestoken, thans negen thuisgeko
men. Eén, van der Wolde, ligt met pleu
ritis in een Luiksch ziekenhuis en kon niet 
met zijn kameraden naar huis reizen. De 
namen van de negen gelukkigen zijn:Sleu-
rink, Kroes, Aartsen, Tuinman, Winkler, 
Schrijver, ten Napel, de Lange en Bos-
schjaart. Deze laatste is een destijds te 
Kampen ondergedoken Zeeuw. 

Hun thuiskomst is feestelijk gevierd; ze 
werden o.a. op enkele nummertjes mu
ziek vergast! 

Ten onrechte (omdat ze zich tusschen 
de S.S. bevonden) zijn deze jongens in 
strafkampen vast gehouden. Vanuit Kam
pen heeft men echter steeds hard aan hun 
bevrijding gewerkt. 

Twee weken geleden zijn reeds veertig 
Noordoostpolderwerkers te Namen in vrij
heid gesteld, terwijl majoor den Hartog 
thans nog de laatste acht (deze bevinden 
zich te Vilvoorde) met een verklaring van 
den Kamper P.O.D. vrij hoopt te krijgen. 

Sport in 't nieuwe land 

Korfbal. 
De korfbalwedstrijd tusschen het, twaalf

tal van de sportclub Emmeloord en 
D.O.S.K. (Kampen) kon, wegens vervoers-
moeilijkheden, geen doorgang vinden. Ge
lukkig bleek de Christelijke sportclub te 
Emmeloord bereid om als tegenpartij t,e 
fungeeren. Deze was echter nog niet vol
doende geoefend en boekte een groote 
nederlaag. 

Predikbeurten op Zondag 16 Sept. a.s. 
Ned. Herv. kerk. Schoterbrug, v.m. 10 

uur, ds. A. Keuzenkamp van Lemmer. 
Espelerbocht, v.m. 10 uur, ds. O. Elzeman; 

BONAANWIJZING 

614 
615 
616 
617 
618 en 619 
620 
621 
622 

200 gr bloem 
250 gr bloem 
100 gr vermicelli 
100 gr eipoeder 
200 gr suiker 
100 gr kaas 
200 gr kaas (extra rants) 
150 gr zout 

Zwolschevaart, v.m. 11.30 uur, ds. O. 
Elzeman; Emmeloord, n.m. 5 uur, ds. O. 
Elzeman. 

Geref. kerk. Emmeloord, v.m. 10 uur en 
n.m. 3 uur, ds. P. de Jong. 

Ned. Herv. Kerk. 
KAMPEN. In Juni werd ds. M. D. 

Gijseman, Ned. Herv. predikant alhier, be
noemd tot predikant in algemeenen dienst, 
om leiding te geven aan het geheele kerke-
werk in den Noordoostpolder (gemeente-
stichting, gemeenteopbouw, kampwerk, 
jeugdwerk, ziekenzorg, enz.) 

Daar hij deze benoeming heeft aanvaard, 
heeft ds. Gijseman thans zijn arbeid in de 
gemeente van Kampen neergelegd en af
scheid genomen. 

Oplossing Prijsvraag 
De oplossing van de prijsvraag in ons 

nummer van 30 Augustus luidt Periodie'k 
verlof (liefde, leed, dief, polder, vork). Hoe
wel er een drukfoutje in de opgave was 
geslopen (in plaats van 13, 1 8, 6 moest er 
staan 13, 11, 8, 6) wist een groot aantal 
inzenders de goede oplossing te vinden. 

Na loting werd de prijs' (de roman 
„Schipper — naast God — op zijn schip") 
gewonnen door L. Boersma, Lemmer. 

ABC 675 tm. 678 
ABC 680 en 681 
ABC 682 
ABC 683 
ABC 684 tm 686 
B 687 
C 687 

 
800 gr brood 
400 gr brood 
500 gr peulvruchten 
125 gr boter 
125 gr margarine 
800 gr brood 
110 gr (2 tabl) chocol. 

Noodkaart VID 
D 665 en 666 
D 667 

D 668 
D 670 
D 671 en 672 
D 673 
D 674 en 698 

800 gr brood 
250 gr rijst of kind.m. of 
225 gr kinderbiscuits 
100 gr suiker 
110 gr (2 tabl.) chocol. 
125 gr boter 
125 gr margarine 

1 ei 

Inlegvellen 
D 16 
E 18 

800 gr brood 
250 gr rijst of kind.meel 

50 2 rts tabak, sig. of sigar. 
geen import-cigaretten 

Alleen voor Groningen, Friesland,  
Overijssel en Gelderland ten Noorden 
van de Waal 
640 
641 
642 
ABC 698 

112 gr Eng. huish.zeep 
250 gr koffiesurrogaat 
125 gr jam 
100 gr koffie 

week van 16-22 September 
623, D675 en 676 2 liter melk 
B, C 688 1 V2 liter melk 
624 lOOgrvleesch 
623, B691 1 kg aardappelen 
A, B, C 690 2 kg aardappelen 

Ondertrouwd : DICK DE ZWART 
en ANKIE HILKEMEIJER 

Huwelijksvoltrekking D.V. Dinsdag 
25 Sept. te 11 uur ter secretarie 
te Ramspol. 

Kerkelijke inzegening in de kerk 
te Ens 's nam. 2,30 uur door den 
Wel.Eerw. Heer Ds. P. de Jong, 
Geref. pred. in de N.O.P. 

Receptie : 22 Sept. 7-9 uur n.m. 

Roekstraat 39, Leeuwarden. 
Cantine Rampspol, N.O.P. 

Toek. adres: Ark „Stille Wille", 
Noordersingel, Leeuwarden 

Wie heeft ,,Gösfa Berling" 
geleend van Arie Huygen ? 
Gaarne terugbezorgen bij G. 
van Heferen, woonark „Adri" 

Vollenhove N.O.P. 

HOTEL NIEUWE DOELEN 

Leeuwarden 

vraagt een paar flinke meisjes 
inwonend. 

JIP-TOP' BINDERTWINE 
Zodra er weer grondstoffen komen, 

wordt dit product weer geleverd 

door de fabrikante, 

N.V. LANKHORST 

TOUWFABRIEKEN 
SNEEK Tel. 3041 en 3042 (K 5150) 

T e l e r s  v a n  V l a s  
in den Noordoostpolder 
worden verzocht zich voor 
de afzet van hun producten 
te wenden tot de N. V. 
NoordNederlandsche 
Vlasindustrie, gevestigd 
te LEEUWARDEN, Wijbr. 
de Geeststr. 30, fel. 3895 

Fabrieken le Dronrijp en 
Hijlaard. 

Voor de bewoners van den 
NOORD-OOSTPOLDER 

is in de omgeving van Lemmer 

SLAGER LAGEVEEN 
de slager ooor de ióebomsi ! 
(Schans) 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

,£emüJteAtavid' 
te OOSTERZEE 

SOLIDE en VOORDEELIGE 

van 1815 

Schrans 57-59 LEEUWARDEN 

Tevens STORM- en 
BEDRIJFS-verzekering 

Reeds 130 jaren hebben wij de be

langen onzer deelnemers behartigd 

Ged. Handelsmerk „Friesch meisje" 

MELK, BOTER 
en KAAS 

N.V. LIJEMPF, Kuinre 
depot Emmeloord 

ZAAIGRANEN 

Zaaipeulvruchten, Zaden voor land
en tuinbouw. Waar niet vertegen

woordigd 

actieve agenten gevraagd 

D. KOSTER Jbzn. 
ANDIJK-OOST Tel. 2103 

Levert prima 

boler, Laas 

en melbpreclucUn 
Coöp. Boerenleenbank 

„Oosterzee" 
Aangesloten bij de Coöp. 
Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10'/g-11V2 

uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

A L L E  B A N K Z A K E N  
Of ge landbouwer zijt of win

kelier, fabrikant dan wel ren

tenier, - de behartiging Uwer 

financieële belangen kunt U 

overlaten aan 

Amsferdamsche 
Bank N.V. 

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

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 JONQ'S 
Stee. ÏYLodelltaqtAij, 

Langestreek 17 

L E M M E R  
Tel. 23 

ENGELS 
Bent U enigszins op de hoogte 
met de uitspraak van Engels, vraag 
dan gratis proefles A v.d. halfjaar
lijkse cursus „BEB0" (26 lessen 
fl-18.—). Voor beginners 15 lessen 
fl. 12.—. Vraagt hiervoor proefles B 

Gedrukte lessen. 
Wekelijkse correcti#. 

Egmondstraat 5, VELP (G.) 

Autobusdienst LEMMER-KUINRE-WOLVEGA 
Voorloopige Dienstregeling ingaande 17 September 1945 

Dagelijks behalve Zon- en Feestdagen 

Lemmer, vertr. 7,45 16,15 Wolvega vertr. 10,15 

Kuinre 8,30 17,00 Kuinre 11,00 

Wolvega, aank. 9.15 17,45 Lemmer, aank. 11,30 

De Onderneming: 

AUTOBEDRIJF „DE ZUIDWESTHOEK
1 

BALK - Telefoon 15 

19,15 
20,00 

20,30 

Bloemen ais tolk van 't vrije Nederlandse volk 
Grootbloemige struikrozen : donkerrood, purper, fluweelrood, 
lichtrood, oranje, lichtrose, zalm, donkerrose, wit, koperkleu
rig geel f 0.65 p. st.; Baby of Polyantha rozen, zelfde kleuren 
f0.65 p. st.; Grootbloemige klimrozen, zelfde kleuren, Klein-
bloemige of trosklimrozen, zelfde kleuren, f 0.75 p. st.; Stam
rozen eerste soort f 2.— p. st. Levering half September. 

Direct leverbaar: Anjers dubbel, rood en wit, grootbloemige 
f0.40 p. st.; Prinses Juliana frambozen-aardbeienplanten stik-
stoof, voldragend f 0.15 p. st.; Aardbeienpl.gew.f0.04V2 p. st. 

Ook leveren wij alle soorten vruchtbomen en bloembollen. 
Ales onder volle garantie. 

C. K. BEEN - Meerlaan 190 - HILLEGOM 

2. oorlogsslachtoffers; 
5. andere zeer dringende noodgevallen ; 

In alle gevallen moet de aanvrage worden gedaan door 
middel van een volledig en duidelijk met inkt ingevuld 
formulier MD 333-05, waarbij eventueel de noodige be
wijsstukken zijn gevoegd. 

a. 

b. 

Officieele publicatie van den distributiedienst 

„de Noordoostelijke Polder" 

Distributie van textielproducten. 

In aansluiting op de bekendmaking in het no. van dit 
blad van 7 September j.1. wordt het volgende medegedeeld : 

Alle nog niet afgedane aanvragen voor textielproducten 
zijn vervallen. 

Daar de beschikbare hoeveelheden textielproducten nog 
klein zijn, kan uitsluitend bij zeer dringende noodzaak 
een aanvraag worden ingediend door middel van een 
formulier MD 333-06, 

Men make zich vooral geen illusies. In de praktijk zal 
blijken, dat een groot gedeelte der aanvragen moet wor
den afgewezen, daar de zeer strenge richtlijnen niet ver-
oorlooven, dat de distributiedienst of N.V.H. iets toewijst. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tusschen de in
stanties, bij wie de aanvragen moeten worden ingediend : 
a. rechtstreeks aanvragen bij den distriebutiedienst) adres: 

Postbus 29, Kampen). 
b. aanvragen bij N.V.H. 

De adressen, tot welke men zich moet wenden zijn de 
de navolgende : 
1. sub-comité Emmeloord (Hr. C. A. Kamp, Zeeasterstr. 

34, Emmeloord) ; 
sub-comité Ramspol (Hr. L. H. J. de Wit, gezinsbarak, 
Ramspol) ; 
sub-comité Marknesse (pater Seelen, Marknesse) ; 
sub-cornité Kuinre (Hr. Joh. Kramer, p.a D.K, 4, Kuinre) 
NB. Men dient zich te wenden tot het dichst bij zijnde 

sub-comité. 
ad. a. In de navolgende gevallen moet rechtstreeks bij 

den distributiedienst worden aangevraagd ; 
a.s. moeders (indien de vermoedelijke datum der be
valling binnen 3 maanden is) : 
opname in Sanatorium of Zenuwinrichting (bewijsstuk
ken overleggen); 
besmettelijke huidziekte ) 
bedlegerige patienten ) 
bedwateren ) (doktersattesten overleggen); 
rheumatieklijders ) 
zieken ) 
ex. Irene-brigade (ontslagbewijs overleggen) ; 
brand of diefstal (verklaring verzekerings-mij. of politie
rapport overleggen) ; 
voor zomerjaponnen (mits een bereidverklaring tot 
levering van den winkelier kan worden overlegd), 

ad b. De aanvrage moet bij een N.V.H. sub comité 
worden ingediend, indien het betreft een aanvrage voor 
onder- en/of bovenkleeding voor: 

1. gerepatrieerden (bewijsstukken overleggen); 

1. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Aanvragen kunnen slechts worden ingediend door ; 
zij, die opgenomen zijn in het bevolkingsregister van 
openbaar lichaam „de Noordoostelijke Polder" ; 
zij, die met hun gezin voor den duur van bepaalde 
werkzaamheden in den polder wonen, en elders in 
het bevolkingsregister staan ingeschreven (deze ge
meente duidelijk op het aanvraagformulier vermelden) ; 

c. kampbewoners (geen week-end verlofgangers), opge
nomen in het bevolkingsregister van een andere ge
meente (deze gemeente duidelijk op het aanvraagfor
mulier vermelden. Tevens vermelden hoe lang men al 
in den polder werkt). 

Distributie van klompen. 

Voor den polder is weer een kleine hoeveelheid klom
pen beschikbaar gesteld. 

Zij, die dringend schoeisel noodig hebben, kunnen tot 
30 September een aanvraag indienen op formulieren, die 
bij het hoofd- en bijkantoor verkrijgbaar zijn. 

De maat van de aangevraagde klompen moet in cM. 
worden vermeld, terwijl tevens de schoenenmaat moet 
worden opgegeven. 

Zij. die werkschoenen, rubberlaarzen of klompen kunnen 
aanvragen bij hun werkgever, komen voor deze klompen 
niet in aanmeiking en dienen derhalve geen aanvraagfor
mulieren in te dienen. 

Omwisseling bankbiljetten. 

In aansluiting op het terzake verschenen persbericht 
wordt nog het volgende medegedeeld : 
1. zitting zal worden gehouden op de navolgende plaat
sen en tijden : 

a. Distributiekantoor Emmeloord op Woensdag 19 
September 1945 van 9— 12 uur v.m. (letters A 
t.m. L) en van 1—4 \iur n.m. (letters M t.m. Z.) 

b. Cantine Marknesse op Donderdag 20 September 
1945 van 9 —12 uur v.m. (letters A t.m. L en van 
1—4 uur n.m. (letters M t.m. Z) ; 

c. Cantine Ramspol op Vrijdag 21 September 1945 
van 9—12 uur v.m. (letters A t.m. L) en van 1—4 
uur n.m. (letters M t m. Z) ; 

d. Slotzitting te Kampen (Broederweg 4) op Dins
dag 25 September 1945 van 9—12 uur v.m. 

2. Overlegd moeten worden : 
o. de tweede distributiestamkaart van het gezinshoofd ; 
b. de inlegvellen 508 van alle gezinsleden ; 
c. de brandstoffenkaart T 509 ; 
d. per gezinilid f 10.— in bankbiljetten van f 10.—, 

f 2 0 — ,  f 2 5 . —  o f  f 5 0 — .  
Er moet gepast geld worden aangeboden (voor 
een gezin van 4 personen bijv. 4 x f 10. of 2 
x 10.— en 1 x f20.— of 2 x f20.—). 

3. De aanbieding moet geschieden door het gezinshoofd 
of een der gezinsleden (mits 18 jaar en ouder). 

4. De bewoners van den Noordoostelijken polder zijn 
niet verplicht de omwisseling te doen plaats vinden 
bij den distributiedienst NOP. Zij, die wonen nabij 
Lemmer, Kuinre, Urk e d., mogen zich ook vervoegen 
bij den distributiedienst van de genoemde plaatsen. 

5. Kan men niet voldoen aan het bepaalde in punt 2, 
dan kan omwisseling niet plaats vinden. Kampbewo
ners dus niet in het bezit van een stamkaart) behoe
ven niet te verschijnen. 

Kampen, 10 September 1945. 
De leider van den distributiedienst, KEURIS. 

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 


