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Het week-end, dat de Volkshooge-
school thans in den polder heeft ge
houden, wijst er op, dat er een groep 
personen is, die het ernst is met het 
cultureele werk in dit nieuwe land. 

Toch is dit niet de eerste uiting. 
Zonder de actie van vorige jaren er 
in te betrekken (actie, die tot veel too-
neel, film en andere ontspanning maar 
tot weinig werkelijk cultureel werk leid
de) kunnen we constateeren, dat er 
reeds veelbelovende initiatieven wer
den genomen. 

In onze krant van twee weken gele
den gaven we een kort verslag van een 
vergadering te Marknesse, waarop 
door opzichters, boerenzoons en land
arbeiders (vooral zij, die vast in den 
polder willen blijven, waren aanwezig) 
het antwoord van de directie op ge
stelde vragen over de toekomstmoge
lijkheden in den polder werd bespro
ken. In het verslag werd vermeld, dat 
ook de oprichting van een vereen iging, 
die de sociale en cultureele belangen 
van allen die in den polder werken, 
kan behartigen, ter sprake kwam. We 
zouden daar nog nader op terug komen 

Hetgeen we dan bij dezen doen. Juist 
in velband met de actualiteit van het 
VolkshoogeschoolWerk in den polder 
is er nu immers een goede gelegenheid. 

De belangen van „allen", die in den 
polder werken, wordt er gezegd. Er 
wordt dus geen onderscheid gemaakt 
tusschen kampen en dorpen. Evenmin 
tusschen boeren en arbeiders. Ook niet 
tusschen hen, die bij de cultuurwerken 
zijn ingeschakeld en hen, die dat niet 
zijn. Kortom: het geldt „allen". 

Maar natuurlijk zijn de meeningen 
van die allen nog verdeeld en voor 
vruchtbaar werk is het noodzakelijk, 
dat de meeningen ook steeds verdeeld 
zullen blijven. Maar dat er op de ver
gadering te Marknesse stemmen opgin
gen, die onmiskenbaar tot uiting brach
ten, dat sommigen een bevordering van 
meer materieele belangen welkomer zou 
zijn, dat is een afwijkende meening, 
waarmee we maar niet zonder meer ge
noegen kunnen nemen. 

Er zijn menschen, die een veefokver-
eeniging van meer belang achten dan 
een Volkshoogeschool. We hebben daar 
geen bezwaar tegen, zoo lang de bevor
dering van het een niet om het ander 
achterblijft. De twee zaken, welke we 
noemen zijn beide nuttige instellingen 
en beide vertegenwoordigen zij min of 
meer een richting in het gedachtenleven 
van een polderbewoner. Men kan in 
plaats van 'n veefokvereeniging ook 'n 
aankoopvereeniging voor landbouwma-
terialen nemen en in plaats van een 
Volkshoogeschool een dorpsbibliotheek. 
De verhouding verandert niet. Het 
gaat immers steeds om materialisme en 
cultuur. 

Een feit is, dat velen, als zij' den op
bouw van het nieuwe land overdenken, 
in de eerste plaats het oog op een 
veefokvereeniging of een aankoopver
eeniging voor landbouwmaterialen laten 
vallen. En vele anderen denken in de 
eerste plaats aan het cultureele werk en 
zijn vol idealisme en plannen ten op
zichte van de jonge gemeenschap, welke 
tot ontwikkeling moet worden gebracht. 

Het is maar goed, dat beide stroo 
mingen er zijn. We kunnen noch het 
een noch het ander missen. Maar een 
fout is, om op een vergadering, waar 
het laatste wordt besproken, het eer
ste als belangrijker naar voren te bren
gen en daarmee te trachten, het en
thousiasme voor een van beide nuttige 
zaken te bekoelen. 

Het afgeloopen week-end heeft ons 
evenwel geleerd, dat een negatieve ac
tie geen resultaten meer kan hebben. 
Daarvoor bestaat er in den polder reeds 
een te gezonde kern van menschen, die 
weten wat ze willen en die weerstand 
kunnen bieden aan de; gelukkig weini
gen, die het met de plannen niet eens 
zijn. En we hebben ook geleerd, dat 
het „cultureele werk" nu eens niet en
kel uit films, cabarets en lezingen over 
China zal bestaan, ma^ar dat studie en 
voorlichting in dit werk een belangrijk 
aandeel zullen hebben. 

Materialisme of cultuur? Beide! Het 
eerste is aan de degelijke boerenzoons 
van den Noordoostpolder ten volle toe
vertrouwd. Het tweede leggen we vol 
vertrouwen in handen vau hen, die dit 
prachtig initiatief in het nieuwe land 
hebben genomen. Zoowel de Volks
hoogeschool als de te Marknesse be
oogde vereeniging kunnen, elk op haar 
gebied, in den Noordoosteolder prach
tig werk verrichten. 

De Volkshoogeschool in den Noordoostpolder 

Hoogstaande deboffen 
„Nu hebben we precies gevon

den, wat we nocdig hebben!" Dat 
was de algemeene conclusie na af
loop, van het week-end, dat de 
Volkshoogeschool in kamp Lemster-
vaart op Zaterdag en Zondag j.1. 
heeft belegd. 

Er heerschte al spoedig een pret
tige stemming, die in den loop van 
den eersten dag reeds in enthousi
asme overging. De beide lezingen 
leidden dan ook tot zulke uitvoeri-
en hoogstaande besprekingen, dat 
een ieder innerlijk verrijkt van deze 
bii'eenkomst huiswaarts keerde en 
er van overtuigd was, dat op den 
thans gelegden grondslag; moet wor
den voortgebouwd. 
Om ongeveer vijf uur kwamen Za

terdagmiddag de 77 deelnemers (waar
onder IQ dames) aan het Volkshooge-
school-week-end in kamp Lemstervaart 
samen. Onder hen bevonden zich lei
dende personen uit het cultureele le
ven en vele vooraanstaande figuren uit 
het Volkshoogeschoolwerk. 

Lemstervaart is een mooi kamp en 
dat het eten er prima is, ondervond 
men reeds aan den broodmaaltijd, wel
ke om ongeveer half zeven werd gehou
den. De kampbeheerder en de cantine-
beheerder hebben zeker hun aandeel in 
het slagen van dit week-end gehad! 

Het was nu niet bepaald uitermate 
mooi zomerweer, maar men was over 
de opkomst toch tevreden, temeer daar 
zich later 41 van de aanwezigen aan
meldden als lid van de vereeniging voor 
Volkshoogesscholen. 

Landb'ouwmogelijlkheden. 
Nadat de heer C. Egas van Marknes

se Zuid een woord van welkom had ge
sproken en nadat tnen gemeenschappe
lijk had gegeten sprak van acht tot ne
gen uur Ir. A. Vondeling van Leeu
warden over „De situatie en mogelijk
heden van den Nederlandschen Land
bouw". Hij steunde vooral op de ac-
tueele feiten, zooals die zich in het 
landbouwleven voordoen en besprak di
verse kwesties, die met de naaste toe-

ikomst verband houden en ook den 
Noordoostpolder betreffen. 

Op deze lezing volgde een leerza 
me en interessante discussie, welke niet 
minder dan 3 uren duurde. De kwes 
tie werd van heel wat zijden belicht 
en tenslotte moest er om twaalf 'uur 
een einde aan worden gemaakt, anders 
had men nog tot diep in den nacht zit
ten „boomen". 

Een ieder ging toen „ter ruste", voor 
zoover de muggeplaag dat toeliet. Oom 
Jarig (de bekende figuur van Allards-
oog) vertelde tenminste den volgenden 
morgen, dat hij het niet langer dan tot 
vier uur had kunnen uithouden en toen 
zijn dutje maar op een plankje in het 
fietsenhok had voortgezet! 

De tweede dag. 
Na het ontbijt leidde Ds. W. Leeg-

sma van Emmeloord om tien uur in de 
cantine een kerkdienst, terwijl oom Jarig 
onder de koffie 'n ochtendwoord sprak 
Hij wees daarin vooral op de verant 
woordelijkheid, welke de arbeiders ten 
opzichte van het werk dragen. We moe
ten vertrouwen hebben in de toekomst, 
welke de polder ongetwijfeld biedt. 

Na den uitstekenden warmen maal
tijd sprak om twee uur Dr. H. O. van 
der Wielen uit Bakkeveen over „Het 
heden als keerpunt". Hij belichtte de 
situatie in Europa en besprak de uit 
zichten, welke Europa biedt. Wij kun
nen ten opzichte van de toekomst hoop 
vol ?ijn, mits de mechaniseering van 't 
leven niet verafgood wordt. Want dan 
verkoopt men de persoonlijkheid aan 
de machine in plaats van aan de eeu
wigheidswaarden, welke de grondslagen 
moeten vormen van het menschelijk le
ven. Voorts wees spreker óp het ge 
vaar, dat bepaalde groepen zich weer 
geestelijk isoleerer 

Er volgde op deze lezing een nabe
spreking, die zeer diep ging en die 
velen tot overdenking heeft gestemd. 
En toen om zes uur dit week-end was 
gesloten, waren allen blij, deze mooie 
bijeenkomst in den polder niet te heb 
ben gemist. Voor het Volkshoogeschool 
werk een prachtig succes! 

Sportclub Emmeloord. 

In een dezer dagen gehouden verga
dering van de Sportclub Emmeloord, 
werd het volgende bestuur gevormd: 
dr. J. H. Jansen, voorz., B. Herder, p.a. 
D.K. 6, secr., D. Zwart, penningmees
ter. De oefenavonden zijn als volgt ver
deeld: Dinsdags en Donderdags korf
ballen, Woensdags voetbaltraining, ter
wijl zoolang de temperatuur daarvoor 
geschikt is, Dinsdags wordt gezwom
men, waarbij het korfballen dan vervalt, 

Verder werden reglementen en statu
ten nader vastgesteld, waarbij' als belang
rijk punt werd besproken het al dan 
niet spelen van wedstrijden op Zondag. 
In verband hiermede deelde 't bestuur 
mede, dat door den Regeeringsadviseur 
van de sport de invoering van den 
z.g. Engelschen Zaterdag wordt over
wogen, waarbij dan het sportwedstrijd
wezen geheel naar den Zaterdag zou 
worden verschoven. Met 18 tegen 4 
stemmen werd besloten, voorloopig ook 
aan wedstrijden op Zondag deel te ne
men. 

Voetbaluitslag. 
N.B.S.—Sportclub Emmeloord 2-5. 

Voetbal. 
Onze correspondent te Urk schrijft: 
In verband met het artikel in het 

tweede nummer van dit blad over de 
voetbalsport in den Noordoostpolder, 
hebben we een onderhoud gehad met 
den heer J. van Dalfsen, algelmeen 
sportleider te Urk. Deze sprak de hoop 
uit, dat bij een eventueele bespreking 
over de sport in den polder Urk niet 
zou worden vergeten. Urk heeft be
lang bij het Urkerland, ook op sportge
bied. Reeds verschillende malen heeft 
de Urker voetbalvereeniging (U.V.V.) 
tegen elftallen uit Emmeloord, Kuinre 
Schokland en het Urker polderelftal 
wedstrijden gespeeld. 

Urk is vanuit den polder gemakkelijk 
te bereiken en omgekeerd kan het Urker 
elftal overal in den polder komen. Laat 
dus, als de sportleiders in den polder 
„de koppen bijelkaar steken" er ook 
een Urker „kop" bij zijn. Urk behoort 
bij het Urkerland! 

Door het besluit van de Sportclub 
Emmeloord om voorloopig ook aan de 
wedstrijden op Zondag deel te nemen, 
hebben eenige leden, en anderen, die 
als sportliefhebber lid van deze ver
eeniging wilden worden, besloten om 
ter trachten tot oprichting van een 
Christelijke sportclub in Emmeloord te 
komen. Zij beroepen zich op hun prin
cipes in verband met de erkenning van 
den Bijbel als Gods Woord, daarbij 
meenend, dat het beter is in vrede 
naast elkaar te gaan,, dan in één club 
vereend samen te struikelen over pun
ten waarover men het toch niet eens 
zou kunnen worden. Tot zoover de ver
korte inhoud van de convocatie der 
oprichtingsvergadering. 

Met de eerbiediging van ieders prin
cipes moet in een staat als de onze ze 
ker rekening worden gehouden. Te be
treuren zou het echter zijn voor de nog 
zoo jonge sportbeweging te moeten 
struikelen over kerkelijke principes. Ze
ker, indien in de toekomst voldoende 
„levensruimte" voor een tweede sport
club in Emmeloord zou zijn, dan was de 
kwestie misschien minder belangrijk, of
schoon één groote vereeniging toch al
tijd meer aan haar leden kan bieden dan 
twee kleinere. 

Is het echter momenteel wel verant
woord om nu al naast de amper be
staande vereeniging reeds een tweede op 
te richten, die dezelfde sporten zal gaan 
beoefenen als de Sportclub Emmeloord ? 
Immers dan komt men alras tot de 
wensch van een eigen terrein, terwijl nu 
zelfs nog niet één behoorlijk terrein be
staat. Het in vrede naast elkaar gaan zal 
dan kunnen ontaarden in een feilen 
strijd, wat toch zeker niet, overeen zal 
stemmen, met de positief-Christelijke 
principes van de anti „op Zondag-spor
ters". Het is dan ook te hopen, dat ver
stand en geloof samen een betere op
lossing weten te vinden, niet alleen voor 
sportclubs, doch ook voor alle andere 
nog op te richten vereenigingen met een 
algemeen doel, vooral in onzen Noord
oostpolder! A. 

Een nieuwe krant 
voor de Wieringermeer. 

Meerdere jaren lang is de „Wierin 
germeerbode" voor de bewoners van 
den Wieringermeerpolder een trouwe 
huisvriend geweest. Ingevolge het pers 
besluit mag dit blad, dat tot het 
einde der bezetting bleef verschijnen 
thans niet meer uitkomen. 

Hoewel het Wieringermeerland onder 
water staat, is er toch de behoefte aan 
een nieuwe krant gevoeld. Er moet im 
mers iets zijn, dat hen, die in de Wie 
ringermeer een gemeenschap vormden 
ook in den tijd, welke er voor het 
weer droogvallen van de Wieringer 
meer verloopt, zal binden. 

Wij zijn er van overtuigd, dat „Her 
rijzend Wieringermeerland" in die be 
hoefte op een uitstekende wijze voor 
ziet. Er heerscht in dit blad een optimis 
tische geest en verschillende problemen 
welke den polder raken, worden er in 
besproken. 

Omdat het ons duidelijk gebleken is, 
dat er in den Noordoostpolder zooveel 
belangstelling voor de Wieringermeer 
bestaat, geven we hier het adres van 
de administratie, tot welke men zich 
voor de opgave van een abonnement kan 
richten. Het is: Nieuwe Niedorp B 58 

POLDERNIEUWS 

VOLLENHOVE. Maandagmiddag om 
half één brak er brand uit in de mid
delste schuur van de Centrale Magazij 
nen op den dijk alhier. De brand ont 
stond als gevolg van een doorgebrande 
pijp van een graandroger, waardoor 
de rieten binnenbedekking van de schuur 
vlam vatte. 

Van alle kanten snelde men ;>iet 
schuimhluschapparaten toe. Toen die 
leeggespoten waren, kon de inmiddels 
snel toegeschoten polderbrandweer het 
blusschingswek overnemen. Zoo werd 
men het vuur spoedig meester. 

Uit voorzorg waren inmiddels al ver
schillende goederen uit de schuur naar 
b'uiten gebracht. De schade beperkte 
zich echter tot eenig verbrand houtwerk 
en dergelijke. 

Gevaarlijke meerpalen. 
URK. Door den hoogen waterstand 

in den polder staan de 'meerpalen aan 
de kanaalzijde van de schutsluis bij Urk 
onder water. 

De vanwege de Directie daar aan ge 
spijkerde plaatjes zijn afgebroken en 
kunnen door gebrek aan materiaal niet 
vervangen worden. Reeds zijn enkele 
schepen op deze onzichtbare obstakels 
gevaren en werden dientengevolge lek. 
Het tweede schip is dezer dagen reeds 
op een Urker werf gezet om gerepa 
reerd te worden. De scheepvaart zij 
dus gewaarschuwd. 

Verbetering Urker gemaal. 
URK. Een der beide stoommachines 

in het gemaal bij Urk wordt afgebro
ken om plaats te maken voor een groo-
ten Dieselmotor. Deze motor is reeds 
sinds 1940 op Urk aanwezig, maar stond 
zoolang op non-actief, omdat er geen 
brandstof beschikbaar was. Ter ver
vanging zijn toen twee stoommachines 
geplaats. 

De andere Dieselmotor was wel ge
plaatst, maar heeft, behalve een keer 
proefdraaien, geen dienst gedaan gedu
rende den oorlog. Er koimt nu weer 
olie, zoodat spoedig de stoommachine 
buiten werking gezet kan worden. De 
bevolking heeft dezen kouden winter 
geweldig veel voordeel gehad van de 
beide stoommachines, daar men om de 
beurt cokes mocht zoeken op het ter
rein bij het gemaal. 

Burgerlijke stand. 
ZWOLLE. De burgerlijke stand van 

het openbaar lichaam „De Noord-Oos
telijke Polder" is over de maand Juni 
als volgt: 

Geboren: Cornelis, z.v. C. Apeldoorn 
en A. Winters (Vollenhove); Jacob, z.v. 
E. Koopman en M. J. R. te Velde; 
Roelf, z.v. L. Ruiter en E. A. W. Sie-
gers (Vollenhove); Alida Anna Maria, 
d.v. L. J. Kroon en M. M. Mulder; 
ohannes Aloys Arthur Maria, z.v. L. H. 
. de Wit en M. C. de Nij's; Klaartje 
ohanna, d.v. J. Kruithof en J. Dekker; 

Annigje Antonia, d.v. K. Hovenkamp en 
A. A. van Dis; Petronella, d.v. H. 
Bosschenbroek en J. H. Verseef; Mari-

Er wordt hard aan den dijk voor 
de Wieringermeer gewerkt. Zand
zuigers en kranen zijn in volle actie 
om de gaten te dichten en een 
nieuw stuk dijk te leggen. De Dienst 
van de Zuiderzeewerken heeft hier 
een belangrijke taakl 

En straks zullen 600.000.000 M3 

water uit de Wieringermeer moe
ten worden gemalen. De gemalen 
Lely en Leemans verwerken die 
in een half jaar, maar . . . ze krij
gen hulp en nu kan het in drie en 
een halve maand! 

Dit jaar de Wieringermeer weer 
droog! Dat is het doel, waarmee 
men werkt. Het volgende jaar weer 
oogsten! Dat is de hoop, die in 
aller harten leeft. 

In één van de volgende nummers 
van dit blad hopen we een artikel 
te plaatsen van iemand, die enkele 
dagen bij den Wieringermeerpol
der heeft doorgebracht en daar
over speciaal voor onze polder
krant zijn indrukken zal weergeven. 

Aan de lijst van vertegenwoordigers 
van ons blad, welke we in een vorig 
nummer plaatsten, moet nog worden 
toegevoegd: 

Te Wilsum treedt als onze agent op 
de heer A. van der Streek, A 78 en te 
Blokziill thans de heer G. Ansink, Zui
derkade 343. We vestigen er nogmaals 
de aandacht op, dat te Kuinre thans 
de heer Doedel agent is en te Lemmer 
de heer C. R. Lemstra, Weverswal. Te 
Kuinre is de zaak, door plotseling ver
trek van den vorigen agent, in de war 
geloopen. Zij, die daar de krant nog 
niet ontvangen, hoewel zij zich reeds 
aanmeldden, kunnen .zich met den heer 
Doedel in verbinding stellen. 

Wat de bestellingen op de bevrij
dingsfoto's betreft, kan worden mede
gedeeld, dat dit aantal zoo groot ,is, 
dat het nog wel eenigen tijd kan duren, 
eer de foto's worden afgeleverd. Om 
een goed idee te krijgen van het aantal 
af te drukken foto's moeten we bepa
len, dat bestellingen, welke ons na 1 
Augustus bereiken, niet meer in be
handeling kunnen worden genomen. 

Dezer dagen zijn de bestelde rappor
ten verzonden. Men gelieve het ver
schuldigde bedrag direct na de ontvangt 
van de rapporten te zenden aan bureau 
weekblad De Noordoostpolder, Lemmer. 

nus Christianus Josephus, z.v. H. W. C. 
M. van der Riet en L. J. A. M. Huijs-
mans. 

Elders ondertrouwd: H. M. Geerdink 
te Emmeloord en C. H. Dünhof te Los
ser. 

Overleden: Jongsma, Hendrik, oud 
82 jaren, weduwnaar van J. de Blauw 
(Leinsterland); Mulders, Christiaan, oud 
5 jaren, zoon van J. J. Mulders en F. 
H. van Oosten (Utrecht); Raukema, 
Janna, oud 1 maand, dochter van J. 
Raukema en A. Tichelaar (C.B.R.). 

Loop der bevolking. 
ZWOLLE. De loop der bevolking van 

het openbaar lichaam „De Noord-Oos
telijke Polder" is over de maand Juni 
als volgt: 

Gevestigd: van Gijzel, P. (echtg. H. 
Held) van Kampen naar Emmeloord, 
Middenstr. 35; Hovenkamp, K. (en echt-
gen.) van Kampen naar Emmeloord, 
Middenstr. 20; SSmit, C. J. (wed. W. 
C. H. Albrecht) van Kampen naar Em* 
meioord, Middenstr. 22; de Boer, K. van 
Achtkarspelen naar kamp Marknesse II; 
Roorda A. (en gezin) van Kampen 
naar Emmeloord, Middenstr. 33; Rab-
binge, J. (en gezin) van IJsselmuiden 
naar Schanspad L 57; Remijn, B. van 
IJsselmuiden naar kamp Ramspol; Hijl-
kema F. (en echtg.) van Kuinre naar 
Emmeloord, Zuidstr. 36; Houwing, K. 
van Lemsterland naar Emmeloord, Mid
denstraat 11; Lenting, W. H. van Bergh 
naar Kraggenburg. 

Binnenverhuizingen: Held, H. van 
camp Schokland^aar Emmeloord, Mid
denstraat 35; Hovenkamp, W. H. van 
<amp Ens I naar Emmeloord, Midden
str. 20. 

Vertrokken: Muijs, G. F. M. (en 
echtg.) van Kadoelerweg T 82 c naar 
Amsterdam; Bruinsma, Th. (en gezin) 
van Marknesse naar Wonseradeel; 
Troost, P. (en gezin) van Schokland 
naar Hellevoetsluis. 



Rectificatie bonnenlijst.

Uitreikingextra-noodkaartenen brands offenkaarten T509

Revue in kamp Ens 2. 

ENS. In kamp Ens 2 werd een ge
zellige avond gegeven door een revue
gezelschap, bestaande uit enkele dames 
en een aantal kampbewoners. 

Het programma, dat tal van aardige 
schetsjes, voordrachten en zangnummers 
bevatte, werd op een vlotte wijze af
gewerkt. Een van de aardigste nummers 
was het optreden van een jfuitaar-duo. 

Den korten tijd van voorbereiding in 
aanmerking genomen, kan men op een 
goed geslaagden avond terugzien. We 
hopen dit gezelschapje spoedig weer 
eens te zien optreden. 

Meer N.S.B.-ers in den oogst. 
Een flink aantal politieke gevange

nen, welke in de groote steden reeds 
eenigen tiüd vastgehouden werden, komt 
thans naar den Noordoiostpolder om 
daar in den oogst te helpen. Ziil worden 
worden over diverse gevangenenkampen 
verdeeld. 

Te Lemmer arriveerde Dinsdag het 
eerste van drie — elk uit 500 perso
nen bestaande — transporten. De hee-
ren maakten niet een monteren indruk; 
sommigen zagen er zelfs mager, zieke
lijk en rampzalig uit. 

„Als die den oogst moeten redden 
", werd er gemompeld . ., . 

Ook via Kampen komen nieuwe trans 
porten N.S.B.-ers den polder in. 

RECEPTEN EIPOEDER. 
Roereieren voor 4 personen. 4 tot 5 
aangemaakte eieren, 30 gram vet, 4 eet
lepels melk, zout en indien mogelijk 
peper. 

•Voeg melk, zout en peper toe en 
klop de massa met de vork. Smelt het 
in een steelpan, giet het mengsel er 
in en roer het op een zacht vuur tot het 
begint te stollen. Dien het onmiddellijk 
op. Om een groote hoeveelheid te ver
krijgen kan men er wat gekookte, in 
blokjes gesneden groenten aan toevoe
gen. 

DUIKMEMOIRES 

We zaten in ons schuilkeetje er
gens ver in de wildernis benoorden 
Emmeloord, dat toen nog maar een 
geographisch begrip was. De regen 
straalde op het beschermende dak 
boven ons. Voor vijf en dertig cen
ten per uur zaten we niets te doen. 

Op dien morgen rijpte tusschen 
onze ploeggenooten een geanimeerd 
gesprek over vrouwen. 

Daar, ver van alle vrouwelijk 
schoon, praatte men over het zwak
ke geslacht en men was het er roe
rend over eens, dat de polder in 
dat opzicht -een ernstig te kort ver
toonde. Men praatte over verloofde, 
vrouw, zuster of moeder; elk be
waarde op een speciaal plaatsje in 
het hart de liefste gedachten aan 
die eene vrouw, die hem het leven 
zooveel blijder maakte óf ver
galde. 

En dat laatste kon alleen Piet op 
voortreffelijke wijze toelichten. Piet, 
onze vrouwenhater in optirna for-
ma, Piet, dien je zoo gezellig „op 
de kast" kon jagen, als we de vrou
welijke deugden openlijk in zijn bij
zijn prezen. Piet, die zelf altijd 
waschte, sokken stopte, goed ver
stelde en den volke verkondigde, 
„dattie 'et alleen ook wel afkon". 

Het regende en Piet zat ook in 
onze keet. Flip, de man-van-de-vele-
vriendinnen, liet trots een nieuw ge
arriveerde foto rondgaan. 

„Opgedaan tijdens m'n laatste 
verlof", geurde hij'. 

Een goedkeurend gemompel be
geleidde de foto op z'n rondgang 
door den kring. 

Piets gezicht betrok. Een twee
de bui dreigde nu in ons keet
je. En hij1 kwam! 

„Gek binne jullie!", begon Piet 

gedecideerd. Een verschrikkelijke 
haal aan z'n „eigenbouw" scheen 
hem nieuwe inspiratie te schenken. 
„Gek binne jullie, zeg ik nog es. 
Van je zuur bijelkaar geschepte 
spieën helpen ze je af. Koop t'r 
een borrel voor en blijf met je 
beide beenen op den grond". 

De „stanglust" tintelde door de 
ploeg. „Piet, heb je wel eens diep 
in zoo'n paar blauwe poelen van 
meisjesoogen geblikt ?" verzuchtte 
onze gedichtenspecialist quasi poë
tisch. 

Piets sigaret verging onder een 
vernieuwden woede-aanval tot 
pruimtabak. 

„Nooit", brulde hij, „en let jij 
maar es op Flippie, ook jij stoot 
je kop bij je volgende verlof. As 
ze maar een vrijer met meer centen 
tegen het lijf loopt!" 

We constateerden eendrachtig dat 
daar niet veel voor noodig was. 

Maar de sluizen der weisprekend-
waren los en de stroom was niet 
meer te stuiten. 

„En toch blijf jij nog es aan een 
haaibaai hangen, Piet", vond er 
een gelegenheid in een korte pauze 
op te merken. 

En toen is Piet de keet uitge
stapt en als een wilde aan 't schep
pen geslagen en we verbeeldden 
ons, de regendruppels op z'n voor
hoofd te hooren sissen 

En nu ben ik, met verlof, Piet 
tegengekomen.... getrouwd en als 
trotsche vader naast een kinderwa
gen. Maar toen we elkaar passeer
den heeft ie tóch een anderen kant 
opgekeken. 

Maar ik heb jou gezien, Piet! 
v. L. 

Distributie-nieuws 
Voor personen, die reizen. 

Personen, die een noodkaart hebben 
van één van de provincies Groningen, 
Friesland, Drente, Overijssel of Gel
derland ten noorden van de Waal, kun
nen voor reizen naar een ander gedeelte 
van Nederland de geldige bonnen van 
hun noodkaart ruilen tegen rantsoen-
bonnen, welke in het geheele land gel
dig zijn. Zij moeten bij den distributie-
dienst van hun woonplaats kunnen aan-
toonen, dat hun reis beslist noodzakelijk 
is. Voor reizen binnen de vijf genoem
de provincies is geen ruiling noodig, 
daar de bonnen van de noodkaarten, 
welke in deze provincies zijn uitgereikt, 
in dit geheele gebied geldig zijn. 

Inlevering bijl regeeringsdepóts. 
De aandacht van de grossiers wordt 

er op gevestigd, dat zij de verzameltoe-
wijzingen .met een anderen vervaldatum 
dan 15 Augustus 1945 voor artikelen, 
welke zij' uit regeeringsdepóts betrek
ken, vóór 4 Augustus a.s. bij de de
póts moeten hebben ingeleverd, aange
zien na dien datum hierop niet meer zal 
worden afgeleverd. 

Geldigheid rantsoenbonnen. 
Het Centraal Distributiekantoor deelt 

mede, dat alle rantsoenbonnen thans in 
geheel Nederland geldig zijn. De vol
gende rantsoenbonnen zijn in omloop: 
groene, met in den rechter- of linker
bovenhoek de aanduiding „20-1-45"; 
groene zonder datumaanduiding; bon
nen voor elk artikel verschillend van 
kleur met in den ondergrond de aan
duiding „BNG" en in den linkerboven
hoek „45". 

Bon voor schoenreparatie. 
Met ingang van 22 Juli wordt bon 

523 van de 5e noodkaart geldig ver
klaard voor het doen repareeren van 
schoenen met een hoeveelheid leder van 
25 gram. Het publiek dient den bon dan 
eerst bij den schoenhersteller in te le
veren, wanneer laatstgenoemde verklaart 
in staat te zijn de reparatie bijvoorbeeld 

binnen 14 dagen te kunnen verrichten. 
De geldigheidsduur van bovengenoem-
den bon is onbeperkt, daar deze samen 
met later aan te wijzen bonnen bij den 
schoenhersteller kan worden ingeleverd 
voor het doen verrichten van groote 
reparaties. De aandacht wordt er met 
nadruk op gevestigd, dat bon 523 geen 
z.g. voor-inleveringsbon is. Correspon
dentie over deze regeling dient gericht 
te worden aan het Rijksbureau voor 
huiden en leder te Amsterdam' of de 
Vakgroep Schoenherstellersambacht te 
's-Gravenhage. 

Geen aflevering op oude bonnen. 
Het publiek heeft in de laatste maan

den meermalen bonnen bij, den winke
lier ingeleverd voor verschillende arti
kelen, welke niet of slechts in geringe 
mate terstond verkrijgbaar waren. Dit 
was o.a. het geval met bonnen voor de 
artikelen kinderdrankpoeder, köffiesur-
rogaat, vervangingsmiddelen, eenheids-
zeep en waschpoeder of zeepvervangen-
de waschmiddelen. Men dient er reke
ning mee te houden, dat de winkeliers 
niet meer bevoorraad worden met deze 
artikelen, zoodat zij op deze bonnen 
niet meer kunnen afleveren. Het heeft 
dus geen zin meer, den winkelier over 
deze bonnen lastig te vallen. 

KERKNIEUWS 
Predikbeurten van Zondag 29 Juli 1945. 

Ned. Herv. Kerk: Kamp Marknesse, 
v.;tn. 10 uur D. M. Jalink. 

Geref. Kerk: Emmeloord, n.m. 3 uur 
Ds. P. de Jong, pred. algem. dienst 
N.O.P. Markensse, n.:m. 3 uur Ds. Swee-
pe van Meppel. 

 
In ons nummer van: verleden week 

zijn, vermoedelijk wegens onduidelijke 
telefoonopname — een paar fouten ge
slopen. Het tijdvak is niet tot 11, maar 
tot 4 Augustus (14 dagen). Verder staat 
er A588 melk en C591 aardappelen; 
beide bonnummers zijn niet aangewezen 
en dienen dus te vervallen. 

Geboren : 
KLAAS 

zoon van 
C. Egas 
R. Egas-Jepma. 

Marknesse Q 29 N.O.P. 

Getrouwd : 
L. C. BAAS 

Dierenarts 
en W. A. DEN BOER 

24 Juli 1945. 
Toekomstig adres : 
Emmeloord, Ooststraat 39 

Bij ons vertrek uit de N.O.P. 
nogmaals DANK aan allen 
die ons behulpzaam zijn ge
weest tijdens de „Duikers-
tijd" en een groet aan alle 
bekenden. 

A. Vuysje en Echtgenoote. 

Blokzijl, 23—7—'45. 

POLDERBEWONERS uit de 
omgeving van K U I N R E ! 

Zoekt U een prima adres voor 

VLEESCH en 
VLEESCHWAREN?? 

Dan kunt U bij ons steeds 
terecht! 

El. ten Wolde 
SLAGERIJ - K U I N R E 

Coöp. Boerenleenbank 
„Oosierzee" 

Aangesloten bij de Coöp. 

Centr. Raiffeisenbank, Utrecht 

Eiken Maandag van 10*/s-11V2 

uur in 

Hotel Boersma te Lemmer. 

A L L E  B A N K Z A K E N  
Gevraagd een Hulp in de Huis
houding G. G. of N. H. door E. 
van der Deen, Boerderij naast 
Kamp Zwolschevaart N. O, P. 

Als ge nu zaait 

Oogst gij straks! 

Sluit Uw verzekering bij de 

Algemeene Friesche 
Levensverzekering Mij 
of de 

Groot - Noordhollandsche 
van 184-5 
Leeuwarden—Amsterdam 

Inspecteur: J. DE VRIES 

De Genestetstr. 48, Zwolle. 

N.V. Basalt en Bouwstoffen 

v K. BI. 
te Lemmer 

Kantoor en Opslag Buitenhaven 

Telefoon 106 (thuis 107) 

Uw 
zaak 

voor het leveren van 

alle soorten 

bouwmaterialen 

betor.artikelen 

Ons Brood 
is reeds in den polder bekend 

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

T.  H .  BOONSTRA,  
Bakkerij, Turfland, Lemmer. 

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

Amsterdamsche 
Benk N.V. 

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

Ook voor den N.O.P. moet 
het devies straks gelden : naar 

H. v. Schoot 
LEMMER naast Postkantoor 

Om Manufacturen, 
Confectie, Bedden, 
Dekens en Meubelen 

K. KOOPMANS, 
Langestreek - LEMMER 

RIJWIELEN 
M O T O R E N  

Uitsluitend de beste merken 
ZEER BEKENDE HER
STELPLAATS. 

Voor de bewoners van den 
NOORD-OOSTPOLDER 

is in de omgeving van Lemmer 

SLAGER LAGEVEEN 
de slager Door de toekomst! 
(Schans) 

Coöp. Stoomzuivelfabriek 

j£emöJbeAlarid' 
te OOSTERZEE 

Levert prima 

hóler, Laas 

en metLproduclen 

Levensmiddelen bed rijf 

Firma J. ZWART 
Steeds voorraad van 

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

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

ged. Handelsmerk „Friesch meisje" 

MELK, BOTER 
en KAAS 

N.V. LIJEMPF, Kuinre 
depot Emmeloord 

Tapijtborstels, eboniet met 
klem vQor steel f 8.95 

Altijd passende Rijwielsleutels f 0.55 
Broodmessen f 1.75 
Hakmessen f 2.85 
Schroevendraaiers . . . . f 0.55 
Duozitjes v. dames- en heren

rijwiel f 7 80 
Regenkapjes f 1.25 
Rijwiel-, Motor- en Auto-artikelen, 

MERCURIUS, 
b. d. Oldehove en Bleeklaan 27 te 

L E E U W A R D E N  

Op het OUDE LAND 
geniet onze zaak reeds 
jaren bekendheid. 

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

DE JONG'S 
££ec. ÏÏlodetó£ag,e^ 

Langestreek 17 - Tel. 23 

L E M M E R  

9B3K8 

UW TEXTIELVERGUNNING 
wordt met goede zorg behandeld door 

J. A. BRUINSMA - EMMELOORD 
Middenstraat 58 N.O.P. 

iiiiiiiiiniiiiiiii RnBelRMNHBMSUHM 

. . . . Ende deipeAeeJit niet, 
attel bat kom .... 

wanneer U Uw BOEKHOUDING laat verzorgen door 

Administratiekantoor 
Andries de Lange & Co 
te Vollenhove 

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

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

BELANGSTELLENDEN IN DE 

RIITEMPOKT 
worden uitgenoodigd tot een bijeenkomst op 
MAANDAG 30 JULI a.s., 's av. 8 uur (off. tijd) 
i n  H o t e l  „ D E  W I L D E M A N "  t e  L E M M E R ,  

waar de Heer P. F. BOSMA van WYCKEL een inleiding 
zal houden over de „LANDELIJKE RUITERSPORT" met 
het deel, bij voldoende belangstelling te komen tot op
richting van een Landelijke Rijvereniging voor Lemmer 
en Omstreken. Vrije toegang boven 14 jaar. 

Bekendmaking. 
De ambtenaar van de hulp-secretarie te Lemmer van 

het openbaar lichaam .De Noordoostelijke polder ' is van 
26 Juli tot en met 4 Augustus a.s. AFWEZIG. 

Aangiften burgerlijke stand ter hulp-secretarie te Emmeloord. 

2e 

3e 

Aan belanghebbenden. 
Gedrongen door de noodzaak, te komen tot oprichting 

van een landbouworganisatie in de N O P. hebben enige 
personen zich tot een commissie verenigd, die tot enkele 
voorlopige besluiten is gekomen, n l. : 
le Op te richten de drie landbouworganisaties: 

A. B. T. B. C. B. T. B en Landb. Mij. 
Te komen tot een mantelorganisatie, bestaande uit 
een commissie van negen, waarvan elk der drie bo
vengenoemde standsorganisaiie's drie leden aanwijst. 
Dat bovengenoemde commissie van negen, steeds 
naar buiten, de algemeene belangen der drie stands-
organisatie's zal behartigen. 

Iedere belanghebbende wordt daarom uitgenodigd te ver
schijnen op de oprichtingsvergadering van die standsor
ganisatie, waartoe hij zich het meest voelt aangetrokken. 
Deze vergaderingen worden alle gehouden op Zaterdag 
4 A"g. 1945 en wel voor: 

Landb. Mij. kleine cantine te Marknesse. 
C. B. T. B. bedrijf S 5 v. 't Zet te Marknesse. 
A. B. T. B. bedrijf R 43 Rommens te Marknesse. 
Aanvang voor allen 5 uur n.m. 

De voorlopige commissie. 

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN DISTRI-
BUTIEDIENST »DE NOORDOOSTPOLDER« 

Bij deze wordt medegedeeld, dat de uitreiking van de 
bovengenoemde kaarten zal aanvangen op 30 Juli 1945. 

De verstrekking vindt plaats tegen overlegging van : 
a. de tweede distributiestamkaart met bijbehoorend inlegvel: 
b. de noodkaart Ve serie (na verwijdering van alle geldige 

bonnen) 
c. een ingevuld en onderteekend formulier MD 323-09, 

voorzien van de opgeplakte bonnen A 575/E 575 van 
de noodkaart Ve serie van alle gezinsleden geen evacuee 
zijnde. (Zie hiervoor ook mijn brief van 19 Juli j.1 No. 652) 
Tegen inlevering van de inwisselingsl'on A/C van de 

noodkaart Ve serie wordt een overeenkomstige extra-nood-
kaart uitgereikt, tegen inlevering van een inwisselingsbon 
D of E wordt een extra noodkaart D uitgereikt. 

De stamkaarten worden bij uitreiking gewaarmerkt in 
het vakje 508a voor de extra-noodkaart en de stamkaart 
van het gezinshoofd in het vakje ld voor de brandstoffen-
kaart T 509. 
Uitreiking te Kampen. 

Zij, die te Urk wonen of tijdelijk verblijf houden te 
Kampen, dienen de bovengenoemde bescheiden zoodanig 
op te zenden, dat zij 30 Juli a s. zijn ontvangen aan het 
adres : Kampen, Postbus 29. 
Uitreiking te Emmeloord. 

Alle andere personen, dus ook zij die te Ramspol e.a. 
(postbestelling Kampen) wonen, dienen hun bescheiden 
zoodanig op ie zenden, dat zij 30 Juli a.s. zijn onlvangen 
aan het adres: Bijkantoor van den distributiedienst N.O.P. 
te Emmeloord. 

Desgewenscht kan men de bescheiden persoonlijk af
halen van het bijkantoor te Emmeloord op Dinsdag 31 
Juli a s. 

Zij, wier geslachtsnaam begint met een der letters A 
l m. L dienen hun kaarten af te halen van 9 12 uur v.m. 
en zij, wier geslachtsnaam begint met een der letters M 
t.m. Z van 2-5 uur n.m. 

Daar (hans de bonnenlijsten voor de provincies Friesland 
en Overijsel gelijkluidend zijn. dienen de bewoners ven 
den polder, die in de omgeving van Lemmer wonen en 
hun noodkaarlen tot dusver plachten te halen bij den 
distributiedienst Lemmer, de bovengenoemde kaarten te 
halen van c.q. te laten toezenden door den distributie-
diens' N.O.P. 

Het bovenstaande is tevens per rondschrijven aan alle 
inwoners van den polder medegedeeld, waarbij een ge-
leidebiljet is gevoegd voor de opzending der stamkaarten 
met bijbehoorende bescheiden. Indien de bescheiden niet 
persoonlijk worden afgehaald is invulling van dit geleide-
biljet verplicht, lenzij het rondschrijven niet tijdig genoeg 
is ontvangen. Nakoming van de bovengenoemde data is 
n.l. noodzakelijk, daar anders de bonkaarten te laaf in 
het bezit van belanghebbenden komen. 

De Leider van den bovengenoemden dienst, 
KEURIS. 

KAMPEN, 24 Juli 1945. 

Buiten onze RUILBEURS hebben wij in de winkel nog 
niet veel voorradig maar onze 

REPARATIE-AFDELING 
werkt ook gaarne voor de bewoners van de N. O. P. U 
kunt bij ons terecht met alle mogelijke karweitjes aan uw 
Bedden, Matrassen, Tapijten, Lopers, Gordijnen en 
Meubelen. Wij werken vlug, vakkundig en billijk. 

Firma K. DE BOER, LEMMER 
Langestreek 9 — Teief. 59 

WISTEüHOF's Vleesch- en Vleeschwaren 
KAMPEN 
Oudesiraai 254 

50 jaar 
DE BESTE VLEESCHVOORZIENING 

EM9IELOORD 
Knipmeijerplein 


