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Hef is een bijna vaderlandsche gewoonte 
geworden om min of meer gewichtige artike
len met een spreekwoord te beginnen- Afge
zien van het feit, of we dit inleidend woord* 
voor de nieuwe Noordoostpol derkrant ge
wichtig mogen noemen, willen we op die 
goede gewoonte geen inbreuk plegen. 

Er is dan een spreekwoord, een Friesch 
spreekwoord, dat ons vertelt, dat men wel 
een goed spreker moet wezen om het een 
zwijger te kunnen verbeteren. 

Toevallig hebben we juist aan dat spreek
woord gedacht, toen we onze plannen voor 
dit eerste nummer van het weekblad ,,De 
Noordoostpolder" maakten. 

Er ligt een tijd achter ons, waarin we wei
nig hebben kunnen spreken. We mochten 
niet zeggen wat we wilden en.... dan zwijgt 
een goede Nederlander liever. Er waren er 
ook, die niet konden zwijgen en hun waar
schuwende stem wilden laten hooren, hun 
voorlichtend werk niet wilden staken. Dat 
waren de werkers in de illegale pers. 

,,De Duikhoek", het illegale polderblad, 
waaruit deze krant geboren is, heeft in die 
illegale pers zijn kleine bescheiden rol ge
s p e e l d .  W i j  h e b b e n  d u s  n i e t  i n  h e t  o p e n 
baar gesproken. 

Het was een tijd, waarin vele stemmen 
moesten zwijgen. Nu ja, er was in den polder 
wel een blaadje van het Arbeidsfront, maar 
dat werd door ons toch zéker niet erkend 
als het orgaan, dat ons kon binden. 

Toen dat blaadje, ,,Het nieuwe land", en
kele malen was verschenen, schreven we in 
„De Duikhoek" aan het slot van ons artikel 
„Concurrentie": 

„Dus.... opvoeding in nationaal socialisti-
„schen geest! Dus.... niet meedoen! De ka-
„chel mee aansteken! Er voor zorgen, dat je 
„naam niet bij de gelukkige winnaars van de 
„puzzles komt, want je vrienden zouden je er 
„met een scheef oog op aankijken. 

„Sommigen zenden al berichten in. Dat 
„:moet niet weer! We geven „Het nieuwe 
„land" hetzelfde antwoord als we „Vreug-
„de en arbeid" hebben gegeven: „We willen 
„niets, maar dan ook niets van jullie we-
„ten!" 

„En als de moffen verjaagd zijn, dan zal 
„de heer Ietswaard den dood van zijn krant-
„je wel hebben te betreuren. 

„Dat het spoedig moge zijn!" 
De dood van „Het nieuwe land" kwam 

reeds lang voor de bevrijding. En daarmee 
verdween het eenige polderblad, dat zich in 
het openbaar mocht uiten. 

Het is dus lang stil geweest in den polder. 
Er is lang gezwegen. En nu komen wij dat 
zwijgen verbreken. 

We moeten ;dus goede sprekers zijn om 
het de zwijgers te kunnen verbeteren. Het 
feit, dal we ons nu in het licht der openbaar
heid durven wagen, moet wel bewijzen, dat 
we daarvan overtuigd zijn. 

En toch is dat niet zoo! Want we willen 

immers niet alleen zelf spreken. We besef
fen ten volle, dat dit eerste nummer niets 
anders beteekent dan d!e eerste wankele schre
den op den weg, die naar het goede doel 
leidt. We vreezen zelfs, dat we dien weg niet 
alleen kunnen volgen, dat we dan spoedig 
hopeloos „vast zullen loopen". 

Daarom hopen we ook zoo vurig, dat we 
niet alleen zullen blij'ven, dat velen met 
ons op stap zullen gaan en dat we steun 
aan elkander zullen hebben. 

Er is veel, dat ons moed geeft. Na het 
verschijnen van het laatste nummer van „De 
Duikhoek" hebben we reeds verschillende 
toezeggingen van medewerking gekregen- De 
Polderdirectie en het Openbaar lichaam „De 
Noord-Oostelijke Polder" zijn bereid, hun 
officiëele berichten in ons blad te plaatsen. 
Daarmee wondt bevorderd, dat onze krant, 
zij het in deze vorm op zakelijke wijze, een 
bindend element voor de poldermenschen 
wordt. 

Niet alleen op zakelijke wijze echter be
oogt dit weekblad een bindend element te 
te zijn. En nogmaals: om alles, wat we ons 
ten doel stellen, te kunnen bereiken, hebben 
we dan ook de idiëele medewerking van ve
len, neen van allen, noodig! 

In de overtuiging, dat we die zullen krij
gen, durven we onze eerste schreden te 
zetten. Schreden, die nog wankel zijn, maar 
toch zonder aarzeling gezet. 

We durven ons verhoogvaardigen. We dur
ven het te wagen te spreken, we durven 
trachten, het de zwijgers -ïe verbeteren! 

Mogen onze schreden zich voorwaarts rich 
ten naar het goede doel, waarop we zooeven 
reeds zinspeelden, naar het ideaal, dat we 
ons stellen: een goede krant voor den pol
der, een krant, die een vriend zal worden van 
allen, die samenwerken in het polderbelang 
en daarmee in het belang van het Nederland1 

sche volk. Een vaste stem, die het zwijgen 
verbreekt — een vertolking van hetgeen er 
in ons leeft en van hetgeen ons bindt. 

Een eereplichi tegenover de Polen. 
De drie Polen, welke bij Lemmer voor de 

redding van den Noordoostpolder zulk ver
dienstelijk werk hebben gedaan, snakken er 
naar, terug te kunnen keeren naar Polen, hun 
vaderland. Hun gedachten zijn bij hun fami
lie en hun vrienden en zijl weten nog niet, 
hoe zij hen in het door de Duitschers ver
drukte en vernielde land zullen terugvinden. 

Vanzelfsprekend wordt er al het mogelijke 
gedaan om het den Polen mogelijk te maken, 
zoo spoedig mogelijk terug te keeren. Zoo 
lang zij hier nog moeten blijven, is het voor 
ons een eereplicht om hen zoo goed mogelijk 
te helpen en hen hier het verblijf zoo aan
genaam mogelijk te maken. 

Er is echter nog iets anders. Enkele 
personen hebben het plan opgevat om 
den Polen, wanneer zijl straks vertrekken, 
een blievend aandenken aan den Noord
oostpolder aan te bieden. Dit plan heeft 

Ons levensboek. 
We krijgen, als we starten 
Voor 's levens grooten strijd, 
Een boek, nog onbeschreven, 
De «inhoud" leert de tijd. 

We moeten 'f boek zelf schrijven. 
Een ieder naar zijn wensch. 
De titel is steeds .Waarheid", 
De schrijver heet steeds "Mensch". 

Doch houden wij voor oogen: 
Géén tweede wordt verstrekt, 
Gecorrigeerd wordt nimmer; 
Dus . . . schrijf het onbevlekt. 

TILLY. 

de volle sympathie van de polderdirectie. 
Daarom zal er in de eerstvolgende we

ken voor dit doel een inzameling worden 
gehouden, waarbijl op de medewerking 
van allen, die bij den polder betrokkey 
zijin, wordt gerekend. 

Op verschillende plaatsen in en rond
om den polder zullen enkele personen 
beschikbaar moeten zijin, die zich met het 
inzamelen van gelden in hun naaste om
geving belasten. 

Een ieder, die aan het slagen van dit 
plan wil medewerken, stelle zich onimid-
delijk schriftelijk in verbinding met: Bu
reau Weekblad De Noordoostpolder, te 
Lemmer of Balk. 

Van de administratie. 
Het weekblad DE NOORDOOSTPOLDER 

wordt tot 1 Juli a.s. gratis verspreid onder 
allen, die bij den polder zijn betrokken. Met 
ingang van genoemden datum gaan de abon
nementen in. Men kan zich vanaf heden als 
abonné aanmelden bij de volgende adressen: 
Kampen: kantoor Wieringermeerdirectie en 
boekhandel Ubink, Oudestraat. 
Emmeloord: C. A. Kamp, onderwijzer. 
Marknesse: G. van Marle, kamp Marknesse 2. 
Vollenhove: W. P. van Leening, adm. timmer-
mer-werkplaatsen en K- Vrijling, Centrale 
Werkplaats. 
Ramspol: kampbeheender. 
Kuinre: Th. Klekamp, kampbeheerder. 
Lemmer: Bureau Weekblad De Noordoostpol
der en H. de Lang van den dienst der Zui
derzeewerken. 

De abonnementsprijs is één gulden per 
drie maanden. 

Schriftelijke aanmelding aan de drukkerij 
van dit blad te Balk' of aan het bureau te 
Lemmer. 

Ook advertenties (familieberichten) kunnen 
aan het bureau te Lemmer worden opgege
ven. 



900boerderijen en woningen verwoest.

DE VOLKSHOGESCHOOL

EN DE NOORDOOSTPOLDER.

Wieringermeer voor 

Velen van hen, die thans in den Noord 
Gostpolder werken, hebben de Wieringer
meer gekend, er hun eigen werkzaam 
aandeel in gehad. Zij hebben d.n eer
sten Zuiderzeepolder lief gekregen. 

Vooral zijl, die dit nieuwe land zagen 
ontstaan, die wellicht tot de eerstle be
woners van den polder behoorden, zul
len diep getroffen zïjjm, toen zij' enkele 
dagen na de bevriilding vernamen, dat 
de Duitschers een nieuwe schanddaad 
hadden verricht door dit vruchtbare land 
onder water te zetten. 

In de anders zoo stille Wieringermeer, 
waar gedurende de oorlogsjaren nooit iets 
viel te bespeuren van het leed, dat er verder 
in Holland werd geleden, dan de vele hon
gerende stedelingen, die den polder inkwa
men om nog wat voedsel bijelkaar te schar
relen, werd de rust op den morgen van 
17 April wreed verstoord door het alarmee-
meerend bericht: de polder komt binnen en
kele uren onder water! 

's Morgens om vier uur kwam het be
richt door en evacuatie-koeriers brachten de 
tijding door den polder. 

Het was direct een drukte van belang, 
want ieder wou graag reddten, wat er te 
redden viel. 
—'s Middags twaalf uur hoorden we de 
eerste ontploffingen, zoo vertelde een N.B.S.-
er over deze ramp, doch vijf gaten in de 
dijk brachten nog geen water. 

Eenigen tijd later kwam er, nog een ont
ploffing en de schanddaad was verricht. Het 
water kwam met geweld den mooien polder 
binnenstroomen. 

Er was door ons, N.B.S.-ers tevoren reeds 
alles in het werk gesteld om het te verhin
deren, maar de moffenbezetting op den Oe
ver en in Medemblik was wel zoo, dat het 
een onbegonnen werk was, terwijl wij uit het 
nog steeds bezette Noordholland geen ver
sterking hadden te verwachten. 

Het water kwam met zoo'n geweld op
zetten, dat het gaf» dat ze eerst noig 
met een schop hadden doorgestoken, al 
spoedig een breedte van 100 meter had. 
Voordat de eerste boerderiilen, die het 
dichtst bij' het gat stonden enl nauwe-
liiks door de bewoners waren verlaten, 
in het water kwamen, waren! Ze reeds 
door de Duitschers leeggeplunderd. Van 
sommige boeren werden koeien en paar
den doodgeschoten en) zioo gebeurden er 
meer van die dingen, die we van onze 
bezetters wel gewend waren. 

Het water, dat eerst de kanalen en sloten 
vulde, kwam vlug opzetten, 's Nachts om 
twaalf uur liep het reeds over de stratien 
van Wieringerwerf, waar toen nog steeds 
imenschen in de weer waren, om iets van hun 
bezittingen te redden. 

Maar om half twee was het geraden te 
vertrekken naar de terp, die vroeger als 
vluchtheuvel is aangelegd en die nu haar 
diensten heeft bewezen. Er waren ongeveer 
honderd menschen die niet van plan waren, 
den polder te verlaten, éér de rood-wit
blauwe vlag boven den polder wapperde. 

En dat laatste is, ondanks de vele waar
schuwingen en dreigingen van den N. S. B.-
burgemeester en zijn aanhangers tóch door
gegaan. 

Brstmis droog: 

Drie weken hebben we daar doorgebracht 
en we hadden nergens gebrek aan. Er waren 
eenige schepen in ide buurt, die 's morgens 
al naar de terp kwamen varen en enkele ge
zinnen al dien tijd hebben geherbergd. Met 
booten voeren we naar het dorp om nog 
zooveel mogelijk te redden, maar er stond 
al spoedig een vijf meter water en toen 
konden we ook niets .meer doen. 

De polder bood een droevig gezicht. Van 
vele boerderijen was niets meer te zien, an
dere hingen scheef en met een van de stor
men, die we meemaakten, konden we boer
derijen en woonhuizen zoo in de golven zien 
verdwijnen. De dorpen zijn één ravage en 
heele woningblokken zijn in de golven ver-
nen. 

De meeste inwoners zijn geëvacueerd in 
de randgemeenten. 

De wederopbouw. 
Tot zoover het relaas van den N.B.S.-er, 

die zelf getuige was van den ramp, welke 
de Wieringermeer heeft getroffen. 

Inmiddels is men met den wederopbouw 
van de Wieringermeer begonnen. Eerst moet 
de dijk hersteld' worden, dan moet de polder 
Worden leeggemalen en dan kan de grond 
weer in cultuur worden gebracht. Gelukkig 
kig is het geen zout water, dat den polder 
binnenstroomde. Is de polder eenmaal weer 
droog, dan zal er heel wat te bouwen zijn. 
In totaal zijn er vijfhonderd boerderijen en 
vierhonderd arbeiderswoningen door het wa
ter verwoest; de gezamenlijke waarde hiervan 
is twaalf millioen gulden. 

Voor het leegmalen van den polder wordt 
thans een belangrijke maatregel getroffen, 
welke door den minister van waterstaat en 
wederopbouw, ir. Th. Tromp, op een pers
conferentie bekend is gemaakt. 

Het peil van het IJsselmeer is gedurende 
eenige dagen met 60 cm. verlaagd (namelijk 
van ongeveer 10 pl. N.A.P. tot 50 min N.A.P) 
waardoor natuurlijk de hoeveelheid water, 
welke zich binnen de dijken van de Wierin
germeer bevindt, aanmerkelijk geringer wordt. 
Als het gat in den dijk is gedicht, kan men 
weer tot het normale IJsselmeerpeil over
gaan, daar het lage peil lastig is voor de 
scheepvaart. De verlaging van het peil duurt 
slechts enkele dagen en het offer, dat dte 
scheepvaart moet brengen, is dus slechts 
klein. 

Er stond in de Wieringermeer een 
milliard kubieke meter water. Door het 
peil te verlagen, is deze hoeveelheid met 
honderd millioen kubieke meter vermin
derd. De drie gemalen verwerken 3000 
kubieke meter water per minuut (dat is 
geliiik aan het leegpompen van een schip 
van tienduizend ton in drie minuten). 

Maar zoo zofu de drooglegging nog 
zes of zeven maanden duren. Door nog 
dertig hulpgemalen met een zelfde to
tale capaciteit in werking te stellen^ 
wordt het werk met de helft verkort, 
zoodat men er op rekent, met Kerstmis 
klaar te zijn. 

En het volgende jaar wordt al weer 
een oogst verwacht!! 

Zoo wordt er al weer al het mogelijke ge
daan, om het Wieringerland, ons dloor een 
schanddaad door de Duitschers ontnomen, 
terug te winnen — en met dezelfde taaie vol

harding, waarmee het werk aan de inpolde
ringen steeds werd voortgezet, zal ook d i t 
slagen \ 

Ingezonden stukken. 

Het Volkshogeschoolwerk is in Neder
land nog betrekkelijk jong. In 1931 werd hier
mee voor het eerst aangevangen in een kleine 
boerderij „Allardsoog" ondier Bakkeveen. Na
dat het werk in de eerste jaren met veel 
moeilijkheden en tegenwerking te kampen 
had gehad, kreeg het in de jaren, die direct 
aan de oorlog vooraf gingen, steeds meer 
de aandacht en de medewerking van velen. 
Vooral onder die groepen jonge mannen en 
vrouwen, die er zich bewust van waren, dat 
de alle levensgebieden omvattende crisis 
slechts overwonnen kon wonden, indien zij 
zich in gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid en hernieuwde geestelijk-zedelijke kracht 
stelden aan de oplossing van de toen be
staande problemen. Hierdoor won de Volks
hogeschool in de jaren 1938-1940 wel aan 
omvang en betekenis. Bij het uitbreken van 
de oorlog was uit het bescheiden boerderijtje 
van 1931 de Volkshogeschool ,,Allardsoog" 
gegroeid met een uitgebreid gebouwencom-
ple. en een totale terreinoppervlakfe van 
ruim 100 h.a. Daarvan nam het deskundig be
heerde land- en tuinbouwbedrijf plm. 45 in 
beslag, want „Allardsoog" hield zich vooral 
in belangrijke mate bezig met de opbouw en 
vernieuwing van onze landbouw en het plat
telandsleven. 

In 1939 kon ;de tweede Volkshogeschool 
„Diependaal" bij Markélo, worden geopend 
en bij het uitbreken van de oorlog verkeerden 
de plannen voor een Volkshogeschool in Limr 
burg, Gelderland en Noordholland in een 
vergevorderd stadium. De oorlog echter ver
ijdelde de uitvoering, want zeer spoedig bleek 
dat de onwrikbare geestelijk-zedelijke kracht 
in het Nederlandse volksleven, waarin het 
Volkshogeschoolwerk verankerd is, „iets" had 
tegen het nationaal—socialisme. Achter de 
schermen zat men echter niet stil. En zodra 
was de oorlog in de noordelijke provincies 
niet ten einde of „Allardsoog" begon te 
„draaien". 

De eerste cursus werd gehouden van 4—16 
Mei, de tweede van 25 Mei—6 Juni en thans 
is de eerste cursus voor vrouwelijke deel
neemsters aan de gang. 

Qm het Volkshogeschoolwerk ook in den 
Noordoostpolder bekendheid te geven, heeft 
zich een voorlopig werkcomité gevormd, be
staande uit de heren C. Egas, landbouwkun
dig opzichter, H. R. Koster, technisch op
zichter, K. J. Vrijling, controleur van ide 
Centrale Werkplaats en Zuster J. Tijhuis, 
te Marknesse. Er worden een aantal 
algemene cantine-avonden gehouden, waar
op ide heer Vrijling zal spreken over „De 
plaats en het werk van de Volkshogeschool 
in het Nederlandse volksleven"; 20 Juni te 
Marknesse, 21 Juni te Ens, 22 Juni te Rams-
pol, 27 Juni te Emmeloord, 28 Juni te Blok
zijl en 4 Juli te Vollenhove. 

In enige andere kampen zullen nog praat
avonden over hetzelfde ondetlwerp worden 
belegd- Op elke avond zal er ruime gelegen
heid zijn tot het stellen van vragen. 



Wij wijzen er met nadruk op, datWij wijzen er met nadruk op,

POLDERNIEUWS 

Predikant voor den Noordoostpolder. 

KAMPEN. Ds. M. D. Gijseman, Ned. Herv. 
predikant alhier, is door d!e Synode der Ned. 
Herv. Kerk benoemd tot predikant in alge-
meenen dienst, om leiding te geven aan het 
geheele kerkewerk in den Noordoostpolder 
(gemeentestichting, gemeenteopbouw, kamp
werk, jeugdwerk, ziekenzorg, enz.) 

Bevrijdingsfeest Vollenhove. 

VOLLENHOVE. Na de bevrijdingsfeesten 
te Emmeloord, Blokzijl, Kuinre enz. heeft 
thans ook het polderfeestcomité te Vollen
hove voor een uitstekend geslaagden feestdag 
gezorgd. 

In de middaguren werden op een van de 
kavels van opzichter Vette kinderspelen ge
houden, welke een groot succes werden. Hoe 
enthousiast de kleuters waren, blijkt wel uit 
het feit, dat een dag tevoren in vele straat
jes van Vollenhove al druk in zakloopen 
werd geoefend. 

Het fanfarecorps van St. Jansklooster ver
zorgde op het terrein met pittige marschen 
het muzikale gedeelte. 

Voor de kinderspelen waren o.a. dloor de 
timmerwerkplaats prijzen beschikbaar gesteld 
in de vorm van kleine nagemaakte legerauto's, 
de z.g. jeeps. 

Het avondfeest vond plaats in de nieuwe 
smederij voor landbouwwerktuigen. Aan de 
aankleeding van de feestruimte was veel zorg 
besteed. 

Het ensemble „Die Gheselle van den spele" 
en een band van acht personen verzorgden 
voor de 1200 aanwezigen een aardig cabaret
programma, dat tot 12 uur duurde. Hierna 
voerde het Vollenhover muziekcorps een kort 
programma uit. 

Na afloop volgde nog een gezellig bal. 

Hoe Kuinre feest vierde. 

KUINRE. Reeds met Pinksteren heeft de 
kampbeheerder van Kuinre, de heer Th. Kle-
kamp, zich beroemd gemaakt, door de uit
stekende wijze, waarop hij een door den 
commandant der N.B.S. aangeboden souper 
verzorgde. 83 personen genoten van zijn kou
de schotels met huzarensla, waarop op kun
stige wijze oranje-, Engelsche en Canadeesche 
vlaggen waren uitgebeeld. Er trad dien avond 
nog een ensemble op, er was een goochelaar, 
er was muziek — kortom, het feestje slaag
de uitstekend. 

In ruimer kring vierden de Kuinrenaren 
(zoowel zij, die in, als buiten den polder 
wonen) de vorige week feest op een polder
terrein bij het kamp. Er waren 's middags 
kinderspelen en 's avonds volksspelen voor 
de grooten. De „boerenplof" werd gedanst 
en.... slaagde uitstekend! 

Er trad een humorist op, er was een or
kestje en later trokken de feestvierders van 
het terrein naar de cantine om daar verder 
te gaan. Er werd tot zes uur in den morgen 
gedanst. 

Canadeesche auto's naar den polder. 
VOLLENHOVE. Eindelijk is bij de Cen

trale Werkplaats in een groote behoefte voor
zien door aankomst van 6 Canadeesche Ford
terrein-auto's. 

Deze wagens hebben elk een laadvermogen 
van 11/2 ton en zijn — naast vervoer van 

Duikmemoires. 

Duikmemoires, ja hei zijn er vele en 
nu de tijd daar is, dai er geen nieuwe 
avonturen meer aan onze onderduikers
loopbaan zullen worden toegevoegd 
zullen we in het vervolg op deze plaats 
verhalen van de belevenissen, waarover 
we „toen" moesten zwijgen en,nu"vrij
uit kunnen praten. 

We zijn onderduiker af. Het heeft wel 
eenige weken geduurd alvorens we ons 
konden bevrijden van het gevoel niet 
meer achtervolgd of overvallen te kun
nen worden. En nü werken er nog velen 
van ons in den polder 1 En daar zijn er 
bij die beweerd, nee gezworen hebben, 
direct na het laatste schot in dezen 
oorlog „de bagger" fe verlaten. 

Maar nu we voor het feit gesteld zijn, 
b l i j v e n  v e l e n  o n z e r .  D e  o o g s t  d r e i g t .  
Het klinkt onwerkelijk . . . maar kan het 
schrijnend tekort aan arbeidskrachten 
momenteel anders onder woorden wor
den gebracht? 

De razzia's hebben onze gelederen 
gedund, maar we zien nu vele oude 
bekenden terugkeeren uit hun gevan
genschap. Onder hen zijn vele oude 
duikelaars. 

We slaan elkander op de schouders 
„Kerel, leef je nog!! Hoe maak je het!? 
Weet je nog dat we samen indertijd 
in Espelerbochl . . . .". 

Ja lezers en dan volg tz'n duikmemo-
rie waarmee we U in de volgende num
mers van dit blad kennis hopen te laten 
maken. v. L. 

licht materiaal — van groote waarde bij 
reparatie- en revisiewerk. 

Het zijn z.g. woestijnwagens, welke met 
het oog op het stof van luchtfilters zijn 
voorzien. Vooral in den polder, waar het 
zoo kan stuiven, beteekenen die luchtfilters 
een groot voordeel. 

De kampen in dew polder. 

KAMPEN. De volgende arbeiderskampen 
zijn momenteel in gebruik: Lemmer, Schoter-
brug, Luttelgeest 2, Oostvaart, Kuinre, Mark
nesse 2, Emmelooild 1 en 2, Espelerbocht, 
Enservaart, Ens 2, Ramspol, Zwartemeer en 
Vollenhove. 

In de kampen Zuidvaart, Schokland, Lut
telgeest, Marknesse en de Voorst worden 
N.S.B.-ers, die tot arbeid in den polder zijh 
gedwongen, ondergebracht. Een gedeelte is 
reeds per vrachtauto naar den polder ver
voerd. Onder deze arbeiders vindt men de, 
in politiek opzicht, ,,lichte gevallen"; de man
nen zijn voornamelijk uit den boerenstand 
afkomstig en kennen dus het werk. 

We vernamen nog, dat verschillende kamp
beheerders in hun oude, geliefde vak — de 
zeevaart — willen terugkeeren en dus binnen
kort den polder zullen verlaten. 

Voetbalwedstrijd 

EMMELOORD. Maandagavond had hier 
een voetbalwedstrijd plaats tusschen Emmel
oord en een N.B.S.-elftal van Espelerbocht. 
Met de rust had de thuisclub met 2—1 de 
leiding, maar de tegenstanders bleken over 
meer uithoudingsvermogen te beschikken en 

wonnen '.met 2—4. De heer O. C. van der 
Veen leidde den wedstrijd. 

Voethal te Vollenhove. 
VOLLENHOVE. Ook hier zal het sportle

ven zich weer ontwikkelen'. Het ligt in de 
bedoeling, binnenkort een voetbalwedstrijd 
te spelen tusschen de Centrale Werkplaats en 
een elftal uit Vollenhove. 

Bonnenlijst voor de Noordoostpolder 
voor het tijdvak van 24 Juni tot en met 7 Juli 1945 

Noodkaart 5e serie 
12 rts brood 

8 rts brood 
12 rts brood 
10 rts brood 

8 rts brood 
18 rts brood 
2 rts bloem 

500 gr kindermeel 
250 gr rijst 
2 rts (150 gr) kinderbiscuits 

250 gr peulvruchten 
250 gr grutterswaren 
200 gr Eng. biscuits 
125 gr suiker 
250 gr suiker 
half rts (1 tablet) chocolade 
1 rts (2 tabletten) chocolade 
100 gr zout 
half rts Eng. Huishoudzeep 
1 rts (70 gr) eipoeder 
125 gr Jam of stroop 
100 gr aardappelmeelproducten 
200 gr kaas 
250 gr boter 
125 gr boter 
100 gr vet (alleen verkrijgbaar 
bij slagers) 
5 rts vleesch of vleeschwaren 
2VJ rts vleesch of vleeschwaren 
7 liter melk 
11 liter melk 
8 kg aardappelen 
3 kg aardappelen 

A 550, 
A 551, 

A 552, 
D 550, 

C 552, D 551, 
D 552, 

D 553, 
503, 

A 553, 
C 554, D 554, 

A 554, 
C 555, D 555, 

C 556, D 556, 

C 557, D 557, 
A 555, 

500 
501 

C 550 
C 551 
B 550 
B 551 
B 552 
E 550 
E 551* 

E 552* 
502* 

E 553* 
C 553* 
B 553* 
E 554* 

B 554* 
E 555* 

504 
505* 
506* 

E 556* 
507 
508 
509 

E 557 
B 555* 

A 556, B 556, C 558 
D 558, E 558 
A 557, B 557 

C 560, D 560, E 560 
A 558. B 558, C 561 

D 561, E 561 

De met * gemerkfe bonnen zijn voorinleveringsbonnen, 
welke uiferlijk Maandag 25 Juni a s. bij een detaillist 
moeten zijn ingeleverd, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. 
Hef koopen op deze bonnen is toegestaan van Vrijdag 22 
Juni 1945, des middags 12 uur af, uitgezonderd vleesch 
vleeschwaren, melk en aardappelen. 
Zelfverzorgers voor brood mogen geen gebruik maken 
van de bonnen voor biscuit, aangezien deze bonnen uif-
sluitendzijn bedoeld als een aanvulling op het broodrantsoen. 
Zij, die deelnemen aan maaltijden van de centrale keuken 
moeten de vet- en boterbonnen A 555. B 555, C 557, 
D 557 en E 557 bij de keuken inleveren. 

SPECIALE BONNEN VOOR N. O. P. 
Verder zijn aangewezen van de kaart voor bijzondere 
doeleinden N, O. P. (alle kleuren) mits voorzien van de 
aanduiding : district I. district II of district 111 : 
Bon 01 voor groente en/of fruit; bon 07 voor visch 
De groentebon 01 moet vóór Woensdag 27 Juni a.s. 
zqn ingeleverd bij den groentehandelaar voor de drie 
bovengenoemde districten: A. Roorda, Middenstraat 35 
fe Emmeloord. Voor de in onfvangstneming der bonnen 
houdt hij speciaal zitting in de cantine fe Mark nesse op 
Woensdag 27 Juni a.s. van 2-5 uur n.m. Te Ramspol, 
Ens en Enservaart komt hij lijdia aan huis 
De bewoners van Schokland worden verzocht, deze bon 
fe willen bezorgen bij Tholen, canfine te Ens, voor 
Woensdag 27 Juni a.s., n,m. 5 uur. 
De vischbon 07 moet eveneens voor Woensdag 27 Juni 
a.s. zijn ingeleverd ; voor district 1 bij M. Smit, canfine 
kamp II, Emmeloord; voor district II bij Th. Hilkemeijer, 
canfine Ramspol; voor district III bij E. J. Splinter, 
canfine Marknesse. 
De bonnen mogen slechts door de bovengenoemde han
delaren van de kaarf worden verwijderd. Losse bonnen 
zijn dus ongeldig. Over de aflevering op deze bonnen 
volgen nadere mededeelingen. 

De Leider van den Disfributiediensf N, O. P., 
KEURIS. 

Wij wijzen er met nadruk op,  
onze krant niet valt onder de z.g. kran
tenverkiezing en dus naast een dag
blad mag worden gelezen! 



Foto's van de bevrijding. 

Aan het bureau van het weekblad De 
Noondoostpolder te Lemmer kunnen de vol
gende foto's van de bevrijding van den 
Noordoostpolder worden besteld: 

1. De drie Polen met de drie polderma
rechaussees bij het machinegeweer naast het 
Lemster gemaal. 

2. De drie Polen met de poldermare
chaussees bij de Nederlandsche vlag op den 
bevrijdingsmorgen. 

3. Optocht Emmeloord: de N.B.S. 
4. Gedeelte van den optocht te Emmel-

oord. 

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

De prijs van de foto's is fl.— per stuk 
op ansichtformaat en -f 1.50 op grooter for
maat. Bij1 bestelling hoeft men slechts de 
nummers van de verlangde foto's op te geven. 

Aan deze polderkrant 
zullen o.a. meewerken: 

Ir. B. Prummel, eerst aanw. insp. van de 
Wieringtmieendirectie; enkele technische op
zichters van de Wieringermeerdirectie; C. A. 
Kamp, onderwijzer te Emmeloord; P. J. R. 
Modderman, de oudheidkundige van den pol

der; de heeren Vrijling en Egas, de mannen 
van het Volkshoogeschoolwerk in den polder; 
verscheidene kampbeheerders. Er komt een 
aparte sportrubriek onder leiding van den 
heer J. H. Avis, techn. opz. te Emmeloord. 

Verder hebben tientallen polderbewoners 
hun medewerking toegezegd. 

We zullen spoedig beginnen1 met het pu-
bliceeren van de predikbeurten (predikanten 
worden verzocht, hiervan opgave te doen) en 
alle mogelijke officiëele bekendmakingen. 

Nieuwe medewerkers en correspondenten 
kunnen zich schriftelijk aanbieden aan: Bu
reau Weekblad De Noordoostpolder te Balk 
of te Lemmer. 

Adverienliën 
Met groote blijdschap en dank

baarheid geven wij U kennis van 
de geboorte van onzen Zoon, 

JACOB. 
E. Koopman 
M. J. R. Koopman-te Velde 

Noordoostpolder, 8 Juni 1945. 
Hopweg K 17, posf Lemmer. 

Nederlandsch Wetenschappelijk 
Bureau voor Astrologische 

Adviezen 

Emmakade 40 ZZ Tel. 5224, LeeuwarJen 

verstrekt: Geboortehoroscopen, 
progressieve horoscopen, speciale 
adviezen voor beroepskeuze en 
mondelinge adviezen (uitsluitend na 
afspraak) en Correctie van Geboorte
horoscopen. 
Maximumduur van afgifte 14 dagen 

Warm en degelijk 
kleeden is niet alleen voor-
deelig in prijs, doch Uw ge
zondheid is er mee gebaat! 

Sedert 1785 geniet onze 
firma in de artikelen 

Wollen Baai en Flanel, 
Tricotages, 
voor Dames, Heeren en Kinderen. 

Alle courante Manufacturen, 
Bedden, Dekens, Matrassen. 

Alle Meubelen 
hei u-otóte meAUauuf-en ! 

Speciaalhuis in 

Bedrijfs- en 
Werkmanskleeding 

Voor elk bedrijf, op elk gebied, 
Slechte kwaliteiten vindt U niet! 

Wij hopen U spoedig weer 
volledig te kunnen bedienen. 

H. S. van Schoot 
Naast Postkantoor - LEMMER 
Telefoon 76 

COOP. STOOMZUIVELFABRIEK 

j£emóJbeAJtaruL' 
te OOSTERZEE 

Levert prima 

boler, h 

IbpröducL 

zaas 

en mei en 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiii[iiiiiii!!!!ii!iiiii!i!!iiiii!iiin;iiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiii'iiiiniii;ii:i: 
Voor de bewoners 

van den Noord-Oosipolder 
is in de omgeving van Lemmer 

Slager Lageveen 
de slager i)»»r de laehamsl ! 

(Schans) 
8!III!ll!llll!llli!il!lll!!l!!!iH!l!!lii!:ffi:;ii 

Niemand verlaat LEMMER 
zonder een kijkje in 

Veel hebben wij nu nog niet 
aan te bieden, doch wij stel
len steeds prijs op nieuwe 
relaties 

Bovendien draait onze 

ftJte&hJinakeAii, vanwege 

reparatie en keerwerk op 
volle toeren ! 

fa. A. C, Molenberg 
MARKT Telefoon 30 

DRUKWERK 
voor alle doeleinden 

Drukkerij Hoekstra 
Balk, Tel. 12 

Ijzerwaren 
Bouwariikelen 
Landbouwgereedschappen 
Huishoudelij ke artikelen enz. 

Wij hebben nog wel 
niets aan te bieden, 

toch zullen we probeeren 
U zooveel mogelijk te 
helpen op al Uw wenschen 

II. J. UIIIMK 
Boek- en Knnloorcoekhondel 

Oudesiraai 121 - KAMPEN 

Spoedig verschijnt 
en verkrijgbaar bij 

U. BOS 
Boekverkooper te KAMPEN 

Ds. J. O VERDUIN 
„De Hel en de 
Hemel van Dachau" 
Ervaringen uif het Concentratiekamp 

Beperkte oplaag ! 

Haast U en teekent nu reeds 
in bij G. BOS Boekverkooper 
te Kampen. 

K. Koopmans 
Langestreek - LEMMER 

RI JWIELEN 
M O T O R E N  

Uitsluitend de beste merken. 

ZEER BEKENDE HERSTELPLAATS 
Aanbevelend. 

Heden kunnen wij U 
nog niet leveren 

Doch in de toekomst 
hopen wij ook U op 
een correcte wijze te 
mogen bedienen en U 
spoedig onze oude kwa
liteiten weer aan te 
kunnen bieden. 

Fa,W.I, van der Berg 
dieeren. en cKindercanf-eclie, (fëedrijfys-

kleediny, rJCeeren made artikelen, 

dtoeden en pellen. 

S c h a n s  -  L E M M E R  

Hot adres 
voor de bewoners van den 
NOORDOOSTPOLDER voor 

SCHOENWERK 
is en blijft steeds 

Westerink's 
SCHOENENMAGAZIJN 
Oudestr. 123. b.d. IJsselbrug 
KAMPEN 

Goöp. Boerenleenbank 
„Oosierzee" 

Aangesloten bij de Coöp. Centr. 
Raiffeisenbank te Utrecht. 

Eiken Maandag van 10'v-11'/2 uur 
in Hotel Boersma te Lemmer. 

Alte, B.citilLfra&eti 


