
Historische Kring IJsselstein 6 (mrt. 1978). - Dl.6 Het Distributiekantoor te IJsselstein door M.L.M. Pompe De distributiedienst had tijdens de tweede wereldooriog tot taak de schaarse consumptie-goederen zo goed mogelijk onder de bevolking te verdelen. In de mobihsatietijd (1939) wasmen met de distributie begonnen. Nederland werd verdeeld in distributiekringen. De distributiekring IJsselstein omvatte aan-vankelijk de gemeenten IJsselstein, Montfoort, Linschoten, Willeskop en Snelrewaard. Na deoorlog werden de aangesloten kringen Benschop en Lopik opgeheven en bij IJsselstein ge-voegd. De burgemeesters van de aangesloten gemeenten vormden tezamen de kringraad. Deburgemeester van IJsselstein was ambtshalve voorzitter van de kringraad.Uit de hierbij afgedrukte instructies blijkt dat in 1941 en 1942 de dagelijke leiding berusttebij de Heer P. Wentholt. In de loop van 1942 werd hij opgevolgd door de Heer U. Ubels.Het distributiekantoor te IJsselstein, dat in het begin in een perceel aan de

Weidstraat, naastDe voormalige secretarie, was gevestigd, werd in 1942 overgeplaatst naar enige bestaande lo-kalen van de openbare school aan de Walkade. De circulaire van maart 1942 was een oproep aan de bevolking tot het afhalen van bonkaar-ten voor een periode van 4 weken. De afgifte van de bonkaarten werd aangetekend op dedistributiestamkaart, die in 1939 aan iedere inwoner was uitgereikt. Regelmatig werden bon-nen van deze bonkaarten aangewezen voor bepaalde levensmiddelen. Winkeliers mochtenalleen tegen inname van bonnen deze artikelen aan hun klanten verkopen. Uit de circulaire van 1941 blijkt o.a. dat detaillisten de ontvangen bonnen, naar soort ge-sorteerd, op daarvoor beschikbaar gestelde opplakvellen, bij de distributiedienst moesteninleveren. Zij ontvingen daarvoor z.g. toewijzingen, waarmede zij bij fabrikant of grossierhun voorraad weer konden aanvullen. Op 31 augustus 1948, toen de werkzaamheden steeds minder werden, werd de distributie-kring IJsselstein

opgeheven en ondergebracht bij de kring Utrecht, waardoor geheel Zuid-WestUtrecht vanuit de stad Utrecht werd bediend. 19







Historische Kring IJsselstein 6 (mrt. 1978). - Dl.6 Maandag-, Woensdag- en Donderdagmiddag tusschen 13.30 en 14.00 en op Zaterdag-morgen tusschen 11.00 en 11.30. Men wordt echter verzocht om hier niet anders dan in zeer dringende gevallen van ge-bruik te maken. (Voor andere artikelen behoort de bakker te komen op de dagen en uren, welke voordetaillisten zijn aangewezen) E.      AARDAPPELHANDELAREN Aardappelhandelaren behooren hun opplakvellen met aardappelbonnen in te leverenop Dinsdagmiddag tusschen 14.00 en 16.00. F.      SLAGERS De opplakvellen voor vleesch behooren iederen Maandagmorgen tusschen 10.00 en11.30 ingeleverd te worden. Voor overige artikelen behoort men op de voor detail-listen voorgeschreven dagen en uren te komen. G.      AANVRAGEN VAN SCHOENEN- EN RIJWIELBANDENBONNEN De aanvraagformulieren kunnen uitsluitend op de boven onder A aangegeven dagen enuren - voorzoover deze vallen in de eerste tien dagen van iederen nieuwen maand - ophet Distributiekantoor worden afgehaald en

daar na invulling wederom worden terug-gebracht. De fietsenbanden (uitsluitend toerbanden), welke vernieuwing hoeven, moeten bij deinlevering der aanvraagformulieren worden getoond. Voor het toonen der fietsenban-den bestaat bovendien nog gelegenheid op alle Vrijdagavonden tusschen 18.00 en19.00, voorzoover deze Vrijdagavonden vallen tusschen den eersten en tienden datumvan eiken nieuwen maand. Aanvragen voor toerrijwielbandenbonnen, waarbij de fietsen en banden niet zijn ge-toond, worden afgewezen. Aanvraagformulieren ter bekoming van rijwielbanden- en schoenenbonnen, welke nietbehoorlijk ingevuld zijn, worden eveneens afgewezen. Alle vragen moeten beantwoordzijn. Het is onnoodig om over een beslissing inzake de toewijzing van schoenenbonnen ofrijwielbandenbonnen te correspondeeren of daarover mondeling reclames bij het distri-butiekantoor naar voren te brengen, aangezien hier niet verder op wordt ingegaan en opcorrespondentie niet wordt geantwoord. Bovenstaande regeling gaat in op Maandag 3 November a.s. De Leider

van den Distributiedienst IJSSELSTEIN P. Wenthoh. !!!!!!!!!! DIT PAPIER ZORGVULDIG TE BEWAREN !!!!!!!!!! 22


