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Stukken voor de Redactie te zenden vóór de Sde van de maand.

A. OOSTERLAAN,

ABONNEMENTSPRIJS :

fr.p.p. : 65ct. p.halfjaar.Post-Girono.216400. Losse nummers 10 cent.

V(AT lElElDOlEltll "IDIE lHlAZlElNllKAlMllP. ?
Het Decembernummer en het Januarinummer van ons maandblaadje hebben
terecht bijzondere aandacht gelrokken.
Het artikel van den Heer Koning heett verschillende leden er toe gebracht
een antrvoord te geven op de vragen door den directeur van het Club-
werk gesteld. We vinden dat een buitengewoon verheugend verschíjnsel.
Maar al te dikwijls moesten bestuur en leiders voor de nodige copie
zorgen: ditmaal waren verschillende leden, die anders nietschrijven voor
,,de Hazenkamp", aan het rvoord. En zo is het laatstenummergeworden
tot één der beste die tot nu toe verschenen zijn ; een nummer, dat dicht
bij het ideaal komt, gesteld bij het begin : Een blad voor de leden door
de leden. We vinden het fijn, dat alle inzenders zo onomwonden gezegd
hebben waar het naar hun mening op staat. En heel veel leden zul|en
met extra-belangstelling het verschif nen van het Februarinummer tegemoet
zien. Die belangstelling is meer dan gewone nieuwsgierigheid; de discussie
die thans aan de gang is, betreft een allerbelangrijkst punt. 't Gaat niet over
de een of andere bijkomstige kwestíe; maar over de vraag, wat onze
vereniging ,de Hazenkamp" nu eigenlijk voor een vereniging is.
De Heer Koning en de schrijfsters of schrijvers hebben op die vraag elk
hun eigen antwoord gegeven; ik hoop, dat in dit nummer weer andere
leden aan het woord zullen komen.
Vermoedelijk zullen velen met bijzondere belangstelling uitzien naar het
antwoord, dat de directeur van het clubwerk op de stukken uit het Ja-
nuarinummergeeft. Zezullen teleurgesteld constateren, dat er geen artikel
van die hand in dit blaadje te vinden is. Niet omdat hii geen antwoord
heeft of van plan is, niet meer over dit punt te schrijven,maaÍomdatna
bespreking met het Bestuur onze gemeenschappelijke conclusie luidde, dat
alvorens deze interessante discussie ook van ziin kant wordt voortgezet,
we aan deze allerbelangrijkste vraag een afzonderlijke conversatieavond
zullen wiiden, waar het Bestuur zal vertellen, wat de oprichters van ,,de
Hazenkamp" bedoelden, toen ze onze vereniging stichtten. Deze con-
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veÍsatieavondzalzo spoedig mogeliik na die van Mr. StufÍ<ens gehollden
worden, doch een definitieve datum lran eerst worden vastgesteld, wanneer
wezekerheid hebben over de dag voor de derde conversatieavond in dit
seizoen, waarover thans nog gecorrespondeerd wordt. We hopen, dat de
Hazenkampers op deze conversatieavond even goed voor den dag zullen
komen als in ons Januarinummer en dat ook de volgende numrners een
groot aantal bijdragen van onze leden zullen bevatten.
We mogen alle leden die zich voor deze dingen interesseren - en wie
zo$ daar geen belang in stellen - nog wel eens herinneren aan de doel-
stelling onzer vereniging, zoals die vermeld staat op de lidmaatschaps-
kaart ?

A. OOSTERLEE.

-wwwwww%w%ffitr&w %@&77"

Nu 1937 weer een maand oud is, is het niet overdreven, om weer eens
aan de volgende Vierdaagse te denken.
Zoals de meeste lui wel zullen weten, ziin de data der marsen al in No-
vember 1936 vastgesteld op 27 tot en met 30 Juli. Vermoedeliik worden
we weer door onzen ,,adjunct" getraind en ik heb den Directeur in z'n
baard horen brommen, dat hij er wel wat voor voelde, om ook mee te
doen,
Kom lui, jullie weten nu allemaal wel, hoe gezond het is, daar ziin al
artikeltjes genoeg over geschreven ; en iullie kent toch die gezellige
sfeer, die er tijdens de Vierdaagse heerst en waarin je als tippelaar direct
opgenomen wordt.
Ik begriip tenminste níet, dat een grote vereniging als ,,De Hazenkamp"
vorigjaarnietmeerdan 16 deelnemers tevoorschijn heeft kunnen brengen
wat toch maaÍ een pover resultaat is uit bijna 500 leden.
Het is heel natuurlÍjk, dat liefhebberij in de één of andere sport je niet
in te gieten is, maar er ziin toch wel meer dan 16 leden, die wat voor
de wandelsport voelen !

Als je geregeld de trainingsmarsen meemaakt, dan is de Vierdaagse
niets anders dan een waardige apotheose op een reeks van uren van
gezonde ontspanning.
En dan nog wat ! '
Ik wil natuurlijk niet de principes van ons Bestuur aanvallen, maaÍ zotl
het niet mogeliik zijn, om ook Zondags trainingsmarsen te houden ?

Er ziin toch zoveel lui. die Zaterdags van hun werk komen en dan te moe
(of te lui) ziin om 's middags nog 30 of 40 l<m. te_gaan lopen.
En hoe l<omt 't dat er zich (zoals vorig iaar) t 35 lui inschriiven op de
liist in de Gymzaal en er per slot van rekening maar 16 meedoen ? Dat
is toch tè gek !

Laten we -dit jaar eens met een flinke groep van b.v. 50 deelnemers
uitkomen' 

scH.

Het adres, qenoemd in advertentie van H. MILO, (zie 2e bldz. omslag) is veranderd
en thans: GROENEWOUDSCHEWEG 162.
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Van de redactie ontving ik voorafgaand stukje, om, indien dat nodig mocht
ziin er nog iets ter opwekking ,,en zo" bii te schrijven.
Wel, ik vind het geweldig dat een van onze leden zelf over de vierdaagse
begint.
Is dat al geen opwekking tot meedoen op zichzelÍ aan dit jaarlijkse
wandelfeest ?

Natuurlíik gaan we ook dit iaar weer mee,.dat spreekt, dat gaat traditie
worden ! !

De vierdaagse is schrijfster van voorafgaand stuk zeker nogal meege-
vallen, tenminste ik zou zó'n optimistische toon niet hebben durven aan-
slaan, omdat, eerlijk gezegd, een vierdaagse me nog nooit is meege-
vallen, ook al door alles wat er nog bij komt !

Dit is nou wel niet bepaald een opwekking, maar adspirant-deelnemer,
beschouw het als waarschuwing om een vierdaagse vooral niet te onder-
schatten,
De mensen die hem al eens gelopen hebben, zrJllen me '!r/aarschijnlijk
ook wel gelijk geven. Nieuwelingen weten dus, waar ze zo ongeveer
aan toe ziin.
Dat een stugge, regelmatige training alles doet, behoef ik ook niet meer
aan de insiders mee te delen, dat is ook al bestemd voor nieuwelingen.
Op de trainingsmarsen van het vorige jaar is het me opgevallen, dat
juist beginnelingen in het vak, het meest spijbelden, met àl of niet goede
smoesjes om hun wegblijven te motiveren.
De raslopers mankeerden haast nooit, maar dat komt vcrmoedelijk omdat
de ondervinding iedereen wijs maakt.
Daar betrap ik mezelf alweer op een weliswaar verkapte waarschuwing,
die toch ook meteen weer een opwekking is, om geen één trainingsmars
over te slaan, want een slechte traíning wreekt zich altijd, dat kun je
veilig aannemen.
Nu hebben de enthousiasten al gevraagd: ,,begint die training nou haast
of lopen we dit jaar niet mee ?" enz, enz.

Ja, de training gaat beginnen en we lopen mee ! 50 Deelnemers ! !

Hiep hiep hoera ! ! ! De grootste ploeg van Nijmegen ! Gaat dat zien ! ! !!
Helaas zal het wel anders uitkomen, maar dat kan ook haast niet anders,
ondanks de 500 leden, want laten we vooral niet vergeten dat er bij deze
500 leden zo ongeveer 250 zijn, die niet mee mogen doen, omdat ze te
fong ziin ! Maar bij die andere 250 zijn er toch gemalrkelij'k 50 die'wèl
mee kunnen, zul fe zeggen.

Jawel, dat is wel zo, maar de bezwaren van ouders, de financieele be-
zwaÍen, de trainingsntarsen enz., weerhouden een massa lui ervan om
deel te nemen. En als je dan het aantal zo bekijkt, is beginnen met 35
mensen prachtig, tenminste dat vind ik, maar toen het vorige jaar
vol moed ongeveer 35 fongeluí hun eerste grote wandelingen maakten,
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dachten ze waarschijnlijk geen van allen aan het strenge medische onder-
zoek dat iedere vierdaagse loper dient te ondergaan.
Tjonge, na verloop van enige weken kwamen ze al aandragen met de
bekende sportkeuringsbriefjes en afgekeurd werden er velen, v.n.l. de
jeugdige deelnemers. Dat die keuring geen wassen neus is en wel de
geliik noodzakelijk, bliikt hier wel uit.
Ook zou de gevolgtrekking gemaakt kunnen worden, dat de vierdaagse
te zwaar is voor te ieugdigen en zelf ben ik het hier wel enigszins mee
eens. Persoonlijk lijkt het me beter dat er alleen aan deelgenomen wordt
door volwassen (d.i. volkomen volgroeide) personen. Vooral voor meisjes
en jongens die in een sterke groeiperiode ziin kan een VIER-daagse (met
de nadruk op vier) niet goed, nuttig oÍ gezond zíjn. Trouwens de Bond
voor Lich, Opv. voorziet hierin ook, want voor personen beneden 18jaar
is de keuring gelul<kig verplicht. En ook al ben je 18 jaar, töch keuren I

Dat eist de Hazenkamp, want die denkt aan de gezondheid vanzijn leden.
De typische zelf-voor-de-gek-houderij van : Ik ben al 18, dus hoef ik niet
gekeurd, is dus absoluut uitgesloten.
Zo ,,gemakkelijk mogelijk" maken we het je dus niet ! Luister verder ! !

Wanneer je de Vierdaagse wilt lopen, ben je tegenover jezelÍ én tegen-
over de vereniging waar je voor uitkomt verplicht, om elke trainings-
wandeling of mars mee te maken.
En dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Denk erom, dat je in de maanden April, Mei, Juni en Juli el,lce Zater-
dagmiddag bezet zult zijn, Dus :

niet sporten, niet kanoën, niet zwemmen, niet fietsen, niet studeren, niet
op theevisite en weet ik wat nog meer, maar:
wandelen en stevig wandelen !

Ziezo, dat weet je !

Dat die wandelingen heus wel gezellig zijn, behoef ik eigenlijk niet te
vertellen, dat spreekt vanzelf, daarvoor zijn het Hazenkampers onder
elkaar, die op stap gaan.
Te mooi gemaakt heb ik de Vierdaagse niet, maar staar je niet blind op
de binnenkomende lui zo'n vierde dag, beladen met bossen gladiolen
(of zonnebloemen), want er zat meer aan vast dan dat bossie blommen
op de laatste dag. Ook dat zal je wel duidelijk zijn nu !

Dus nog eens : Weet waar je aan begint !

Hierbij laat ik het voorlopig maar, 't zal zo wel genoeg zijn en wil je
meer weten, wel ie vraagt maar aan de lui, die hem al eens liepen. Ze
zullen le wel inlichten. Altijd bereid hoor, wat jullie ? ! 

VERBEEK.

't Vervolg van het praatje over sterren en 't slot van
plaatsgebrek niet opgenomen worden.

het skiverhaal konden, wegens

R.
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ZAA It IHI O C K IEY.VTE DSII- IR II ]I D.

zo bladerende in een stelletje oude Hazenkampblaadjes stuitte uw ver-
slaggever plotseling op een ,greep uit de Hazenjournaaldiscotheek,, (zie
Meinummer, 4e jaargang).
Dit enthousiaste verslag van een herenzaalhockey-wedstrijd, die onder
auspicieën van de Hazenbond van Ned. Zaalhockeyers gespeeld werd,
deed hem ineens met laaiende ijver naar zijn vulpen grijpen I

,Waarom ?", zult gij, nuchter lezer van dit veelgelezen blaadje met na-
tuurlijk een min of meer goedmoedíg schouderophalend gebaar, vragen,
weet ge dan niet, dat er enige weken terug, eveneens onder auspicieën
van bovengenoemde bond een dergelijke wedstrijd gespeeld is ? ?
Alleen droeg deze wedstrijd een meer nationaal karakter dan anders.
Er speelden n.l. een ploeg werklozen, die in onze schone gymnastiekzaal
op Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagmiddag oefenen, onder leidíng van
den adfunct, tegen een ploeg Hazenkampers.
Yanzíin hoge tribuneplaats heeft uw verslaggever een schitterend gezicht
gehad op een ouderwetse rampartii, pardon: zaalhockey-wedstrijd.
,,Veilig" zat hij temidden van het wel zéér enthousiaste publiek boven
achter het wandrek. Deze tribune puilde letterlijk uit van de kijkers,
trouwens zelden zag híi zo grote belangstelling voor één der reeds ge-
speeldezaalhockey-wedstrijden; een bewijs te meer van de belangrijkheid
van deze ontmoeting.
De staantribune, die zich achter de banken bii de kachel bevindt, was
eveneens zeer goed bezet. Het was er echter niet zo veilig als op de
meer verheven tribunes, door overschietende ballen en soms ook door
,overschietende" spelers.
Het speelveld was voor deze bíjzondere gelegenheid ontdaan van aile
dagelijkse obstakels.
De deur van de l<leedkamer ging om ongeveer 10.10 uur open en daar-
na had er een ,intocht van gladiAtoren" pla.ats. Zij waren gehleed in gele
shirts en maakten een stevige indruk.
Het gejuich wat hun ten deel viel was ruitenrinkelend daverend. Het
volk leek wild geworden en moedigde het kranige zestal ook verder ge-
weldig aan.
De Hazen-zes was reeds in de arena en heeft deze opwekkingen
node gemist !
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s. J. KLEINLOOH Jr. P44LSCHEWEG 352
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De scheidsrechter riep daarna de aanvoerders bij zich en gaf ook nog
enige spelregels ten beste. Beníjd heb ik hem niet, want na zijn eerste
fluitsignaal werd het beneden in de zaal inderdaad ,,levensgevaarlijk".
(Zie ter contröle van één en ander het Meinummer 1g36, 4e jaargang)
De gele zes weerde zich geducht, maar de witte zes liet zich ook
níet onbetuigd en van beide kanten werd er met armen, benen, heupen
en wat dies meer zíi, o ja, ook nog met stokjes, gewerkt. (Zie wederom
het Meinummer van deze jaargang).
De wedstrijd verliep in de beste verstandhouding en eindigde in een
3-1 overwinning voor de gele zes en met een zweetje voor allen. (Zie
het reeds gemelde Meinummer).
Zowel de overlinning als het zweetje waren verdiend, en met spanning
wordt er naaÍ de eerstvolgende revanche-partij uitgekeken. Ook dooruw

VERSLAGGEVER.

Coöperatie,V o_o r gi tgang" LJ.A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat. - fetet.-O0S

^_ 
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qlage1l I L^evensmiddelenbedrijf m et g - Kruid enierswin-k'eIs,
Brandstoffen, Aardapp-elen, - Manufacturen en Dekens,
fabak, Sigaren en- Sigarett-gn, - Fijne Vleesch.waren,
Haarden en Haardkachels, Kachels en Huish. Artikeleri

Brand- en Inbraakverzekoring, Qii.kanÍ, Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geeft ían leíen uitkeiring bij bevaliing, ta Org"n 

-'
. gratis verbruik naar verhouding vàn hun afnarte

Wordt Lid en Verbruiker
Vragen en bezorgen in alle delen der stad en omgeving

vraagt spaarzegels bii onze bezorgers en in onze winkels, u-maàt<ï U hierdoor
het aankopen van goederen gemal<keliiker
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F. v. LAVIEREN
WINTERSOORD 11
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Ondergoederen,
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Leden van ,,de Hazenkamp"
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goederen.

Meubileerinrichting
,,HET BINNENHUIS''

J.H.TILDERS Jr.
St. Annastraat 53a

Telefoon 1OO7
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Gcrzelle

-

Rijwielen
(ook vqnqÍ Í l,- per week)

A. BRUINEWOUD
v. Longeveldstraot 43

hoek Daolsche wegr

TeleÍoon 3070

RI]TAX

ïeleÍ. 8

en 1008
Betrouwbaar,
Vlug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu reau,
Touringcar-
en Taxibedrijf

MOLENSTRAAT
87

. voor
Llnoleurns

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Kracht-
en Schelinstallaties
Radio

Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SCH EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen,-Tel. 3664

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

D. J. DEKKER,
Behan§er-Stoffeerder

Groenestr. 3l 1 Te1.2693

Sigcrenmqgazijn
,,DE POST"

[t|, G, Schiplerhein &Zn,

Verl. Ziekerstr. I42
TeleÍoon 734 - Giro 154078

St. Annastroot 234
ïeleÍoon 2162

NIIMEGEN

Vraag ons de

R & D-st:len!
Eèn releloon\e en

Ll hebt de R&D

!iàlenboeken thuis

Nog een teleloontie
en tn den kortsi mo'
qeliikën tijd àdeml U

in een nreuw, lnsch,
llèurig antèrieur Voor

den luttelen p.ij3 van

slechts enkele 9ul'
denrl Wani R&D be'
hàí9 is behèlYe mooi

Koopt U wel eens de Adverteerders?bij



,,De Hazenkamp - 157

19 Januari 1937.

't Is op een Zaterdagavond, de regen klettert tegen de ruiten. Er töch
doorgaan in dit weer ? Welja, natuurlijk, in 't clubhuis is het immers zo
gezellig en bovendien hoe meer zielen, hoe meer vreugd I

Als iedereen om het weer thuis blijft is 't Hazenverblijf vanavond uit-
gestorven. maar Hazen kijken gelukkig niet rraar weer.
Het moet er de Zaterdag- en ook de Zondagavonden stampvol zijn met
Hazen en Hazinnen, die er hun ontspanning komen zoeken met het be-
oefenen van verschillende spelen, zoals ping-pong, sjoelen, biljarten,
bridgen, harten jagen (een doodonschuldig kaartspelletje, hoor !), dammen,
schaken, bobben en vlooien niet te vergeten.
De thee is er voortreffelijk, kortom, alles is voor elkaar. Ja, is dat laatste
eigenliik wel helemaal waar ? Nee, ik geloof het niet, er ontbreekt dunkt
mii nog iets, wat de stemnring veel meer zou verhogen, en dat is . .

muziek !

)a zeker, nu zeggen jullie dadelijk: ,,Maar er is toch een speeldoos".
huou èn of, en een goede ook !

Bovendien een piano, wat wil je nu nog meer ? De speeldoos kun je
echter niet de hele avond laten ,,draaien".
Waarom niet wat liedfes zingen, dat kan best samen gaan met sjoelen
en andere spelen. Een paar avonden is er gezongen, is er muziek ge-
maakt, maar nu twee avonden achter elkaar heeft geen muzikale klank
de lucht in 't clublokaal doen trillen.
Meestal ziin het er één of twee, die iets uit hun hoofd kunnen spelen,
maar die kun je toch onmogeliik de hele avond op de pianokruk neer-
poten en zeggen: ,,Nu vooruit, jij pingelt vanavond maar eens".
Ik geloof wel, dat jullie zult begrijpen, waar ik met al dit gezwam heen wil.
Als voorbeeld stel ik de bonte avond. We hadden echte leuke, violijke
muziek, maar . . het strijkie bestond niet geheel uit Hazen.
Niet dat ik ook maar één aanmerking zou durven en willen maken op
het spel van de niet-leden, integendeel, dat was uitstekend, neem b.v.
eens de accordeonist.
Maar het strijkje had groter kunnen zijn, meer instrumenten.
Is het in een vereniging met bii de 500 leden niet mogelijk, dat ze een
eígero strijkje hebben, dat bii gelegenheden als bovengenoemde, de
komende bazar(!), de Jubileumuitvoeríng(!!), de avond voor de leden in
de Vereniging en last but not least de Zaterdagavonden eens enige
nummertjes ten beste geeft ?

Ik sprak er met er met onzen ,,Clubhuis-Dirk" over en die was het
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roerend met me eens en voelde ook veel voor 't idee om een dergelijk
strijkje op te richten.
Daarvoor hebben we echter lui nodig, die mee willen werken. Een diri-
gent hebben we al, dat is natuurlijk een voornaam ding, maar wat heb
je aan een Mengelberg zonder orkest?
Dus hoop ik van harte, dat er na dit episteltje een Hazen-,,kamp" zal
beginnen wie het eerst zijn of haar naam op 't bord schrijft met het
instrument, dat ie bespeelt,
Trompetten, doedelzakken desnoods, harmonica's, banjo's, fluiten, alles
is welkom ! Laat iortrar, die een instrument bespeelt en hier iets voor
voelt zich opgeven. Een virtuoos behoef je heus niet te ziin, dat is hele-
maal niet de bedoeling, hoor ! Er zal eenvoudige muziek gespeeld worden,
zoals kampliedjes enz.
Wanneer er geoefend zal worden, spreken we wel samen af.
Met een goede wil en het nodige enthousiasme is veel te bereiken,
Stel dus niet uit tot morgen, wat je heden doen kunt, geef je vlug op,
laat een ander je desnoods opgeven, als je zelf niet in de gelegenheid
bent (in 't Clubhuis dus), dan kunnen we aan de slag.

Met een Hazenpoot van

PINGELTJE.

IMI IEID IE ID IE IIII INI G IE INI .

De datum voor de uitvoering, die was uitgesteld wegens ziekte van den directeur, is
nu definitief bepaald op Donderdag 8 April a.s.
In afwijking dus van vorige jaren niet op een Zaterdag. De zaal was n.l. op een Za-
terdag niet meer beschikbaar.
Moge-liik zal dezeafwijking welkom zijn voor diegenen, die als regel Zaterdagsavonds
in winkel of zaken bezet zijn,
De Generale Repetitie zal d,e Zaterdagmiddag daaraan voorafgaande kunnen plaats
hebben.
Nieuwe leden in Januari ingeschreven:

Meisjes I Tr. Antvelink. Dames IIIb M. Bolscher.
I A. v. Westreenen. ,, IIIb C. Bellink-de Graaf.

,, Xtott . l.S. R. Rijksen. ,, l!!b A. F. Uphoff.

I norË. muro. Ï; Ptl*;enhuyzen. ".lon*X],ï Ir f^n1,i,Yr,""",''.ï,, IIa B. Romein.

Woensdag 24 Februari, 'savonds 8.15, bespreking toneelstuk en verdeling der rollen.
Lijst ter aanmelding hangt in de Gymzaal,
Laat alleen diegenen zich opgeven die er zeker .van ziin IEDERE repetitie geheel mee

te kunnen mal<en.' F.
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Huis-, Decoratie- en
Reclameschilder
Inzelten vcrn crlle soorten Glos

St. Annastraat No. 100

le Klas Reparatie-Inrichtin

"3r6s$t"
)QwÈlentíhÍoren

NY}.IEGEt{
ÍEL: lSOO

WI JERS&Cg
Van Welderenstraat 59

Telefoon 949

Bouwmaterialen
B ran d stoffe n

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

Wolfskuilscheweg 176 - Tel.1435HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Croenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

BEVELEN ZICH BELEEFD AA}J VOOR
HET LEVEREN VANALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN.

A. VAN DER ST-UIS
AANNEMER
Hatertscheweg 491

TelefoonnuÍnflier
1364

Alle voorkomende Tirmmer-
Metsel- en aanverwante

Werkzaarnheden

llieuwbouw, teparatie's, fl iol eeringen
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D.K.W.
Werelds beste Z-taet

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

i 10.00 Wegerrbelasling per jaar
BENZINEGEBRUIK:

1 L. op 50 K.M. Snelheid 65 K.ÀI.
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Garage KNOOP
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN -Franschestraat 56
Verhuurínricitting 4-7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Telef. 3022
Stalling, Benzine, Olie, Banden, enz.
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