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" 2 oer. 1947 

LIIJB 

,.. 
Als antwoord op Uw ra.;.Jpel-schrijven Bo •1:,4564 

-

d.d. 29-9-1947, wordt beri ebt, dat Uw di ari11 vermeld

schrijven B. 14564, d.d. 16-5-194?, reeds werd beant-

� Mord bij dezerzijds schrijven I.D. >lo.536, d.d. 23 

September 1947. 
/ 

f 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VerzoDden aan: 
Hoofd Centrale Y i ligheidsdienst 
Javastreat 68 te 's- Gravenhage. 
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ROTTERD.a� . 

I.D. No. 536.

G�hEIM . 
i 

BUREAU B 1 
·------- î

1 � ;. :::r: 

· . .  ·-�;�J��t-----�-:
.In antwoord op Uw schrijven van 16 �"ei 1947, ro. B.14564,

betreffende de Algemene �ond van Lichamelijk Gebrekkige� t� 
terdam, i'ordt U het volgende bericht, 

De betreffende or�anisatie draagt de naam va'1 Algemene 
Bond van Lichamelijk Gebrekkigen. Hij is goedgekeurd bij Konink
lijk Besluit van ? Februari 1947 . .  Lij is opgericht l;? Augustus 
19 38. Het doel ia de belangen van lichà.melijk gebrekkigen zedelijk 
en stoffelij� te behartigen, in �e ruimste zin des woords, het 
bevoroeren van het brengen der lichamelijke gebrekkigen op óe 
voor hen geëigende arbeidsplaats iu het bedrijfsleven, zo nodig 
met wegneming der beletselen die ontsta.an door eis�n omtrent keu
ringen, ensioenbe Jalingen of andere door algemene regelen � 
gesteld. 

Het bestuur besta.at uit: 
La.maison van den Berg, Gerrit Antonie, geboren 15-11-1876 te Nil
leskop, arts, wonende te Rotterdam, 's-Gravenweg 15, erevooraitter 
_Q_udt, Johannes Gerardus, gebore� 19-10-1881 te Purmerend, �roJd
werker, wonende te Rotterdam, H"'ndrik 0roe-sinckst,ra.at 32, late 
voorz;i +-ter; 
Vedder , Hendrik, geboren 18-9-1879 te 'Hijkerk, zo -ider beroep, v:o · 
aen�e te Rotterdam, Lambertusstraat 21b, 2e voorzitter; 
van Ka.l.ker, .\l'illem Gerardlls, _;eboren 30-11-18?? te Rot terda.m, zo·1-
aer beroep, wonende te Rotterdam, Dahliastraél · 39, lste secretari.::i 
van Beek, Matthijs Lambertus, geboren 1-6-1896 te haarlemmermeer, 
�rondwerker, wonende te Ro terdam, �assa.uha.ven 51b, 2e secre
taris; 
lleijer, Cornelis, geboren 4-�-1901 te .Rotterdam, electromonteu�, 
wonende te Rotterdam, CroosÎ'I ijkseweg 125b, ls te pe'1a.ingmees ter ; 

J van Enschut , Jacob Dirk, ;eboren 10-2-188? te Rotterdam, zo der 
beroep, wonende e Rotterdam, Rozema.rijnstraat 46, 2� penning
meester; 

/ Naltmann, Joseph, geboren 4-2-1904 te 's-Hertogenbosch, electrisch
lasser, wo�ende te �o-tterdam, Deurnestraat 22, commissaris van 

toezicht; 
Annoteé, HePdrik, eboren 17 Januari 1883 te Delfshaven{tbans ge
meente .rlotterdlm) zonder beroep, wonende te Rotterdam, ,\festerbeek-

-...--- straat 6a, commis · van orde; ·,
AlbertusBerwald, Dirk Wille , eboren 23-3-l9d3 te Rotterdam, zonder be

' onen e e otterdam, Meerdervoortstraat 35, commissaris 
van orde en materiaal. 

De bond is statuair gevestigd te Rotterdam, met afdelingen 
te Slikkerveer{ en omstreken) en te Oldenzaal( en omstreken;. B!r 

zijn 
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zijn moeilijkheden ia de vereniging ontstaa�, met het 3qvolg, 
zich een hoofdbestuur heeft gevormd, WaArmede bovengenoemde bestuure 
leden niet acooord gaa.n. hierover zal nog een vergadering worden 
belegd. Dit hoofdbestuur bestaat uit: 
lste voorzitter: Grachten, Gerard Hubert, �eJoren 26-4-1873 te 2cht,

zonder beroep, wo�e! e te Ro+terctam, Da.hliastraAt 60e; 
late-secretaris: van Reekum, Adrianus Cornelis, geboren 24-1-1897 
te Rotterdam, kleermaker, wonende te �totterdam, lllank:�11burgstraat 
late Penningmeester: Dijksman, wonende te RiddPrkerk, "3oilendijk, 
verdere ge�evens on ekend; 
Als bestuursleden fungeren, 
de Zeeuw, oriende te Olde>1zaal; 
van d.en Berà, Bertus Antonius, .-.-eboren 21-2-1883 te �otterdam, 
schoenmaker, wonende te 1i.otterda m, Sophiastraa.t 65b; 
Zeeman, Hendrik jan, gebore•1 2-3-1866 te Dalfsen, zoader beroep, 
wonende te Rotterdam, Egelantierstraat 31. 

Deze persor,en beweren, dat zij het hoofdbestuur der vereni
ging vormen en dat er afdelin�en gevestigd zijn in Rotterdam,Slik
. erv eer eb OldP nzaal. 

Alle genoemde personen zijn invaliäen. Van bovengenoemde 
.f)ersonen komt de naam in de politie-administratie alhier voor: 
0Lld t, johanne s Gerardus: 
� In 1918 �.v. terzake van diefstal 

In 1917 tt tt II diefstal 
In 1913 '' 1' 11 verduistering 
Hi.

f

staat bij de afdeli •1g Zeàenpoli tie als homosexueel beke 1d. 
Vedder, Hencrik: Hij werd bij vonnis van de P.R. d.d. 17 ltaart 1930 

terzake van belediging vall een ambtenaar veroordeeld tot 
f 2.5.- subs. 10 dagen hechtenis. 

van Reekum, Adrianus Cornelis: Hij werd in 1924 tweemaal en in 1937 
eemnaal gev erb a.liseerd wegens openbare schennis de:t eerbaar
heid. Op 21 juni 193'7 werd hij we6ens dit feit veroo:rdeeld 
tot 3 weken �evanJenisstraf voorwaaràelijk met een proeftijd 
van 2 jaar. Hij staat bij de afdeling Zedenp0litie bekend 
als homosexueel en voor het plegen van ontucht met meigjes. 
Van hem is ook een dossier als zwencelaar aangelegd. 

Berwald, Dirk :/illem/-is een zoon van Ber'.,ald" Frans Anton, .,,ebo
ren ll-ll-189G te Rotterdam, wo�ende te �otterdam, �arentak
straat 28a, die vroeger was aan�esloten bij de o.s.P. en 
thans commwlis t is. 

Overigens is -omtrent de politieke ins tellin6 van genoemde per
sonen ahhier niets bekend. Van interesse van de zijde van èe J.P.�. 
is niets �ebleken. 

Verzoncten aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdie(j.st, Javastraat 68 
te 's-Gravenh-ga. 
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°"El.EGD 
29 teptember 7 • 

�-Iie:.."m.cde moge ik U mijn schri.jven no B 1· 4554' dd. 16 Mei 
1947 in herinneI·ing brengan, waarbij ik U verzocht L1ij te uillen 
doen inlicl,t:;11 omt1·ent de Al·�· 13olld van Licr"a'Il.nlijlrn, Gcb:;:-ek'kigen.

Me·t opoedi �·e bcant. 10 )'.t'<iina ,.,\1.l t U m _j �eer ver �ichten. 
Het Ho.:>J:d van lie 

CENTRA.LE V.rUJJI'Hl.8.üJb�IEMST 
na.mens deee: 

.Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 

L.L. van r .. �ere.
Rotte rdam • 

• 
) ' 
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_,_ __ -, Plaatbelijke In1 ichtingenGien�t 
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Geheim 
K.11 no.70
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l 2 MEI 1947 1 

j ACD/j:trW 
�;umme1, j _ 

___,,g,--µ=r=-1 -1Q-d7 _____ , 
Datum: 

Aan het Hoofd van de Ce�Lrale Veiligheidsdienst, 

.Javastrê:1at 68., 

's-G rave 11 ha g. e.-

Ter vold0ening aa� het ver�oek, ujt�eJrukt in 
Uw schr1Jven à.d. 14- Maart 191.i.7 Nc.. D. 11759, he1, ik de eer 
U hierbij aal) Le bieden een rapport over de opricht_ing van 
een Afdeling Almelo van de Algemene Bond van Lichamelijk 
Gebrekkigen • 

�oals uit dit rapport 1lijkt is deze �fdeling 
nog niet definitief opgericht; wel zijn Pr verschillende 
personen aangezocht zich op te geven al� lid. 

::en lijst vermeldende de m,men van de aar1ge
zochte persoaen, gelieve U nierl>ij aan te treffen. 

De op deze lijst geuOE:nude per-sonen zijn -
althans voor zo1Ter bekend - politiek betrouwbaar, met uitzon
dering van Hendrik Schoemaker en Martin Keuning, ten aanzien 
waarvan enige. reserve in acht genomen moet wor·den bij de 
beoordeling van hun politieke betrouwbaarheid, t1angezien zij 

' volgens de mij ten d.ienste staande gegevens geabon 1eer·d .:.ijn 
c.q. waren op het dagblal "De iflaarheid''...!.-. 

(( 

De door U aangehaalde Vreeling en '.VeLüink staan 
oc,h overigens niet ongunstig be'!rnnd. 

Het il, m� i::chr·ijven genoemde gernem:teraaèslid
Henàrih Moelard heeft zich tijdens een gesprek uitgelaten 
dat er vcJorhE>reièiingen we:rden getroffen, om te komen tot 
oprichting van een afdeling van bovengenoemde Bond. 
Dat hij .telf deze vo01�ber-eidingen zou hetben gE>troffen if< niet 
gebleken. 

\"el is c:;uic1�lij'k ge' lehe11, cht üe commu11iste_11 
zich sterk voor deze Bond ini.ei·esseren, aa.n5ezien op de tE> 
Almelo belegde vergadering aauwezig wr1s. 
Silvester v.d. Hoek, cor:cesponden':- dagblad 11 De Y,aarheid" 
geb. te w·:ew'ler-Amstel 9-12-1922, wonende te Aln;.elo, Beek
straat no.83 en tevens is vastgE:steld, dat (Hlkele niet me:t 
name:3 bekAnde ledelJ. van de afd. Almelo der C �i' .N. ,.d ch vervoegd 
heblîen bij de op bijgesloteu lijst genoemde t'.'eb1::iir.v.: er1 Vreeling 

l
om hen instructies te geven, hoe te handelen, indien inlichtingm 
gevraa6d ",Ter-den door belanghebbenden over de op te richten 
Bondsafdeling. 

Het fü>0f d van de PlaatsBlijke 
Inli cl· t ing e�i ."c, s 'c ,
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Tijp. 

P".we 10, 2P \pril 1947, 

POLITIE. 

� 
BETBLFT: Al6emeene Bond van 

Lichamelijk Gebrekkigen. 

R �� r r o R� 

In verband m.et een eeni6en tjd geleden gehouden vergade� 
ring van een Bond van Licht:i.,ne.Lijk Gebrekkige� te I-lm�lo, waarb1J 
een afdeeling va.n deze Bond te Almelo zou ZJJn opi;ericht, heb ik 
de eer terzake het volgende te rapporteeren. 

Het Secretariaat van de A.Lgemeene Band van Lichamelijk 
Gebrekkiien is gevestigd te Rotterdam, Groningerstraat 7a,tele
foonnummer 745�1 en Giro No. 318244.
Op het Bewjs van lidmaa.tscha1,i staat vermeld als Eere-voorzitter 
van deze Bond, Dr. Lamaison v.a. Berg en als datum van oprich-

1.L\ ting 12 Augustus 1938. 
� In Oldenzaal moet reeds een af'deeling ,zan deze Bond zijn, 

welke ongeveer 60 leden zou tellen. 
Begin Januari l947 is op ren middag een vergadering belegd 

door bedoelde Bond in het café De Poort van Cleef te Almelo, 
waarb.J enkele personen uit Rotterdam en Oldenzaal aan,.ezig wa

l:;:.\ ren, die de bedoelineen dezer Bond zouden uiteenzetten. Slechts 
� tviee personen uit i"lmelo waren op die vergadering verscnenen, 

t.w. Jan Hendrik Webbink, geboren den 14 Is.pril 1876 te Vriezen-
@ veen, wonende te b..lmelo, Bronerbroeksctiestraat 47 en Hendrik 

Jan Vrielink
) 

geboren den 7 Januari 1874 te tJDbt-',.lmelo, wonend 
te Almelo, Arnbtstraat 147, 

Deze beide personen staan te Almelo gunstig bekend eh 
bemoeien zich niet met de politiek. 

Uit deze vergaderin�( is hen gebleken, dat de Bond de le
den behulpzaam zou z.jn b j de voorzieni::._1 van materialen, zooals 
kunstteenent J.ederaaten, fietsbariden e.d. Tevens werà medege
deeJ.d, dat door het werken van deze Bond de sociale voorziening 
voor Ouden van Dagen was tot stand gekomen. Dit laatste echter 
werd door hen in twijfel getrokken, \"/aardoor zij al geen hooge 
verwach tingen van deze Bond kregen en er weinig animo bJ hen 
bestond om voor d e  Bond leden te ;aan werven. Van eenige poli& 
t ieke gezi ndi�eid is hen niets gebleken. 

De contributie zou l2 cts. per week bedragen, ter,dj.L hier 
van 10 cts. bestemd was voor de Bond en 2 cts. voor èe bodE>, die 
het geld op zou halen. 

t,,;.en .Ka.Il toetreden tot deze Bond als lid, donateur en 
begunstiger en dient men dan een vra.:benlJst in te vullen, wa9.r
van een exem�.Laar bj dit rapport wordt gevoegd. 

De personen, vermeld op b
J
gaa:_de ljst zouden zich inmid

�els a�s lid van �eze_Bond aanJemeld hebbe n, doch tot op heden 
is nog �een c.ontr1but1e door hen tetaald, terw jl van een b e• 
staande afdeeling te Almelo nog niets bekend is. 
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VRAGENLIJST I tl rfl{

ALGEMENE BOND VAN LICHAMELIJK GEBREKKIGEN 

Secretariaat: G�ONINGERSTRAAT 7a � Telef. 74521 • Giro 338244 . ROTTERDAM 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

VRAGEN 

Hoe luiden Uw voornamen voluit 

Hoe luidt Uw familienaam 

Straat en huisnummer 

Woonplaats 

Datum en jaar van geboorte 

Wat is Uw lichaamsgebrek 

Is Uw gebrek ontstaan door een ongeval. 
ziekte, of zijt gij gebrekkig geboren. 

Hoeveel ongevalsrente per week 

Hoeveel Invaliditeitsrente per week 

Ongevalsnummer 

Rentenummer 

Welke arbeid verricht gij 

Kunt gij nog arbeiden? Welk beroep 

Zijt gij gehuwd 

Hebt gij kinderen � Hoeveel 

Hoeveel kinderen inwonend 

Hebt gij ondersteuning, v. welke instelling 

Hoeveel p�r week 

Hoeveel inkomsten hebt ge in totaal, Uw 
verdienste medegerekend 

ANTWOORDEN 

........... ........................................................................................................................... , 

........ ·····-·. '···--·············· .............. ···· ·---�---···· .................................. .. 

f" ............... ················································································ 
......................................................................................................................................... 

.... ......... ................ . .. ... ,� .................... . . ... . . .......... ., .... _. . ....................... . 

........................................................................................................................................ 

!... ....................... _ . .. . 

..... ........... .... .. . . . . . . . . . . . .. . . ... ... . _, . . . . . . . . . . . . . . . ............. ...... . -.................... . 

...................... ..................................................................................................... , ........ . 

.20 Hebt ge een in-yalidenwagen ........ ................... ........................ .. ,: .. l'"'''"'"'' ........... ....... . 

21 

22 

Hebt ge kunstledematen of orthopaedische 
instrumenten ? Welke 

Wie is Uw huisdokter 

(Duidelijk invullen s.v.p.) alleen bestemd voor gebrekkigen. 
Beschikbaar voor nadere gegevens. 

••• •••••••••••••••oo ••••••••••oo,,,,.,,.,., •••• ,.,,,,,,,,,, ••••••• "-•••••�•••""'""""'" '"""""'""""''" """""'""''H"·""' ""''."'"'"'�"''""''"''""'""'"""'""''"'"'"''"'"'",.'"''"""'•••••••••••o."'' """'"""''" 

........................................... " ...................................................... ,--················· .. ·· ·"···"'''""'"'''"'''"''''""'''''·····················••"··················"····"····"''''''································· .. ······••·· 

.. ........................................... ,_ ............................................ � .................................................................................................................................................................. . 

'''"'\""'"' ""'"" ............................................ ............................................................................................................ , ................................................................................ .. 
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Personalia 

@ IUna Lelsz, ·geboren te A-Almelo 17-3-1898, zonde·r beroep, N.H., 
wonende Zv1anebloemstraa t 40 te AL1elo; 

, 

•, 

@Hendrik Schoema�{er, geho·"en te .A-Almel• 19-5:...1904, zonëler be
. roep, geen goJsdienst, wonende Bellavistastraat 15 te Almelo; 

Chrü:tiaan Hergers, geboren te A-Almelo, 18-4-1910, zonder 
,oeroEp, R.K., wonende Reigersweg 23 te Almelo;

Jan Rendril<. "/erlbink, gebor€n te Vriezenveen 14-4-1876, zonèer 
beroep, W.H. wonende BornArhroehschestraat 47; 

HendrD. Jan Vrieli.rJ.k, geboren te A-Almelo 7-1-1874, �onder 
beroep, geen godsdiel\St, �1onende Ambtstraa t 147 te Almelo; 

Willem Vreeling, geboren te Weststellingwerf 21-5-1865, zonder 
beroep, R.K., uonende le ","Jesterdolrntraat 32 te Almelo; 

Marten Keuiiing, gehor·eL te Haskerland 20.;.5-1895, meubel,makers 
v1:} N .R., wonende Rietstr-aat 65' te Almelo •
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UITTREKSEL 

Voor ...... Q.�.P..t.... . .. tf 1--·.... ............. ............ ........ Naam . .Al..g ... Î?..QXJ.d ... .V. .• Lich .... geb.re.kkige.n. .............................. . 

Origineel in ...... 0 .... P. .•. ?..l..l......... ....................................... Naam . .Q.or.r. ....... J.anse.n .. divers.en .•................ . . ............ 
Volg nr . ...................... Ag, nr. AOP. .... l..l..7..B.� .. ... ,. Aard van het stuk .... v.:e.i::.z.amel.de .. gegev.ens •............. , ........ . . 
.......... ................ .......... ....... . .... ...... ................... Afz .... C"V.D •.... Vriezenve.e.n .•............................. Datum .. 5.�.3.� .. �4.'7,.- ..... . 

. � 

Volgens een afgelegde verklaring van Hendrik Moelard, 
geboren 24-l-�901, te Tubbergen, van beroep katoenwever, 
vronende Bel tweg 29 te Almelo, lid der CPN en raadslid voor 
de C.P.N. der Almelose Gemeenteraad worden voorbereidingen 
getroffen om te komen tot oprichting van een afd.Almelo 
der Nederlandse Bond van Invaliden en Lichaamsgebrekkigen. 
Als oprichters werden door Moelard genoemd: 

• Willem Vreeling, geboren 22-11-1865 te West�telling:..
werf, ·wonende verm. Westerdokstraat 32, zonder beroep;

dan Hendrik Webbink, geboren 14-4-18?6 te Vriezenveen,
wonende Bornerbroekses·traat 47, zonder beroep •

Uitgetrokken door .... @ .•. , .. ..... , ............ O.all ... ; ... #.4'.'.,............ Afd./Sectie ..... B .... III .............. Datum ...... 9 • á .. J.47 •. 



14 :Maart 

13. 11'759

1 R. .C.fl. (2x)

a.fd. Ned. Bond ve.n Invaliden 
en L::. chca.riio flebreJc'. igen. 

Heer 

r 0 • 

Vol"R:ens e·eri h:i.ex- on:tvc.n1en aan U h�l,ende mede
�eeling, zouden te Almèlo pöGingen in het ,�rk worden rcesteld 
om to't oprichting te komen van e-en afdee1:ing Alm.oio van cî.en 

· Ned;ex;land�c\}en l30.n4 van ;i:11va:i,.idexi en Licl1a ..r_1á.gab.rtn" ig,m.
De voorbereid�ngen hiertoo �ouden .orçwn P. troffen 

do r 4et com ''unist:i.s,fä getneenterandslid Uendrili:. Jo ,rara.., 
te�wijl als vè:moedelijke opr.i:chte�'S woraen gon�.emd ;/illem 
Vreelinf'.t get.,.. te W"eststel.lingterf, 22 N.ovember 18'15t wo.nande 
,est��okstre.at 32 Al:m_clo en Jan Handril( Vlehbink, geb. 
V:J."i zonveen �14 /April 1876, ,onende Dorne;rb.r•oe1.;l.:lCllesi:;raat 47 
Alrnolç,. 

Ik mo"ge u 'VEtrz;oe 'E:m èen oncler�öok .naar de i>èlio' lcle 
n'ftioelinf.'! t;e- will@' (oen instellen en mij' met het res�lt'(lat 
in 1 ,en�iti- :te doen · stellen, r,aarbij .ik' $?a1?{10 za1 ,o17den inr,e
liol t or.at ront den poli tie]\.an inslag van dep. boncl 1 s-n.ec.ia?.l 
o:e dçza oom.. .uniati$ei\ gaoriehteerû is en mo�eli.(k, 1H�}�end 
wo�dende P. g\-;..'vem, betroff��éfe èle landelijke orga.n.isat-i� 
(.zetpl, 01:"ientctrring,. hoo fdbes·buui:nleden e. d i" ). ., 
!rcvenf:3. zq1· 'i.k ga:i'.t'nc de :p'oîd.t'#,e'kq o'Î'Le.n;t;'e.erin� ve.rnen�n ,ro.n 
Vi'eeling �ll Wbbbink en h_1e � q ov rige:ns bekend. otaan� • 'Uw antwoord t·lX'1á :-e z · è :tk gaàrne ter; i::ioet, 

�,. 

Commissaris va.n Poli tie

J. 

· Hot Hoö'f:d v.nn· c1en
mmTRAJ"EN v:i!ILIGl lEir.SDIErST

na!!lens dez (;17.: 

J.G. Crabbondo.m. 

� 
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Q. y. Jl. Vriezenveen, J Maart 1947.

Br.No.21/-1'.Z-Geheim. 

Onderwerp: "Verzamelde gegevens". 

Bijlagen : J?.:én. 

A a n

Bijgevoegd heb ik de eer U Hoog.t!,deluestrenge te doen 

toekomen een rapport van mijn medewerker 11 .h.11, bevattende een 

verzameling gegevens, betrekking hebbende op uitlatiD.5en van 

personen, alsmede een kort verslag van een C.P.Tu.- en een �.v.c.

vergadering te Almelo. 

Afschrift van ditirapport is in het bezit van den I.D. 

Almelo. 

1 Volgno. 1 
J. !, 

au"!/ 

den Heer Hoofd van den 
\ ACD/l<P"! _! 

.Q.. y. !?. • 



Door den heer Evert Jan Hondebrink, geboren 

1
18-1-1893 te A-Almelo, van beroep katoeriwëver, wonende Irisstraat
no.46 te Almelo, lid der E.V.C. wordt in zijn gespre.kken met 

1 

zijn mede-arbeiders propaganda gevoerd voor de C.P.N. en E.V.C. 
Hondebrink verklaart, dat de kapitalistische 

machten in Nederland binnen karteren tijd�� velen verwachten, 
gebroken zullen worden. Rusland staat volgens hem in Duitschland 
reeds midden in Europa en zal bij een gunstige gelegenheid de 
Europesch staten onder de voet loopen. 
Niet eerder dan� Rusland hier "de baas" is, verklaart Honde
brinkJzal de arbêïder zich een behoorlijk bestaansrecht kunnen 
verwerven en de kapitalistische en kerkelijke machten het zwijgen 
kunnen worden opgelegd. Deze staan volgens hem de bestaans-moge-

\ lijkheid in de weg en het is de taak van de arbeiders om hierte-
gen te vechten tot het uiterste. 

t �,� f . Op Donderdag 20 Februari 1947, des avonds te plm.
�� 8.00 uur is in de zaal van café Frederik van der Kolk, geboren 
U� '{'J" ,' 13-2-1897 te A-Almelo, van beroep caféhouder, wonende Bornsche-

/
. ��� straat 20 te Almelo door de C.P.N., afd. Almelo een ledenverga-

v dering gehouden. 
� Tijdens deze vergadering werd medegedeeld, dat de 

r partijgenooten Johan Frederik���' geboren 8-12-1901 te 
Zutfen, van beroep waterschap-èontroî'eur, wonende Boschstraat 32 

1'/:1,.J ... te Almelo voor het Agrarisch bureau en Geert ifol.,te,r/l, geboren
18-11-1911 te S-Almelo, van beroep betonwerker, wonende Bodden
straat 41 te Almelo voor "De Waarheid" in het districtsbestuur 
zijn gekozen. 

� Door den heerBernardus de Jong, geboren te Harden-
berg 16-2-1911, van beroep spinner, 'wonë'fi'ae Rohofstraat .35 te 
Almelp werd een overzicht gegeven van de te Enschede gehouden 
districts-conferentie. De Jong voornoemd deelde tevens mede, dat 
de vrouwen van het 1 Mei.comité in de week van 17-22 Bebruari 
a.s. hun werkzaamheden zullen beginnen •

• � Vervolgens bleek, dat de heer Jan Hendrik ÎammerA,,
geboren 24-3-1897 te S-Almelo, van beroep rijwielhande aar, 
wonende Kolkstraat 10 te Almelo de �de.r=�b,plj.�� leidt voor de 

�fd. Almelo.

Door Hendrikus Wopke_p, geboren 2-12-1915 te A-Harden
berg, van beroep pijpenpakkêr-Katoenspinnerij, wonende Maardijk 
no.56 te Almelo wordt op zijn werk bij de firma ten Cate, alhier 
regelmatig propaganda gevoerd voor de E.V.C. Wopken is alä lid 
der E.V.C. ingeschreven. 

Tevens wordt door hem bij 
aangespoord critiek uit te oefenen op 

n�/ genomen beslissingen. Ook worden zijn 

eventueele conflicten 
de door de Directie 
medearbeiders door hem aan-

� 
1 

gespoord tot stakingen. 
Hoewel Wopken van oorsprong Roomsch Katholiek is 

wordt door hem veel pDopaganda gemaakt uoor de E.V.C. en heeft 
verklaard zijn medewerking te zullen verleenen aan stakingen, 

,die door de E.V.C. worden uitgeroepen. 

- Door Geert Schop:p,��' geboren 16-12-1884 te A-Almelo
van beroep katoenwever/grondwer1rer, wonende J.v.d. Vondelstraat
23 te Almelo is een zesde prijs gewonnen voor een prijsvraag
uitgeschreven door het dagblad "De Waarheid".



1 <. 
r� -� Ó1

� 1 Volgens een afgelegde verklaring van Hendrik 
Moelard, geboren 24-1-1901 te Tubbergen, van beroep katoenwever, 
wonehde Beltweg 29 te Almelo, lid der C.P.N. en raadslid voor de 
C.F.N. der Almelosche Gemeenteraad worden voor:bereidingen getroffen
om te komen tot oprichting van een afd. Almelo der Nederlandsche
Bond van Invaliden en Lichaamsgebrekkigen.
Als oprichters werden door Moelard genoemd:

verm. Willem Vreeling, geboren 22-11-1865 te Weststellingwerf, wonende
· westerdokstraat 32, zonder beroep; 

W! J. Jan Hendrik Webbink, geboren 14-4-1876 te Vriezenveen, wonende 

1Bornerbroekschestraat 47, zonder bereop.
� Door de E.V.C. afd. Almeîo wordt een kader-cursus 

( voor E.V.C.-leden gehouden om deze op te leiden voor bestuurs
functies in de E.V.C. 

Deze cwssussen worden gehouden: 
Zondagsmorgens in het E.V.C.-gebouw, gelegen aan de Doelenstraat 

��o te Almelo; 
� Jl-Dinsdagsavonds ten huize van Gerrit Assink, geboren 13-1-1912 

te A-Almelo, van beroep timmerman, w�nênae Tuinstraat 85 te Almelo; 
l Donderdagsavonds ten huize van vermoedelijk Albert Jan B.J-.�hcu::.s,j:;.,

\ geboren 1-6-1893 te A-Almelo, van beroep seinhuiswachter N.B.,
wonende Rietstraat 198 te Almelo. 

Op 20 Februari 1947, des avonds te 8.00 uur is 
door de E.V.C., afd. Almelo een ledenvergadering gehouden in de 
dancing van "Het Groenendal 11

, gelegen aan de Willem de Clercq_straat 
te Almelo. 

Tijdens deze vergadering werd door de heer 
1
P Frederik Leushui.� (vermoedelijk), geboren 21-5-1903 Den Ham, 

van beroep menger katoenspinnerij een beschou1,111ing gegeven van het 
E.V.C.-congres 194-7, van 3-8 Februari j.l. te Amsterdam gehouden.

Hierna volgde een uitvoerige bespreking over de 
nieuwe contributie-verhooging, welke 01 dit congres is aange
nomen, ten behoeve der propaganda en scholing. De contributie 
voor het lidmaatschap der E.V.C. bedraagt volgens de nieuwe rege
ling 2% van het loon. Tegen deze nieuwe contributie-regeling 
werd van de zijde der leden nogal veel bezwaar gemaakt, doch het 
feit dat deze regeling op het congres was aangenomen, was beslis
send. 
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