




Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Distributiekring IJsselstein Aangewezen bonnen voor de 4de week van de2de periode 1945 van 11 Febr. tot en met 17 Febr. 1945 Elk der volgendebonnen Geeft recht op het koopen van 316 ... 318          ... 319          ...B 354 . R39 v/d2denoodk. 4 rantsoenen brood.4 rantsoenen brood.4 rantsoenen brood.250 gr. kindermeel of maizena of voedingssuiker of 3 rantsoenen brood of bloem.250 gr. peulvruchten en 125 gr. grutterswaren en 125 gr. }am, stroop of kunsthoning. 313 ...RIO v/d tabakskrt.226,R29.C402inl.v.259 . . . Verlengd tot en met 17 Febr. IV4 rantsoen vleesch.1 rantsoen scheerzeep. 1   rants. zeepv. waschm. of zeeppoeder. 2  rants. eenheidszeep of 2 rants. zeepv.waschm. of 2 rants. waschpoeder. 45 v.d. tabakskaart Verlengd tot 12 Mei: 45 gr. scheerzeep. De Detaillisten zijn verplicht ook aan personen die niet onder hunvaste klanten kuanen worden gerekend, bij aanbieding van geldigebonnen, de daarop aangewezen goederen te verkoopen. Zelfverzorgers dienen de bonnen

van de artikelen, waarvoor zij zelfver-zorgers zijn, zorgvuldig te bewaren en bij de inlevering ten Dis-tdbutiekantore. gesorteerd opgeplakt aan te bieden. De bonnen zijn alleen geldig in den kring (448) waarin zij zijn uitgegeven. De bakkers worden er nadrukkelijk op gewezen, dat broodbonnenvan andere distributiekringen, ook de met het codenummer (448) van deDistributiekring IJsselstein afgestempeld, niet aangenomen mogen worden.Bij aanbieding ten distributiekantore zuilen deze bonnen worden geweigerd. Een IJsselsteinse distribuueaankondiging uil de periode dat de familie Murk op pad ging. tocht te Hjden gehad. Deze tegenstelHngheeft me op dat moment veel gedaan, nietwetende dat wij over 13 dagen ook zo zoudenlopen. Uitgeputte mensen langs de kant van terugweg waren. Het was een vreselij kgezicht, al die mensen die dodelijk vermoeidin een slakkegang voortschuifelden. Wijwaren nog fit en hadden nog niets van de 395





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 omgeving van Balkbrug zagen we hoogboven ons drie vliegtuigen, die boven onzehoofden drie bommen los lieten. Met drie,vier mensen doken we in een eenmansgat.Door de snelheid en de geringe zwaarte vande bommen, gleden de projectielen van onsweg en kwamen op een brug terecht, diezwaar werd beschadigd. Door dit voorvalmoesten wij van onze route afwij ken. Via eenomweg kwamen we rond vier uur aan inDedemsvaart, waar we onderdak vonden bijhet echtpaar Pothof, dat in een heel klein,oud huisje met zes of zeven kinderenwoonde. Mijn moeder, mijn broer en ikmochten daar overnachten, terwijl debuurvrouwen in de omgeving werdenondergebracht. Deze familie Pothof was bijzonder goedvoor ons. Het waren eenvoudige mensen, dieniet veel meer weg te geven hadden dan eengoede maaltijd en een onderkomen.'s Avonds gingen de stoelen en de tafel aande kant, een matras werd op de grond gelegden weer hadden we een goede, veiligenachtrust. De volgende morgen

verteldeonze gastheer waar we aardappelen konden heldere weer profiteerden, laag overvlogenen talloze objecten onder vuur namen. Keuterboer Tegen vier uur in de middag begonnen wijonderdak te vragen, maar het werd zevenuur, voor wij het hadden gevonden bij eenkeuterboertje in Nieuwleusden. Die mensenhadden gelukkig genoeg te eten; er werd eenflinke pan stamppot klaargemaakt en wijkonden ons lekker opwarmen. Na het eten werden wij door de boer naarde schuur gebracht, waar hij vers stro haduitgespreid. Dit was de eerste nacht dat weallen in een diepe slaap verzonken en's morgens waren we dan ook goed hersteldvan de vermoeienissen van de vorige dagen.De stemming zat er goed in en werd nogbeter, toen ik er achter kwam dat ik op diedag, 22 februari 1945,12 jaar werd. Bij onzegastfamilie werden we getracteerd op eenfeestelijk ontbijt; brood met gekookt spek enwarmemeik. Het doel op deze vij fde dag wasDedemsvaart. Het was nog steeds helderweer en dat hebben we geweten. In de nongenreKKers langs ae ueaemsvaan. 397










