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In ons midden (1)

Het

koolzaad

is

Perziken en graan
Zaterdagmiddagdrukte in de stad. In
het centrum staan een paar handkarren.
Bij enkele worden bloemen verkocht;
bij een andere
perziken. Vrije ver
koop!
„Heerlijke rijpe perziken, dame! Fij
ne perziken, mijnheer!"
„Wat kosten ze?"
•
„Een rijksdaalder, mijnheer. Zal ik er
U maar vijf geven?"
Onwillekeurig denkt men, dat het hier
zwarte prijzen geldt. Maar in de etala
ges van de fruitwinkels worden ze aan
geboden tegen denzelfden prijs. Het
i s dus geoorloofd.
Er valt aarzelend zomerzonlicht over
de stad. De rij'pe vruchten glanzen zacht
op de kar. Elke perzik vertegenwoordigt
een waarde van vier uren arbeidsloon.
Vier uren zwoegen in den oogst, vier
uren zwaar werk om het kostbare graan
te oogsten, zijn even veel waard als één
perzik.
De perziken worden verkocht. Welge
dane heeren, rijk geworden in den oor
log, kunnen ze wel betalen. Zij zwoegen
niet in de heete zomerzon; zij verdienen
in één uur vele van die perziken.
De perzik is een edele vrucht. Haar
huid is zóó schoon en zacht, dat geen
menschelijk kunnen zoo'n wonder der
natuur zou vermogen te imiteeren. Per
ziken zijn edele vruchten, één van de
goede gaven van het leven, van God.
Maar de mensch is onmachtig geble
ken, het leven zóó te doen functionneeren, dat wij allen gelijke rechten
hebben. Dat wij allen kunnen profiteeren van de goede gaven van het leven,
dat wij de gaven Gods kunnen verdeelen.
Er valt zomerzonlicht over de stad,
over de wereld. Het graan staat rijp
te velde. De oogst is aanstaande.
De mensch zal oogsten wat hij heeft
gezaaid en wat de Hoogste heeft doen
groeien. God moge ons leeren, Zijn
schatten te gebruiken op een ons, menschen, waardige wijze.
P.G.
Officiëele publicatie van den Distributiedienst voor den Noordoostpolder.
DISTRIBUTIE

TEXTIELPRODUTEN.

.Voor een klein aantal mannelijke per
sonen opgenomen in het bevolkingsre
gister van het Openbaar lichaam De
Noord-Oostelijke Polder, die bij de raz
zia van 17 November 1944 gedupeerd
zijn, bestaat gelegenheid tot het aan
vragen van een werkoverhemd (werk
manshemd).
De aanvragen moeten geschieden per
formulier MD 333-06, welke moeten
worden ingezonden aan het adres post
bus 29, Kampen.
Onvolledig of onduidelijk ingevulde
formulieren worden niet behandeld.

Bonnenlijsi v.d. Noordoostpolder
voor het tijdvak van 8 Juli t.e.m. 21 Juli 1945.

Noodkaari V
511
16 rts brood
A 560, B 560
16 rts brood
A 561, B 561
16 rts brood
B 562
8 rts brood
C 562
16 rts brood
D 562, E 562
4 rts brood
C 563
8 rts brood
A 562
2 rts bloem
B 563
2 rts bloem
C 564
2 rts bloem
D 563, E 563
250 gr kindermeel
D 564, E 564* 250 gr rijst
D 565, E 565* 150 gr. kinderbiscuits
A 563, B 564, C 565
250 gr peulvruchten
D 566, E 566
125 gr peulvruchten
512* 250 gr grutterswaren
C 566
200 gr Eng. biscuits
A 564, B 565, C 567* 250 gr suiker
D 567, E 567* 400 gr suiker
C 568, D 568, E 568
1 rts (112 gr.) chocolade
514* 125 gr jam of stroop
515
100 gr aardappelmeel
A 566, B 567, C 571*
50 gr koffie
517
100 gr kaas
518
250 gr boter
C 572, D 570, E 570
125 gr boter
A 567, B 568
100 gr vet (all. bij slagers)
519, A 568, B 570, C 573
27a rts vleesch of vleeschw.
520
4 liter gest. melk
A 570, B 571
3 liter gest. melk
C 574
6 liter gest. melk
D571, E 571
8 liter gest. melk
516* 1 rts (70 gr) eipoeder
De met * gemerkte bonnen zijn voorinleveringsbonnen, welke uiferlijk Maandag 9 Juli a s bij
een defaillisf moeien zijn ingeleverd, desgewenschf
tegen ontvangstbewijs.
Hef koopen op deze bonnen is toegestaan van Vrij
dag 6 Juli 1945, des middags 12 uur af. uitge
zonderd vleesch, vleeschwaren en melk.
Zonder bon : aardappelen (alleen oude).
Kampen, 6 Juli 1945.
De Leider van bovengenoemde Dienst
KEURIS.

De

Moeilijkheden.
Er is in den Noordoostpolder van
een kleine zeshonderd bunder grond
koolzaad geoogst. De korenoogst
zal nu ook spoedig beginnen. Het
bliikt nu echter reeds dat zich ver
schillende moeilijkheden voord-oen.
Het te kort aan arbeidskrachten,
waarover we in een vorig nummer
reeds schreven, wreekt zich meer
en meer. Bovendien zijb er ook an
dere gevolgen van den oorlog, wel
ke den oogst nu niet bepaald ten
goede komen. Maar ondanks alles
wordt al het mogelijke gedaan om
zoo goed mogelijke resultaten te
boeken.
Wat het koolzaad betreft, kan wor
den gezegd, dat dit, ondanks de moei
lijkheden, waarmee men had te kampen,
nog aardig op tijd binnen is gekomen.
Helaas is er een gedeelte van den koolzaadoogst — ongeveer één vierde —
tengevolge van een hagelbui verloren
gegaan.
We spraken zoo juist van moeilijkhe
den. Die hebben zich inderdaad voor
gedaan. Door hagel en regfen waren
de terreinen drie dagen lang onbegaan
baar; de landbouwmachines zakten in
den doorweekten grond weg.
En dan was er — zooals gezegd —
het tekort aan arbeiders. Dit heeft o.a.
als gevolg gehad, dat er op het bedrijf
van Meindertsma een kavel op iden
grond is blijven liggen.

Loonsverhooging

geoogst....

korenoogst

Alles voor redactie en admini
stratie naar: Bureau Weekblad
«De Noordoostpolder", Lemmer

aanstaande

eerste week van Juli begint reeds het
oogsten van wintergerst.
Heel spoedig zal de polder dus weer
het bedrijvige beeld van den oogst bie
den. Het moet wel een mooi gezicht
zijn, vooral nu we beseffen, welk een
lot ook onzen polder beschoren had
kunnen zijn. Er zullen heel wat moei
lijkheden zijn te overwinnen, maar toch
stemt het tot dankbaarheid, dat we in
ieder geval nog kunnen oogsten en dat
de Noordoostpolder niet in een water
vlakte werd herschapen.
De stand van de gewassen.
Een heel belangrijke vr^ag is na
tuurlijk: hoe staan de gewassen er
voor ?
Met de tarwe en de gerst lijkt
het naar omstandigheden vrijl gun
stig. Met de haver is het wat min
der goed gesteld en met de rog
ge staat het er zelfs vrij' slecht
voor. Ook met de bieten had het
beter gekund.
De oorzaak moet weer in de oor
logsomstandigheden worden ge
zocht. Hadden de vruchten een be
handeling kunnen kriilgen, zooals
die noodzakelijk is, dan haddeni ze
op den vruchtbaren poldergrond er
heel wat beter voer kunnen staan.

in

den

polder

Met ingang van 1 Juli zullen voor den
Noordoostpolder nieuwe arbeidsvoor
waarden gelden. Wij! zullen deze in de
volgende nummers publiceeren.
Er kan reeds worden medegedeeld,
dat voortaan het basis-uurloon 60 cent
zal zijin (voor geoefende werkkrachten
65 cent en voor geschoolde werkkrach
ten 75 cent).
Verder is er voor vaste weeklooners
(ploegbazen, graancontroleurs, hulpgraancontroleurs, pontwachters, boden,
kamppersoneel, kampnachtwachten' en
administratief personeel) een Ioonsverhooging van 25 pCt. gekomen.

Wieringermeerboeren
naar

den

?

Noordoostpolder
Wat
van

minister

Mansholt

er

zegt.

Door de vernieling van den Wieringermeerpolder zijn er momenteel ver
schillende boeren uit dat gebied, die el
ders aan den slag willen gaan. En het
ligt voor de hand, dat daarbij ook aan
den Noordoostpolder is gedacht.
Een verslaggever van i,,Het vrije
volk" had een onderhoud met ir. S. L.
In de eerste plaats doet zich bij de Mansholt, den nieuwen minister van
rogge de ongunstige (omstandigheid landbouw, die, zooals men weet, een
voor, dat er voor den derden achtereen- bedrijf in de Wieringermeer had.
Nadat de verslaggever had gevraagd,
volgenden keer rogge op denzelfden
welke
mogelijkheden zich voor de gedu
grond wordt verbouwd. Verder is de
Tegenstellingen.
peerde
Wieringermeerboeren openen,
beschikbare hoeveelheid kunstmest on
Bij het vernemen van een dergelijk getwijfeld te gering geweest om tot een wees de minister in de eerste plaats op
bericht, denkt men onwillekeurig aan goed ontwikkeld gewas te kunnen ko de mogelijkheid van beheer van bedrij
ven, die door arrestatie van N.S.B.-boede groote tegenstellingen, welke er mo men.
menteel nog bestaan. Terwijl het NederDe nadeelen van een tekort aan ar ren en andere landverraders zijn vrijge
landsche volk zoo'n groote behoefte beidskrachten worden wel bijzonder komen. Op deze wijze hoopt men 75
heeft aan vet, gaat kostbaar koolzaad goed geïllustreerd door een vergelijking boeren te kunnen helpen. Dit is natuur
verloren wegens gebrek aan arbeids tusschen enkele bietenvelden. Diep in lijk lang niet voldoende, want ruim
krachten.
den polder, way te weinig arbeiders 500 boeren moesten een goed heenko
ajn, hebber. de*«bieten schade geleden men zoeken.
En dat, terwijl- in Amsterdam in
„En de óverigen ?'*, vroeg de verslag
de z.g. arbeidsreserve (lees: werkZe verstikken, zien er klein en lijdelijk
gever.
Icozenkas) 20.000 menschen zijn
uit. Maar op het bedrijf van boer Schpls
1
„De Noordoostpolder kan voor hen
opgenomen. De gehuwden ontvan
bij Lemmer, waar men de beschikking
een mogelijkheid bieden", was het ant
gen f 25 en doen niets. Maar in
over een voldoend aantal randarbeiders
het noorden mislukt een deel van
heeft, staat een bjjna dicht veld bieten woord. „We zullen pogingen doen o;m
den oogst omdat er geen menschen
— en daar zien de vruchten er heel wat de boeren met hun inventaris over te
brengen, doch het te kort aan materi
zijn. Veehouders zetten hun koeien
beter uit!
aal en aan werkkrachten zal geen gerin
droog, omdat zijin hun werk niet
Een drukke tijd.
ge hindernis blijken".
klaar kunnen kriilgen'. En in den
„En zij kamen dus niet, zooals de
polder
we weten het maar al
Ja, er zijn heel wat moeilijkheden,
te goed!
vele minder prettige omstandigheden. anderen, op bedrijven, die kant en klaar
zijn. Is dat wel billijk?"
Ja, dit zijn wel zeer schrijnende te En tóch maakt de polder zich klaar voor
„Och, ik voor mij ziou liever op maag
genstellingen. En we vragen ons af: den grooten slag, tóch worden alle delijken grond beginnen dan een vreemd
krachten
ingespannen
om
zoo
goed
mo
is er niets aan te doen?
bedrijf gaan beheeren. Tal van Wierin
Persoonlijke ondervinding heeft ons gelijk te slagen.
germeerboeren
denken hier zoo over
Er komt een drukke tijd. De arbeiders
geleerd, dat men te Amsterdam wel wil
en
bovendien:
zij
kennen 't klappen van
werken. Natuurlijk, er zijn ook honder zullen laat in de kampen komen en ook de zweep".
den zwarte handelaren, profiteurs, die in de smederijen zal langer worden
„Heeft de vernieling van de Meer
liever niets anders doen dan zich ten gewerkt. Een vreemdeling, die in de nog consequenties in planologisch op
koste van de gemeenschap op een ge komende weken door den polder zwerft, zicht?" zoo vroeg de verslaggever nog.
makkelijke manier verrijken. Op hen ziet hier en daar wat arbeiders werken
„Dat is niet uitgesloten. Wij zijn erg
heeft 't huidige stelsel nu eenmaal geen en hij beseft niet, hoe de heele polder in blij, als de polder voor den winter
vat, dus we kunnen die groep gevoege spanning verkeert. Maar wie in het ar droog komt. In ieder geval zal er geen
beidsproces is ingeschakeld, voelt die
lijk uitschakelen.
steen op den anderen blijven staan.
spanning
des te meer!
Maar er zijn ook jonge menschen, die
Dit beteekent echter niet, dat men
In den drukken tijd, welke allen in
begrijpen, dat er in het volksbelang iets
straks daarom vrij spel zal hebben. In
den
polder
wacht,
zal
niemand
zich
door
moet worden gedaan en zijl willen de
de moeilijkheden laten afschrikken. In verschillende opzichten is men natuurlijk
handen wel uit de mouwen steken.
min of meer gebonden. Ik denk bijv.
Kan er niets worden gedaan o:m den tegendeel, nu men weet, dat er te wei aan het wegen- en kanalenplan. Of dit
nig
werkkrachten
zijn,
zal
men
beseffen,
afstand tusschen de ojjen plaatsen en
een geldig motief is om in de practijk
de goedwillende jonge menschen te dat elke man die er is, dubbele waarde gebleken nadeelen te laten voortbestaan
heeft.
overbruggen ?
Er is immers zoo veel werk te verzet moet ik evenwel betwijfelen. Persoonlijk
De tijd dringt.
ten. Het koolzaad moet zoo spoedig mo prefereerik, nu de nood eenmaal de mo
Maar de tijd dringt. Het vorig jaar gelijk worden gedorscht om zooveel gelijkheid heeft geschapen, radicale op
begon de korenoogst op 15 Juli en men mogelijk te redden. En een groote oogst lossingen. Eén plaats in het midden van
den polder lijkt mij een groot voordeel".
verwacht, dat hij ook dit jaar ongeveer staat te velde.
Tot zoover dan „Het vrije volk". De
om dien tijd zal beginnen. Het is ook
Met algemeene krachtsinspanning kan
mededeelingen
van min. Mansholt be
niet onmogelijk, dat het zelfs nog wat men slagen en een zoo goed mogelijken
vatten enkele belangrijke bijzonderheden
eerder zal zijn, n.1. 10 a 12 Juli. In de polderoogst binnen brengen!
over de toekomst van de Wieringermeer.
Maar wat in dit verband toch het be
langrijkst is, dat is het plan om Wierin
germeerboeren naar den Noordoostpol
WIERINGERMEER
der te laten komen.
Wel rijzen, als men die plannen over
Wieringermeer, 'k hield van je wijde landen,
denkt, enkele vragen. Op welke plaatsen
De wolken, hoog getorend aan den horizon;
zullen die boeren moeten worden in
- 'k Hield van den polder, dien de mensch hier won,
gezet? Men kan van hen, die in de Wie
Belooning voor den arbeid veler handen.
ringermeer een bedrijf hebben beheerd,
in den Noordoostpolder nu eenmaal
Het noodlot sloeg - de vijand brak de dijken,
geen ploegbazen maken.
Over de akkers stroomde water, water ....
Nieuwe bedrijven dus? Maar dan ko
Maar in ons zong een stem reeds: Later 1 Later!
men we voor het geweldige tekort, dat
Dit duurt niet voort! Geen volkskracht kan bezwijken!
er in Nederland aan bouwmaterialen
heerscht. Als het zoover is, dat er weer
En door de akkers trok het water voren.
een flink aantal boerderijen kan wor
Het steeg en spoelde over onze landen
den gezet, dan is de Wieringermeer in
En klom langs hekken, palen, struiken, muren.
middels wel droog en dan zullen de
Wieringermeerboeren daar wel liever
De stem zong in ons hart: Het zal niet duren!
naar toe gaan.
;
Wij zullen bouwen, werken; duizend handen
Maar hoe het ook zij , er zal in ieder
Zijn straks bereid; de polder wordt herboren 1
geval wel iets voor worden gezocht om
R. L.
het surplus van de Wieringermeer te
benutten voor den Noordoostpolder, al
waar een tekort heerscht.

Poldernieuws
De actie voor de Polen.

Geref. Kerk.

LEMMER. De actie voor de Polen,
welke voor de redding van den Noord
oostpolder zulk verdienstelijk werk heb
ben gedaan, bepaalt zich niet alleen
tot de moeite welke men hier voor hen
doet, om te bevorderen, dat zij naar
hun vaderland kunnen terugkeeren. Er
is namelijk ook een commissie gevormd,
die door middel van een circulaire geld
tracht bijeen te krijgen om den mannen
als zijl straks naar huis gaan, een aar
dige herinnering aan te bieden.
Naar we vernemen heeft dezer dagen
de heer Knipmeijer, leider van de N.B.
S. in den Noordoostpolder, hen ieder
een enveloppe met inhoud aangeboden.
De

„Ik ben etenhaler uit Rotterdam",
kondigde hij z'n bezoek aan, „enne
ff

„En je vergaat natuurlijk van den
honger", vulde Chris, de kampcom
mandant, aan.

Als ik zulke wangen had, ging ik
pruimen", verzekerde dikke Doris
plechtig. „Die vent z'n wangen ra
ken mekaar van binnen!"
We lachten er om, maar de Hol
landers onder ons keken strak. Zoo
was het wellicht nu ook met de
hunnen gesteld.
De macht van den bezetter taan
de met den dag, maar de stuiptrek
kingen van het stervend ondier der
terreur gingen met de geraffineerd
ste gruwelmethoden gepaard.
Langzamerhand werden ook de
anderen stiller.
De gast verhaalde over den toe
stand in de hongersteden in het
Westen.
Hij was uit Rotterdam komen
loopen en hoopte in den polder wat
voedsel te kunnen opscharrelen, om
er dan mee
terug te gaan loo
pen
Spontaan zegde „de kamer" zijn
medewerking bij! het „organiseeren"
van het voedsel toe. Morgen zou
het meteen gebeuren.
Het werd morgen, maar er ge
beurden heel andere dingen. Het
was 17 November 1944, en er wer
den menschen door den Mof ge
organiseerd. Ze waren allen de ba
rak al uitgevlucht, toen dikke Dorus zich de Rotterdammer Jierinnerde.
Even later stond hij' voor diens
krib.
„D'r uit of je wordt gepikt".
Binnen enkele tellen holde de
gast achter het witgejaste dikkertje
naar de keuken.
„De vorige keeren hebben ze het
keukenpersoneel ook met rust ge

Feestavond te Luttelgeest.

LUTTELOEEST. Voor den tweeden
keer belegde de N.B.S. een feestavond
in kamp Luttelgeest 1. De belangstelling
was bijzonder groot; de cantinezaal was
dan ook stampvol. Vooral het „vrouw
volk" uit de randgebieden was goed
vertegenwoordigd, hetgeen met het oog
oog op het bal (en ook om andere re
denen) zeer prettig was.
Behalve het bal — waarmee een flink
deel van den avond werd gevuld — be
stond 't programma o.a. uit voordrach
ten van leden van de N.B.S., het op
treden van enkele charmante zangeres
sen en een leuke voordracht van twee
zoontjes van kampbeheerder Blankendaal.
Het was een uitstekend geslaagde
avond. De cantinezaal was prachtig met
oranje en bloemen versierd.
Vol verwachting...
VOLLENHOVE. Er zijn fietsbanden
op komst! Dat bericht doet de hoop
bij hen, die reeds .maandenlang op kus
jebanden langs de niet altijd even egale
polderwegen hobbelen, herleven.
Te
Kampen en aan den Ramspol schijnen
al gelukkige bezitters van nieuwe ban
den te zijn en we hopen maar, dat de
voorraad niet al te zeer is geslonken,
wanneer het meer noordelijke deel van
polder is bereikt. Hoopgevend is het
bericht, dat de Directie actie voert voor
nog meer banden, daar er zoo'n groote behoefte aan bestaat.
Vol verwachting klopt ons hart

N.V. Basalt en Bouwstoffen

V It. Tl.

Kuinre,
8 Juli 1945.

te Lemmer

Billitonstraat 16
Kantoor

Met vreugde en dankbaarheid
jegens God geven wij kennis van
de geboorte van ons Dochtertje,

en

Opslag

Buitenhaven

UW ZAAK
voor het leveren van
alle soorten

L. R. Postma
A. Postma-Komen.

bouwmaterialen

Schoterbrug N.O.P., 19 Juni 1945.

betonartikelen

hebben het genoegen U kennis te
geven van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking zal!
plaats hebben Donderdag 12 Juli a.s. I

J

Kortestreek

is

reeds

in

de

LEMMER

Firma

frolgt

T. H. BOONSTRA,

voor a l l e s wat U op
bonnen kunt krijgen

Uw

Turfland
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Lemmer
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L e m m e r

Slager Lageieen
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wij kunnen er binnen en
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bekend.

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

V

zijn wij in staat, deels

goederen te leveren.
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NOORD-OOSTPOLDER

Op NIEUW UITGEGEVEN ALLE vergunningen worden
bij ons gaarne aangenomen ;
VERGUNNINGEN

met enkele dagen de

den

de slager oaor de loehomsl!

mo

met mooie woongelegenheid
in
Friesland. Brieven onder no. 292
advertentie bureau
R E A L T A,
Tweebaksmarkt 42, Leeuwarden.

KUINRE

Ons Brood

Toek. adres: Zuiderstr. 355, Blokzijl.

Dames- en HeerenKAPPERSZAAK,

-

Voor de bewoners van den

Firma J. ZWART

en

baas

melbproduclen

Coöp. Boerenleenbank
.Oosterzee"
Aangesloten

bij

de

Coöp.

Aanbevelend,

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht

W. Th. VAN DIJK

Eiken Maandag van 10'/a-l 1 1j2

Magazijn

uur in

„DE KATOENBAAL"
Oudestraat 242

-

KAMPEN

BEKENDMAKING
De Landdrost van den Noordoostelij
ken Polder maakt het volgende bekend:
Ingevolge een overeenkomst tusschen
den opperbevelhebber van het Gealli
eerde Expeditieleger en de regeering
van Nederland dienen in het vervolg
alle „claims", berustende op schade,
door Geallieerden toegebracht of ver
moedelijk toegebracht, door tusschenkomst van de burgemeesters, te worden
ingediend bij het Departement van Oor
log.
i
Deze claims, voortvloeiende uit scha
de, geleden in het gebied van het open
baar lichaam, door:
1.
2.
3.
4.
5.

verkeersongevallen;
gebruik van onroerende goederen;
diefstal, plundering, enz.;
inkwartiering;
ongevallen, overkomen aan arbei
ders in loondienst bij de Gealli
eerde troepen;
6. Overige handelingen van Gealli
eerde militairen,
dienen dus bij mij te worden ingediend.
In de gevallen, genoemd onder 2 en
en 4 kunnen slaims over schade aan
eigendommen toegebracht eerst worden
ingediend, wanneer de vordering, res
pectievelijk de inkwartiering, is geëin
digd.
Iedere claim moet zoo duidelijk mo
gelijk worden omschreven, waarbij men
tevens moet opgeven of en hoe het be
treffende goed verzekerd is.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat in geen geval schade onder f5.—
door het Rijk wordt vergoed.
Zwolle, 30 Juni 1945.
De Landdrost voornoemd,
Ir. S. Smeding.
RECEPTEN VOOR EIPOEDER
Spaansche omelette, voor 4 personen.
2 aangemaakte eieren, 1/2 pond geraspte
groenten, een klein stukje geraspte prei
of wat peterselie, 2 eetlepels water, zout
en indien mogelijk peper, 50 gram mar
garine of vet.
Klop de eieren; smelt het vet in de
koekepan en bak de groenten en de
prei tot ze gaar zijn. Voeg de eieren,
het water en peper en zout toe. Roer
tot de eimassa stolt,, vouw in tweeën
en dien onmiddellijk op.

In de toekomst is het adres voor

BEDRiJFS- en
WERKMANS-KLEEDING

Firma W. I. VAN DEN BERG

Schoenenmagazijn ielte Dijkstra
II. ten Wolde Vissersburen
5 - LEMMER - Telefoon 105

Levensmlddelenbedrijf

Stormweg 3, Andijk (W.)

Zeer

om

Emmeloord (bovenzaal kantoor no. 1,
Knipmeijerplein).
Zondag 8 Juli, 10 uur v.m. Ds. P. de
Jong, (pred. algem. dienst N.O.P.)

Dan kunt U bij ons steeds terecht!

Bakkerij

T

de

VLEESCH en
VLEESCH WAREN??

(Tijdelijk: St. Anthoniusziekenhuis Sneek)
LEEN BLIJDORP en
MIES JONKER

uit

K U I N R E !

SLAGERIJ

die bij het H. Doopsel de namen
ontving Geertruida Emma Maria.

Te ko:p aangeboden:
derne goedbestaande

van

Zoekt U een p r i m a adres voor

Telefoon 106 (thuis 107)

TRUUSJE,

Werkkamp Ka1, Vollenhove.

P.S. Tóch was ie gek op wandelen.
In Meppel was hij tenminste nog
eerder „getippeld" dan wij!

geving

GERHARDUS HAANSTRA

Kerkelijke huwelijksbevestiging zal O. V.
plaats vinden om 11.30 uur door Ds.
Morslnk in de Geref. Kerk te Andijk.

v. L.

POLDERBEWONERS

PIETJE SCHARRINGA en

Meppel,

Dorus wees veelbeteekenend naar
een met groente gevulden kookpot,
welke gereed stond aangestoken te
worden.
„Je eenigste kans, vrind!"
Enkele minuten later schikte Do
rus de laatste andijvie rond het ver
schrikte hoofd van den Rotterdam
mer.
Dan rammelden de stalen
sluitringen op hun plaats.
Bij de deur knersten laarzen over
het grint. Een, twee, vier, zes sol
daten traden binnen. Wapens wer
den opgeheven, maar Dorus roerde,
roerde onverstoorbaar.
Wat hij
roerde, wist hij niet, deed er ook
niets toe.
En ook ditmaal redde het jasje
de situatie, maar de moffen bleven
nog wat in de keuken, want het was
er „angenehm, sehr angenehm",
volgens de heeren, die buiten kennis
hadden gemaakt met een Novemberpolderwindje. En er kwamen er
meerdere bij, die eveneens hun han
den en voeten rond de reeds bran
dende kookpotten strekten.
Zoo verliepen enkele uren; de
keuken zat nog steeds vol etende
edel-germanen. En of Dorus nu al
beweerde, dat hij had hooren schie
ten in den polder, niemand wilde
die warme keuken daarvoor verla
ten. Men bleef waar men was,...
ook in den kookpot!
En toen, midden tusschen al die
soldaten, rees het deksel van dien
eenen kookpot omhoog, kletterde
op de betonnen vloer en onder
stomme verbazing verschenen onder
een lawine van groente een paar
opgestoken handen, een paarskleurig hoofd en tenslotte 'n mond, die
nog net bij machte was te zeggen:
„lk geef .me over!!"
Den volgenden dag liep de Rot
terdammer een paar rijen voor ons
in de troep gevangenen, die naar
Meppel marcheerde

Enkele oogenblikken later zat de
nieuw aangekomene achter een ga
mel het zeer aanzienlijk restant van
dien avond te verwerken en sloe
gen we met stomme verwondering
de zichtbare gevolgen van wekien
hongeren gade.
„Je komt net één mond tekort,
knaap", grijnsde Chris.

colera dokever.

Verloofd :

laten, vandaar dat ik bij dergelijke
gelegenheden een wit jasje draag.
Ik kan niet zoo hard loopen, zie
je", hijgde Dorus voldaan.
Maar in de keuken bleken alle
beschikbare witte jasjes al bewoond
en bovendien doemden de eerste
helmen aan den ingang van het
kamp op.

We waren net klaar met avond
eten, toen hij binnenkwam. Akelig
mager en bleek stond ie daar in
de deur.

BLOKZIJL. Ir. Kalisvaart van de afdeeling bedrijfsvoorlichting van de Wieringermeerdirectie waarschuwt in een
circulaire ernstig voor den coleradokèver. Op het bedrijf van den landbouw
kundigen opzichter Boer heeft men al
verschillende exemplaren van dit ge
vaarlijke diertje ontdekt en naar we
vernamen, komt het ook elders in den
polder wel voor.

Gezinsbarak 4

Kerknieuws

Duikmemoires.

Hotel

Boersma

te

Lemmer.

A L L E BANKZAKEN

Vakkundige reparatie-inrichting.
Voor de toekomst het adres voor prima
SCHOENWERK. Aanbevelend.
H. U.

Sleeitcommlióteij Uoieiexi (Zafté-PuHideM.

Na een moeilijken tijd in hef concentratiekamp Amersfoort thans weer
terug in Assen, kan ik U mcdedeelen, daf ik weer in staat ben Uw
feestavond (e verzorgen. Natuurlijk zijn er veel moeilijkheden voor ons,
maar toch willen wij ons best doen U van dienst te zijn. De volgende
groepen-personen kunnen wij U ten zeerste aanbevelen : Kinder-cabaref,
bestaande uit pianist, accordionist, goochelaar-iongleur. Humorist - solo
en duo. En niet te vergeten onze aloude en toch telkens weer nieuwe
Oud-Hollandsche Poppenkast. Hef spreekt vanzelf, daf wij in de toe
komst weer voor U zullen reserveeren en arrangeeren de van ouds be
kende The Caledonians uif den Haag, The Waïkiki's uil Rotterdam,
DE HAWAIIANS BANDS van ons land. Voor inl. schrijve men aan
mijn adres : Groningerdwarsstr. 32, Assen. Hopende U ter wille te zijn
op Uw feesl- o f ouderavond. Aanbevelend, B. H A R S E V O O R T ,
Impressario.
Ook Kermis-attracties voor Uw feest disponibel.

Het Wolhuis, Kampen
Heeft U speciale vergunningen voor

BABY-PAKKET
OVERHEMDEN
JAPONSTOF
HEEREN- en DAMES
ONDERGOED ENZ. ?
Mogen wij die voor U verzorgen ? Met en
kele dagen heeft U de goederen thuis.

J. TEN iiovm
1 SC H

uil

cle

U^ooLerij.

van

Fa. Wed. W. Scheffer & Zn.
Telefoon 34

Q<9aarborgl

—

Schans

—

prima tavalileil.

L E M M E R

