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Bij het 2S-iarisr HuwelijksÍeest
vctn den Heer en Mevrouw van Westreenen.

Langs deze rveg willen rvíi even stilstaan bii het feit, datonze se(relaris-
penningmeesler, de Heer van Weslreenen en ziin vrouw op de 28ste
April de dag hopen te herdenken, dat zii voor 25 iaar in het huweliik
traden.
Miinheer en Mevrouw van Westreenen, namens alle Hazenkanrpers
wensen wij U beiden van harte geluk met dit heerliike huwelijl<sfeest
en ook Uw kindererr.
Moge de viering van dit feest U een aangename herinnering geven en
wii hopen, dat gij nog vele jaren voor elkander en de kinderen moogt
gespaard blijven.
En dan willen wíj ons nog even afzonderliik tot den Heer van Westreenen
wenden.
Vele van deze jaren hebt U ook in het belang van De Hazenkamp ge-
werkt. Wii allen kennen U zo van nabii. Al die jaren hebt U alles gegeven
voor De Hazenkamp, wat in Uw vermogen lag. U hebt De Hazenkamp
zien groeien en bloeien en steeds hebt U op de bres gestaan voor De
Hazenkamp. Niets was U te veel. Hiervoor danken wii U dan ook zeer
hartelíjk.
Wíi hopen, mijnheer van Westreenen, dat we U
functie voor De Hazenkamp mogen behouden.

nog lang in Uw huidige

P. AARTSEN.
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Zaterdag 12 April trok De Hazenkamp weer naar Tiel, om een hockey-
wedstriid te spelen tegen de T.H.C.
Enkelen gingen op de fiets, maaÍ vanwege de bandenschaarste stonden
er om kwart voor drie elf Hazenkampers en een T.H.C.-er op het
stationsplein. Toen ook de aanvoerder als laatste aankwam, trok het stel
naar de wachtende trein, die echter al danig vol was, zo vlak voor Pasen.

Met een parodie op het bekende gezegde, gaan er echter veel (makke?)
Hazen in een trein, zodat we toch, zij het enigszins verdeeld, in de trein
kwamen en in een knal-stemming in Tiel aankwamen, waar we werden
afgehaald door den voorzitter van de T.H.C.
Na een wandeling van ,,een stief kwartierke" bereikten we het terrein,
waar spoedig hard gezwoegd werd. Een verslag over de wedstríid laat
ik aan anderen over, want het enige wat ik me nog van het terrein kan
herinneren is, dat ik echte Tielse klei heb meegenomen aan schoenen

en broek. Daar na de wedstrijd eerst de inwendige mens versterkt moest
worden, werd de terugtocht naar de stad aanvaard, weer onder Ieiding
van den voorzitter, die ons oaar ,,Parkzicht" bracht, dat een goede bekende
van hem bleek te z\in. Hier werd het brood opgegeten, waarbij we
verrast werden met een consumptie, aangeboden door de T.H.C., die
natuurliik met een hoeraatje begroet werd. Hier bleek ook, dat het
hockey-elftal enige nieuwe biliart-enthousiasten bezit, zodat we volgende
winter een goede opkomst in het clubhuis kunnen verwachten.
Maar omdat enigen in het gelukkige bezit van broodbonnen waren, gingen
we een banketbakkerswinkel belegeren. Daarna werd onder grote be-

langstelling van de Tielse bevolking midden op het stadsplein een taarties-
fuif gehouden Nu kwam Pa (P.A.) toch ook meedoen, die eerst meer
belangstelling had voor potten en pannen en andere benodigdheden voor
de uitzet. Na nog even naar onze oude Waal te ziin gaankijken,gingen
we weer naar ,Parkzicht" terug, om de koffers en sticks op te halen.

We slaagden er nog biina in, het adres voor een vet varken van ,,Jan"
te krijgen, maar hiervoor bleek hij toch nog niet ver genoeg ,weg" leziin.
Uitgeleide gedaan door enige leden van de T.H.C. gingen we nu weer
naar het station, waar de trein betrekkelijk goed op tiid verscheen. De

stemming in de trein was weer echt ,Hazenkampelilk" en het was op-

merkelijk, dat terwiil iedereen het 's middags te lang vond duren in de
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boemel en mopperde over het vele stoppen, het 'savonds naar ieders zin
veel te vlug ging.
Bii de aankomst in Nijmegen regende het een echt Nijmeegs motregentje,
maar dat was toch niet meer in staat de gezellige middag te bederven
en rnet een prettige herinnering aan deze reis gingen allen naaÍ huis,
met de verwachting van een spoedige revanche-wedstrijd op het
Hazen kam pterrein.

H.

ALS LEEUWEN !!

Orcrnje Blquw I - Hozenkamp l-1.

In deze wedstrijd, die zo ongeveer met een Quick-N.E.C, in zakÍormaal
vergeleken kan worden, is weer iets van de oude Hazenkamp-glorie
herleeÍd. Voor Oranje Blauw kon een overwinning het definitieve kam-
pioenschap brengen, iets, wat ook in de lijn der verwachtingen lag, daar
wij tot nog toe geen biister florissant figuur in de competitie geslagen
hadden. Tot overmaat van ramp speelden wii slechts met tien man, ter-
wijl Fré Maassen, wegens een enkelblessure maar op halve kracht speelde.
Daarentegen kon Oranje Blauw een volledige, vlot, maar hard spelende
ploeg opstellen.
Na lang Wachten op den scheidsrechter kon de wedstrijd eindelijk beginnen.
Als volgt stelde ons tiental zich op :

K. t\leesters
S. Kleinlooh P. Bemer

B. Companjen F. Maassen P. de Smidt
J. v. Neerbos J. Stolk D. Thiele F. v. Neerbos

Het bleek al spoedig, dat onze jongens met de heilige wil bezield waren,
Oranje Blauw de overwinning niet cadeau te geven. Aanval op aanval
van Oranje Blauw werd afgeslagen. Door stug verdedigen der backs,die
hierbij krachtig gesteund werden door de middenlinie, werd den viiand
geen kans tot schieten gegeven. En werd er van veraf geschoten, dan

wist Kees, wiens keepen in deze wedstrijd een openbaring bleek, er wel
raad mee. Bij plotseling offensief optreden in deze període van onze
mannen, schoot Stolk rakelings langs, maar het bleef slechts bii enkele
snelle uitvallen, die geen resultaat opleverden.
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Op den duur werd de vijandelijke druk op onze veste wel wat te zwaaÍ.
Vaak ontstonden er hachelijke momenten, maar dan dook Kees met zijn
lange grijparmen weer op, en was het gevaaÍ weer bezworen. Ongeveer
een kwartier voor rust viel Kleinlooh binnen het beruchte gebied bii
verwoed wegkoppen over Vroon heen. De scheidsrechter oordeelde het
nodig onder heftig protest van aanvoerder Bemer, Oranje Blauw hiervoor
een strafschop toe te kennen. Onberispeliik werd deze strafschop door
Hans Kok ingeschoten (1-0). Deze goal scheen de talrifk aanwezige
O B.-aanhang toch geen voldoening te schenken, want het bleef wonder-
baarlijk stil langs de liin.
Men zou geneigd ziin te denken, dat dit doelpunt sterk demoraliserend
op ons zou werken. Het tegendeel was waar. Vastberaden en vol vuur
bleven we tot de rust toe doorvechten.
In de rust werden we onthaald op heerlijke bouillon, omdat O B. bij ons

ook altijd toa,ter krijgt (je speelt tegenwoordig voor ie plezier uit-wed-
strijden).
Direct na de hervatting bleek dat O.B. besloten was de overwinning zo

snel mogelijk veilig te stellen. Dick Thiele dacht er echter anders over.
Na drie minuten maakte hij met een listig puntertje, dat via heeper's
handen en de binnenkant van de paal in het doel verdween, de gelijk-
maker (l-1).
Dat gaf ons natuurlilk moed. Als teken dat de Voorzienigheid onze
voetbalschoenen zegende, begon het op dat moment te gieten en dat
bleef het de hele wedstrijd doen.

Nu echter Lregon de O.B.-aanhang los te komen. Onder de luide aan-
moedigingen golfde de ene O.B.-aanval over de andere, maar onze achter-
hoede en middenlinie stonden pal, hoewel onze voorhoede ook nog vaak
moest bijspringen. Door het gladde veld werd het verdedigen steeds

moeilijker. Met ware doodsverachting gooiden we ons vaak voor de voeten
der tegenstanders om ze het schieten te beletten. Trappend, koppend,
schoppend, vallend, zwoegend en ploeterend wisten we steeds groot
onheil te voorkomen.
Bii een plotselinge aanval van ons, kwam Jo van Neerbos alleen voor
den keeper te staan Door overhaast schieten ging deze kans echter
verloren. Eventjes later gaf dezellde speleÍ een kogel op het doel, die
de O.B.-keeper slechts met moeite kon wegwerken.
Met O.B. weer sterk in de aanval kwam het einde van deze titanenkamp.
Een woord van lof aan onze spelers, die op zo'n kranige wijze dit
prachtige geliike spel bevochten, is hier zeker op ziin plaats.
Behalve Peter en Hoistee schitterde De Hazenkamp-aanhang weer door
afwezigheid ! ! ? ? Kan hierin geen verandering komen ?

B.
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DE HAZENKAMP I - O.S.C. I 3-2.

1-0 is niks, hoÍ !! !

2-0 is wat, hoi ! ! !

Ze hebben met 3-2 aan de boks gehad, hoi ! ! !

Zaterdag 29 Maart 1941 is een dag die voor altijd vereeuwigd is in de
analen van De Hazenkamp.
OpZaterdag29 Maart n l. overwon De Hazenkamp I het sterke O.S.C. I.

Vorige keer verloor De Hazenkamp met 2-1. Geen wonder dus, dat de
,,vele" toeschouwers met grote aandacht keken naar ,,het grote" dat ging
gebeuren. Precies om 2.30 uur stelden beideelftallen zichoponderleiding
van de scheidsrechters Nuis en van Meeuwen.
Direct na de bully zette De Hazenkamp een aanval op touw, die echter
dood liep op de backs van O.S C. Het spel golfde nogal op en neer,
maar meestal was De Hazenkamp in de aanval, hoewel er met 10 man
gespeeld werd, waarvan 2 invallers. Van De Hazenkamp blonk vooral
Jaap Noordhof uit, van de tegenpartif van Hattem en Bekink. Om 10

voor drie zette De Hazenkamp een grote aanval op. Linksbinnen van
Westreenen gaf een voorzet en midvoor Wout schoot in. De Hazenkamp
leidde (l-0) ! Daarna was het een poos betrekkelijk rustig, tot O.S.C.
een halve minuut voor de rust doorbrak en de gelijkmaker scoorde (l-1).
Tijdens de rust maakte Huib van Meeuwen nog een paar foto's van het
elftal (zonde van de filmpies !).

Na de rust modderde De Hazenkamp eventjes (héél eventjes maar),
rnaar toen er enige strafcorners tegen ons genomen werden, was alles
weer kits. Om half vier maal<te de linksbinnen van Westreenen nog een
goaltje (2-l). Nog geen minuut daarna maakte O S.C. geliik (2-2).
Om tien over half vier maakte spil Jaap nog een doelpunt, en toen tien
minuten later de wedstrijd eindigde was de overwinning vooÍ De Hazen-
kamp een voldongen feit.

BEN HAASKE.

IMI IE ID IE ID IE ItII INI G IE INI .
FEESTAVOND. - Zoals bekend, zou de feestavond dit jaar gehouden worden op
Zaterdagavond, 17 Mei a.s. Op een Zaterdagavond kanechterwegensomstandigheden
geen beslag worden gelegd op de kleine zaal van ,,De Vereeniging". Daarom isvoor-
lopig besloten deze avond te houden op Woensdagavond 21 Mei a.s. In ons volgend
nummer komen we echter nog op deze avond terug.

JAARVERSLAG. - Wegens gebrek aan ruimte kon in het blaadje over Maart en

April, het 1'aarverslag niet opgenomen worden. Dit zal in het Mei-nummer gebeuren.

De Hazenkamp
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VOETBAL.
Voor drie weken terug speelde onze voetballers tegen Voorwaarts op de
Weesinrichting. Verschillende spelers hadden bericht van verhindering
gezonden en verscheen De Hazenkamp met enige invallers en oncompleet
in het veld. De onzen verloren deze wedstrijd dan ook.
De week daarop speelde De Hazenkamp tegen het elltal van de Lucht-
beschermingsdienst. Deze wedstrijd werd een daverende overwinning voor
de Hazen. Ik heb de goals rnaaÍ niet geteld, maaÍ ik meen dat het
7-2 was,
Afgelopen Zaterdag werd er tegen Oranie Blauw I op de Kwakkenberg
gespeeld. Het weer was nu niet bepaald aanlokkelijk voor voetbal, want
het regende al maar door. De onzen hebben een gelijk spel weten te
bevechten tegen de a.s kampioenen. Voorwaar een prachtig resultaat.
Oranje Blauw wist haar doelpunt uit een penalty te bemachtigen. Na de
rust maakte Thiele met een onhoudbaar schot gelijk. Toen de scheids-
rechter het einde aankondigde was de stand nog l-1.
Met dit gelijke spel is Oranje Blauw I kampioen van haar afdeling ge-
worden. Van deze plaats wens ik O.B. van harte geluk met het door
haar behaalde kampioenschap.
Met nog één wedstrijd voor de boeg, is de competitie voor onze voet-
ballers, weer ten einde,

HOCKEY.
Deze maand hebben we twee wedstrijden mixed gespeeld. De eerste
tegen O.S.C., die werd gewonnen met 3-2; de andere tegen T.H,C,,
die met 1-0 verloren werd.
Alles bij elkaar zijn deze twee wedstrifden een goede oefening geweest
voor de Hazen.

GYMNASTIEK,
Tot heden is de heren-groep vrii goed bezet geweest.
Op 5 April heeft De Hazenkamp haar medewerking verleend aan de
Nijmeegse Sportorganisatie, die met de andere drie Nijmeegse Gymnas-
tiekverenigingen een demonstratie-avond had georganiseerd in de grote
zaal van ,,De Vereeniging".
Onze oudere groepen kwamen hier keurig voor den dag.

P. A,

.")

T
.!
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HANDBALWEDSTRI]D
De Hazenkamp -V.C.I.G. 5-2.

Donderdag 17 April. Handbalwedstrifd ! ! !

Om half drie stelde het beroemde J.G.-elftal zich op om zijn krachten
krachten te meten met het nog beroemdere Hazenkamp.elftal, dat zij
beloofden in de pan te zullen hakken. Maar het is ze niet gelukt !

Wie De Hazenkamp wil verslaan, moet verdraaid vroeg opstaan en dan
lukt het nog niet.
De J.G. won de toss. De Hazenkamp had de bal uit. Onnriddellijk werd
er een flinke aanval op touw gezet en het J.G.-doel ontsnapte nog maar
net aan een doorboring. De Hazenkamp was steeds in de aanval en na
15 minuten namen de Hazen de leiding door een keihard schot van
Meesters.
Hierna kwam de J.G. even opzetten, maar onze eminente backs wisten
de bal vlug weg te werken en even later maakte Meesters bij een vol-
gende aanval het tweede doelpunt. Viif minuten voor de rust bracht
Verheyen met een mooi hoog schot de stand op 3-0.
Na de rust werd er een penalty genomen op het Hazenkamp-doel, die
echter door den keeper keurig gestopt werd en opnieuw gingen de onzen
tot de aanval over. Midvoor Seegers miste een paar pracht-kansen en

even later, toen de bal teruggespeeld werd, bracht van Meeuwen de stand
op 3-1. Daarna werd er weeÍ een flinke aanval op't J.G.-doel ingezet,
maar keeper Post hield dit keer ziin heiligdom vrij. Dan komt de j.G.
weer opzetten en van Meeuwen maakt er 3-2 van.

Dat laten de Hazen er echter niet bii zitlen. Onophoudelijk wordt het

J.G.-doel nu bekogeld, totdat Companjen er met een hard schot in de

rechterbeneden hoek 4-2 van maakt,
Nogmaals komt J.G. even opzetten, maar de keeper is op ziin post.

Even voor het einde maakt Meesters er Ínet een goedgericht, heihard
schot 5-2 van.
Er waren nog enkele minuten te spelen, maar deze brachten dan ook
geen verandering meer in de stand en toen even later de scheidsrechter
met een Íluitsignaal het einde van deze goede wedstrijd aankondigde,
was de V.C.J.G. met 5-2 geslagen.

N.
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Lubbers

HOCKEY.WEDSTRIID
Tielsche Hockey Club (T.H.C.) - Hozenkomp I-0.

Na weken van uitstel door weersomslandigheden is afgelopen zaterdag
de wedstrijd tegen Tiel doorgegaan.
Daar we pas laat konden vertrekken, kon de wedstríjd tegen vijf uur
een aanvang nemen, waarbij De Hazenkamp door ziekte enz. in de
volgende opstelling verscheen :

Seegers
Aartsen

M. Noordhof Jaap Noordhof E. Harm
L. Creutzberg A. Oosterlaan W. Noorhof J. Noordhof Verheyen

T.H.c. wtst een kleine overwinning te behalen, alhoewel het met een
gelijk spel ook niet ontevreden had kunnen zijn. voor de rust was De
Hazenkamp ongetwijfeld meer in de aanval, doch iammer genoeg werd
deze meerderheid door de Hazen niet benut, om ze in doelpunten om te
zetten. Na de rust kwam T.H.c. hoe langer hoe meer opzetten en nam
grotendeels het offensief in handen.
Het wilde bii de Hazen eerst niet zo erg best vlotten, Alleen de spil
van De Hazenkamp, Jaap Noordhof gaf een zeer goede partij ten beste.
ook de,back Lubbers en onze keeper Seegers gaven in deze wedstríid
een behoorlijke partij hockey le zten.
Het zwakste deel van ons elftal bestond echter uit de voorhoede. zii
lieten verschillende aanvallen door slecht afwerken doodlopen en door
te lang treuzelen gingen verscheidene kansen te Ioor. De volgende keer
moet dat beter, Hazen.
Bii T.H.C blonk vooral de keeper en de links-back door buitengewoon
goed spel uit.
Nu iets over de wedstriid zelf.
In het begin was De Hazenkamp gedurig in de meerderheid, maar de
vele kansen om te doelpunten werden door de voorhoede door treuzelen
en slecht schieten verknoeid. Alllengs kwam T.H,C. er beter in, maar
de middenlinie en de achterhoede wisten door behoorlijk spel de situatie
tot de rust meester te blijven.
Na de rust komt T.H.C. venijnig opzetten met de vaste wil om deze
wedstriid te winnen. Tenslotte heeft T.H.C. succes, als hun midvoor,
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Huib van Meeuwen de bal in vríje positie kriigt toegespeeld en onhoud-
baar voor onzen keeper inschiet. Toch had dit doelpunt nog wel voor-
komen kunnen worden, indien de back van De Hazenkamp op ziin
qui vive was geweest.
Wel doen de Hazen daarna nog energieke pogingen om de stand geliik
te maken, maar het zat ons in deze wedstrijd niet mee. Eenmaal dringt
de spil Noordhof zich door alles heen en doet de bal in het doel
verdwijnen 1 rnaar de scheidsrechter had buitenspel geconstateerd en het

doelpunt werd dan ook niet toegekend.
En zo eindigde deze, in een prettige verhouding gespeelde hockey-
wedstrijd in Tiel met een magere, niet helemaal welverdiende 1-0 zege
voor de T.H.C.

P. AARTSEN.

w MWK&K^WWVV *^^9

Opa is gepensioneerd ! ! !

Na zoveel jaren trouwe dienst is Opa op S0-jarige leeftiid gepensioneerd.
Wat nu ? Er moest een nieuwe veldknecht komen. Maar ia, die liggen
hier op dit ondermaanse niet opgeschept. Vooral geen goeie veldknechten,
zoals Opa er een was !

Enfin, na lang en wijs beraad viel de keus op ,,den Weled. HeerJanssen
met dubbele s". De Heer Janssen is een buitengewoon man, even buiten-
gewoon als zíjn naam.
Deze mijnheer Janssen kwam met bekwame spoed naar 't Hazenkamp-
veld, Hii maakte de afrastering in orde (er zaten inmiddels al vier gaten
in), liet er toen schapen op los, die weldra door veertien lammeties
gevolgd werden. Zells 't zwaÍte schaap ontbrak er niet aan.

En van dat alles wisten wij niets. We waren dan ook zeer verbaasd,
toen we op het veld kwamen en er de nieuwe veldknecht aantroffen'
Onze verbazing sloeg over in ontsteltenis toen we 't huisje open vonden
en alles voor ons in gereedheid was gemaakt. Verpletterd zegen we neder op

een paar wrakke stoelen toen, als de klap op de vuurpiil, de veldknecht
ons de ballen bracht. En dat alles uit eigen beweging.
Met zo'n veldknecht gaat De Hazenkamp zeker een gulden toel<omst

tegemoet,
,Hazenkampers, komt allen't nieuwe wonder aanschouwËU',1,''rOOa^U.



I)e Hazenkamp

VOOR ALLE VOORKOMENDE
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN
D.A.BEERENS - NIJMEGEN

van Broecl{huysenstraat I - Telefoon 22060

DE SPAARBANK
te Nijmegen
HOOFDKANTOOR HOUTMARKT I

Geopend : Maandag tlm Vriidag
voorm. van 10 12,30

Zaterdag van l0 I uur
Maandag, Dinsdag, Donderdag
en Vrijdag nam. van 1-3 uur

Woensdag nam. van 1.30-3.30
uitsluitend voor Jeugdsparen
Bijkantoor : WILLEMSWEG 249

Geopend : Dinsdag tlm Vrijdag
van l0 12.30 uur

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product.

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het boet de jeugd groeien;
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Voor brandstoffen Uw betrouwbaar adres.

Ook voor Centrale Verwarming.
Levering ook aan niet-leden.

Coöperatie ,,VooruitgaÍlg" LJ. A. Nijrnegen
Burghardt v.d. Berghstraat 92 - Telefoon 26001

Wordt Lid !

Hoofdkantoor:

Wij geven 14 dagen uitkeering uit ons À{oederfonds, naar het verbruik.

:- HERENSALON D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Herentarief : Knippen . . f0,30
Scheren . . f0,15

Kinderen: Knippen f 0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

HET BETERE ADRES
BLOEMWERKEN

,,,T BLOEMENHUIS"
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T.UXX NTIEGEX
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D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

Wilt U een degelijke
fiets berijden
Laat U dan
door MENNE leiden

\ry'.MENNE
Specialiteit in Rljwielen
en aile R(iwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. l23

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dagelijks versch

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Níimegen

Telefoon 2t435

Wolfskuilscheweg lZ6

Sigaren magazi jn

,,DE POST''

J{, 0, Schipperhein

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

N ijmegen

A
N
N
E
M
E
R

A. VAN DER SLUIS
Hqtertscheweg No.4gl
I]MEGEN
TeleÍ. No. 21364
Beveelt zich beleeÍd oon
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Àlle voork, reparalie's aan woningen en gebouwen

,,lDc Zanl'
Wosschen

Stoomen
Verven

GRAAFSCHEWEG 247
TEL.21740
NIJMECEN
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I. A. DE HARTOG HEES/NIIMEGEN
Voorstadslaon 216

ÏEtEFOON 24600 POSTREKENING 349540

Voor het leveren van

Riiwielen, Radio's, Stofzuigers
Haarden, kachels,
Waschmachines,
Kinderwagens enz,, enz.

houd ik mij beleefd aanbevolen.
Alle eerste Klas fabrikaten

A. BBUINEWOUD
v. Langeveld stra,at 43

hoek Dqalsche weg

Telefoo n 24464

c^49
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J. Steinvooït,
Schoenmaker

Onder Riikstoezicht sediplomeerd
Schoenhersieller

Jan van Galenstraat 93

§=§=§H§§§g==

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

MAURIÏ§ tlRUKKER'S

Meubileerinrichting tl.U.

Lan geBurchtstr.26-30 
.

Tel.2Ol24

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?

Wii VERHUREnv comPlete serviezen
en alles wat daarbii behoort.
Voor i000 personen kun nerr wii U
direct helpen I

SMITS VAN HEUMEN
L, Hezelstr.S0 Tel. 26295

§rootste verhuur-inrichling v. ltijmegon & 0mstr.

Dn[[[fnl., DEKKIn & Zn , Ll'lMEBEI 0Íoen8stÍaat 3ll - Telsí 22693


