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Na le rust gin•-: het 
veel bever,niettew nstaande 

on en noc al eens sterk · n de 
"'u.erh'? id wa.·en. De voor·1oede mis

te e-eheel het 2.00 noodige scho:.,ter
wij..1. als scnietan o·,erbod:Lc was,zij 
om beurteb mli!S~ of o~e.r knoertt.cn; 
en zoo zagen ij met leede oo~en het 

·nde ko en,nog steeds met bl 1ken 
stan Ofsc~oon het resultaat iet 
oevredit;;end · as ,heeft t :>ch n1e and 
z~r.~ iets te verNijten,~ac~ al en 
.mm be t hebbf.n gedaan . 

Dit is e meening 
van U aanvo~rder. 

= __ -:: 
. OND G 20 JANUARI 1924 
LENS J-3 D.G.I 3·3 
• 

Nadat voor ons l· 
lftal v jf of zes 7ekan de ballen 

en het ovs~i6 voe~ ln-iate~iaal is 
op::reoorgen gebleven,moes en G!JUS 
TISS -~ E in annan ein~elijk weer 

ns uit hun hok ·.omen om on~e schoo
ne kleur~n ~~ ~eraed gen tegen de 
loeke Kol n~~onen zo~als de s . ~. C. 

ers .z ca. 1el een ... noemden . 
~n ze zijn hun 

hok ?eko on,a~!aans de m.e 
}ijlan en de keo r waren 
de par j.'ie re van slirn,w 
zu .... k een lanG rus t.p · r •io e ia 1-&et 
el eens n~od l be~nen er te 

iennèn aan het h ·äloopen en schie
ten Een oefenwel'.\..;trijJ is dan ,:oo • 
~ 1 als eon oliainspu#tinc om een 
out verroeste ach ne vee · 9p t;ang 
; .. 

Voor ,ijp zau n e 
P1e Juffermans ~;> -~ 1·echt sbinnen• 
p a~t~ en Jan BontJe · ~nd in Be-

one rnenschenkleeren on•er de lat 
+ s 'rjnüen,cn e~kte op .drie na al
le ballen wee,diG b-j h ~• in e 
buurt amen.ret ar e.n n benen 
st nd h1 J daar te sch!'a ei 'l d t 
he een ard had.Hij h d h:t. vooral 

·n 
he 

û ""US t noga..l erci druk . achter~ 
d e natuurl jk Óo ~oedo rno-

ond dan ook no~al te 

Al eon J Goorbe~e 
ie s echts ~n e eerste 

es eelde,li ten zich van 
zijde zion.Goorbergh voor 

hij even kw ad \'lerd n· e 

. ·•·• 

zal 
d e bedrijven h :.>h 
toen maar zebruik eera it v 
legenheden om teuenove~ on~e 

oelpunten er evenvee ~eg nov 
atell n.Ik geloof zeker,dat onz 
ve rdediging s terk zenu·acttig 
door h t ak0lie draaien en dr1bl 
van Janssen . 

En het Bloea OV" 
de voorhoede , ant na de u~t z 
ueze geen kans mee~ nog .ena te 
scoren :alles ··at hier geààan e 
was tevergeefs. Of Bo:1t je al 1nl 

• 

' . 

~n Ko0~ al lan6S -en lijn r.nde 
geen doelpunten hoor . Neeu,dan e ~ ~ 
het bij V. L. D.heel at betar.Dae.r 
vielen nu·en.dnn tenminste oo~ 
dat ga· afwi~seling.Vraag n~a7 1 ~ 
Koo;::, ake t of het n_iet zoo ua ·· • 

Een keer· ·acnt 
dat bij ons ook ~ei · spel zoo M 

orden ai~ge ·1isseld.1·aar gelukk 
stond hij eer gauw op .Arme J 
En hij heeft nog el zoo'n kour 
doelpunt gemaakt.Zoo ?ie jeu · 
dat loon· naar werken niet altij 

ordt gekregen . 
, aar 1n de eer .... -

volgende competjtie-wedatr~j- ~1 
len jullie het wel krljcan eer•t 
el~talJers;dan zult ee hard e
en evenzeer over innenoDan kot 
Nijp weer en Guus is ûa eer 
ter ijl d.e J.anee lteeper ileer· pr· 
zal z jn om de hooge b~11~n ~e vo 

? : .r. 
: :-: :=:-:-!=:=:=:=:-~=:=: : : 
1ER3LAG DER GEHOUDEN LEDE WER :..D -

RING OP VRI,I G 4 JAM. '24 in l 'AV 
?HR 

De voorzitter,ne :L 
Jac.Hnke• opende e~ eon ~artelij · 
woord van ~elko de veru~dering . 
aa na hij den Secretaris verzo h 

.;,je notulen der vor· ... ge vert;;adE:.ri!' • 
voor te lez~n . Deze not~len erdcn 
~onder oo- ot aan erkingen goedb 
· _urd en cnû rtecksnl. 

.• ierna wenschte d 
oorzitt·~ nan ~1 leden een za~ 

r ieu jal~!' e prak den wensch uit. 
dat oo ~., • · voer Lenig B1 Sn 
e~n jaar z " ;n v~n bloe1 en vo r 
uit6' ng.Ve ·. ns -sprak hij een • 

ge .ar .e . en,aQnga nde den H # 

-r .v.Starrenburi:,z il) r ed cht ·• 
n bpo ~,dele 1 · or d 



... 
3 



1 

h te va 

:>uso 

I . ()C 

Jar. "!nk t 

Voo ~ 

V ,,. 

"'1.:. ·>ro;:. • 
1j in a n k a 

• 

1 i ·ie neeren 
eNe kers eroJ att. nt,d~~ b jdrcti r. 

voorn t vo~~end numne vóor 15 · 
s in6. zonden o ten 1orue~ bt · 

Het 

' t i:,C. t U, .. 
•,N 

Fr . :•erdri · 
kl 



je· ne• aen e~ anaer v•n te 
en t, j z iB t U ;1 Jnhe !', e ha tJYl 

·taa: er ~et ~roote , . 
... n he~ . • Bei t er 

op een afstand~ z· en 
eniGe oladvul n~ ~

:aar d ~ s toch r.iet 
U ·at dich"e1·b · j ko t ,r jt:;t 

"e z •en. da. het uit ve!'.,c 1 lande 
den oestaat welk~ ko'o 
· van ·1 rti ·.elen 1 ·a en 

en r ne :, , er· e"'s ze<_.(ien o!ls rë · . s 
e e• en h~t k·n nat anders 01 d: 

·en revu~ ~ at een s~hoone tcekom • 
t e.oêt Lu:~•e. aar e~ns . Op 1e al-

reers te plaa · s · k U .Eap aa. 
à 8er ::1.U ker.1. H:)l,d"e -., n 

S~heien~ne:n.V n tijd •o· tijd rul 
û wiel e-..,,n artiKei v- r. l.a. ::.e lez·:1· kry 
t,en Verdi:r djn 0;.) ~:k 0 r S"'1el Ve:ex·aan, 

n· .en v n r.:en ·chen. d · e or ::e ~e
bied d~t' journa_ st:ek hun 
r ed.s ver11:i-'nd : b, ..... ,J . ar,: .1-
:. e u d r E:r z ij P et· n · ·e e : · · c, . 1 
:?U · &;;n et :::n ·an e ·n -.;nh 1x I;; ·h 

scho,Jre naan ?'"":.i k -:e "7. r.· 
van 

h • · ~ ,... d j <: ma 
·· ·eE èe•;ree1è. 

!)e 
h t oo, 
de 'o. 

~ot ae vo' end. K 
•~s 1.·ijk.n of ik het u.n not 

~ Gec; · et 

':enz 

Verlaten 
{;e : k t 

Sui ·n 

PT.uDP111WLO" 

en .:;ti l.i ·t öaar net L.·n" 
veJd, 

als noJit;h,svro:r-"r. zoo h d, 
~~r~nhronp lu door 't 

:0!.lC ~~ , ... 1 
·1ashal pjes zich in 

locze !J 

i.:e nem·ië . oen ie., i 

'·a~hte? , n treuren en 

0 

F.d,;,cll d k U<-

L ... e.•' 0 • n · e,,··; b 'HD :n z 
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~oen n flcop ~et de 
& O :rk ~ n r hu · 

d ens i., -
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• b ... t • 





Le en wa r~ns:tr~~h. 
-nftt "G~~ ~n don&•eu~s aan -e 1er 

root:3 :tracht !/an ee1· ver
Cc · 'j ng bestaat in ee11 .&!:_Oot ~n tP 
donat~urs(trices). 

Dit is nu eens i~t 
· waaraan aàle leden 'Unnen en m~d .n 

rned,.,,.ve,,.l.en~ Allen we t9!1 1 de. ons Lens 
een recht bszelliBe.Pmaar ooral een 
nette,beschaafde vere€nieing is.D~t 
·Net~1n de leden,manI' weten de Ouders 
di~ ook??Hebt ge UR Ouders ~el eens 
met ons intiem vereeni.g~.nesleven in 
aanraking gebracht?Hebt ~ij hun wol 
eens verteld,hoe het er bij cns aan 
toe gaat bij Nedstrijden,oefeningen, 
;lubavondjes enz.1 

Neen zeker.¼ant ~nders 
hadden reeds vi,1 meer Ouders ons 
htl"'-i f inantJ.ëelen steun toegezetè.: 
Want door ~nze vere~niging te steu
mm, werken !7.j j mede ,niet alleen c1a 
ze i~ stand te houden,maar vooral 
om haar krach~iger en invloedrijke~ 
te ~aken;zij helD" een vereeniging 
waa'l'.';l.n vrte!1dschap hoog wordt gehou 
~en en waarin het R.K. den boventoon 
VQert. 

Kom lui.houdt dit Ouders 
en verder allen,die iets voelen voor 
het R.K.Vareenibingsleven eens voer 
oo&en en ik tRijfel er niet ~an,of 
de ingeGlot~n bon zal in groot aan
tal bij onzen Secr.J.Boone,Ooststr. 
85 Schevenin~en bezord worden,al
waar ook meerdere exempla~en te be
komen zijn. 

HET BESTUUR 

P.s.~anneer we voldoende ond~rsteu 
nende l,eden.hebben,kunnen we op ja 
feestjeR leden,donatrin~s en dona
teurs gratis uitnoodigen!! 

OPMERKINGEN 
Zoc 1u verschijnt mijn 

dagboek dot:: tweed ,met zekere schroom
v~lligheid, ik mij zeer verlicht be
vo~l üie geidwon.;en perio(ie achterna 
2:1 jnèe. 
Eer.ste tVeek. 

lk zoo;rel clan ontvangen 
eFJn noodiginG van huldiging van 
Fre.ih,rr RAKET tet Co:rn.JOLS.Pas uit.
gestoomd costuum van eala aange· ieed 

" , 
onaerscheidingen &~speld.Per aa -
teek.ende verzonden naar burcht:DE 
RUST EU DE OTTER". 

Ik daar in ontvanest nam 
door Sheik .aoone uit de Oost,op het 
bc-rtlea beg:roe t, hij h~el stuk ui tee ... 
3.-.:hot~n naar bo~ren,en mij stelde van 
voren het uit5el~zen publiek. 

Er kwam eetoast en ~e
spre~ zeer geanl~eerd,en Kees zoo
ûaar gi11e ~ree;en en ee·,rr1 jf de sm~~ 
na en carboleu.r.1, of linoleum. Na élf-
1 ~co, midd~rnachtel ijk uur,Nij met 

benev~ldc tijnzinnenrde beneve1ae 
avon•;;nn;:;onde"Gan_: aan .;trand. ..... e 
waar 7.•t.:"'n,1-:n bij l.:..cht va 1 vul1rtc• 
1·en 001:.., toasten met ze,p1ater plus 
za~d op inniee sezondl~id van aller 
hoo6st ver66noegd en terecht jubl~ 
leer~nd echtpaar Haket,cn wij weder 
bovenkwamen Kees zien eezeten bjj 
vut!.rtoren en poken,alsof hij nog 
niet hrenden genoeg.Ren zeer bene
v~lde avand voorwaar! 
Tweede week. 

Het liederijk verveel~dc 
pekel, sneeuw · en hae;els).ag te moe de 
zijnde,ik reservoir van uitnoodiGing 
tot bewonins van bal en cuharèt en 
Jasband.In entree der zaal zoowel, 
evenals eewoonlijk een enkele keer, 
verwelkwarn,bij neuze van corpulent 
portier~.:tk bes::houw een lieftallie, 
zacht aanvaller13,~eer toevallerit 
publit=,k. 

Zij kwamen ce°fl~dderd 
n t ::;evu1de bl nemenkorven en pro
grarnr!1a' s en boder,l o·oze ••••.••••.•• 
portemonnaies.Ik al beweer geen 6eld 
van waar,ie de beschikkinB, zij demon
streer een 6ehRnkelijkheid,niet al 
te ver van onaaneenaarn,v~or schrik
k~lijk arm ~ani~ per kwadraat. 

Na eeld aan d~ aoden of 
ferte gemaakt te hebben~i~ loos van 
eeld,geTulde.transpiratie stinkend~ 
bloeinen,plus voor llefdad16 doeleind 
gratis openstaand drooB keelsat,j~ 
nedorstrijk~op v}ak achter mij zit 
Gooredwers,anestvalle~i~e,schlraperi
ge,~eldmoetzienende kerel;ik mijn 
hand tffl:ier leg op overschot eeld en 
blaas do kuitenmarsch van Vondel, 

1der beeeleiding. 
Ik was eela~d van ander 

• t,aff'l en daar aanhoor een we2.be 
Bomstige redo,eieendom hoogste b6-
3Cheiden bezitt.or,.Johan Hamb~rt:;er, 
onteert zij naam:le ia hamloos,2e 
oaGeert niet alsook,ni ttegenstaan
de hij is in negotie. 

Met Nelbelevendepnie.t_ on= 
beerijpelijk,11:ht bcvattelijk,~en 
zwaar naar buiten klinkerende stem, 
hij de niet eewe:ügen verschreurde 
en tevens de eewes16en vsrwel~omt. 

Hij hoopt te slagen;ik 
hern dat als minste inschrijver van 
harte eu.~.Hij stevens Fre1herr Haket 
ee.tukkigde in ~achte.teedere woor
den,en ik bij mij zelf verdenk aan 
strand bij benevelde znnsgang,en denk 
~soep na maaltijd" en zee kellners' 
beonen 1 bij tusschenpoozen eeslobber
de kousen en sigarettenpeukies 8 al~
dan weer hnorde hartelijk scpluis, 
alBnoe van Bevrouw Palker en Bevrouw · 
Smit,noe niet gezien,en zaE alstoen 
aldra bezems en boenders en dweilen 
en zaep en klompen,voelde dat werd 
voortgezeuld als boetmas,w&rd opee~ 



....... -. 

eek 
~ are hoord4 ~jn li~h 

-Urv mat 4 je to licht- bene eld
~~aar be~JokL~n ver a~htinti 

'3nd- •Jeelt 
de Nek 

Verwacnti~G n~~t ko 
n da en op,b neve11 steeds du

de veert besjokken , he+ ~ries
un t, J}K larende lle in .., . • •.••.•• 

OP, "ER IBR 

\\ \lll\\\q\t\.l \I.Ul 

oze 

n 

va aEJn 

oor "e 
voorl-:>., 1 

Y,a 

Veritas v 
1 J te p, aa 

et op de roo 
n~ervror ij ~e le 

F 

IV" t .S 



------ r .. _ • .-... :==---r. 
\ . 
'- =:at:e lt" 



I ; 

,,LENSREVUE" 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE R. K. SPORTVEREENIGING 

,,LENIG EN SNEL" TE 's-GRA VENHAGE. 
Opgericht 18 December 1920 Bisschoppelijk Goedgek. 25 Nov. 1921 

Redactie: BOYLESTRAAT 25, 's- GRAVENHAGE Secretariaat: OOSTSTRAAT 85, SCHEVENINGEN 

., 









C 



' 



) 

/ 

/ 

J 
,/ 

) 

\ 



., 

" 
n 

A 

1 

/ 



n~ 
.. + 

t 

• .. 

T' 
z" c:'1 

•o:>r · - ,-,i i·.,.. 
PYl ., 

? u 

# 

I' t 
PIEDPil 1 U 

+++• ++++~+~++++ • ++++++++ ~-T~+ + •+ 

VOETBAL r.At.:~E 



__ _, 
-- ~ ~ .. 

h 

. ... 

. ,. ,. 

.. t 

(' 

t 



-- "· ~ 

~ 
. ·' 

~ ----' 

.. 

,,LENSREVUE" 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE R. K. SPORTVEREENIGING 

,,LENIG EN SNEL" TE 's-GRA VENHAGE. 
Opgericht 18. December 1920 Bisschoppelijk Goedgek. 25 NÓv. 1921 

Redactie : BOYLESTRAAT 25, 's- GRAVENHAGE Secretariaat: OOSTSTRAAT 85, SCHEVENINGEN 



, l • 
la tel' el 

trijd A. r. V .1-Len 
dit verzoek erd door d n 
er in e ill tid• 

, rvolüena vroe0 de er G. 
ooJenr1j of net Bestuur nou oeite 
eed om een terrein te krij~en o. 
et te op nen Zuiderpark, ro. de 
)orzitter antNoordde,dat niertoe 
Bin6en in het erk zouden o en 

esteld. 
De heer v.d.L ns verzocht 

n rzienin~ an de club von en;hij 
~telde het Be5tuur voor op deze von
d n lezinGen te houden of iets derg~
lijks.De voorzitter rt ~ord.e hom, 

t it op de eeevtvolvende e~tuur -
er aderin0 zou orden be proken. 

De neer H obur er de lde 
rvolcleno rnede , dat aet aoor e ont
ngen geld voor het l ten lezen v n 

H. i sen voor den ded enten! v n 
b St rrenburü,zoo eoed al. op s. 

De voorzit er 2eide,dat 
rop p1ijs ou orden ~eutel ,in
n de leden hiervoor no~ een klei-

e bijdraue zouden ,111en af taan, 
at ij nou enieen tijd in t at 

uden ~ijn H. 1i en te laten ezen, 
halve hij den aanvo r r ver 

ocht de tlelden hiervoor te ~111 n 
c tvan en. 

a no~ e 1 en 
1 onu rt,e schi. t 

zitt r d ver a e ~e-
t· li · e ijze. 

23 aart L.F.NS 3 - "TLA DI 2 

--• 
• • 

, 
acht,v.oo at iet 
i be onnen a .en. 

Ook hAt t de elftal 
A.VoV.Pi t bol erken . ler v ront 

iL intj di n t, dat zij lecht 
Man speelden,terNijl Overtoo na 
rut van veru r me spelen ~o,wt af 
zi n,h t~een nij te danken n d an 
het 2 er u faire en vuile spel ar 
tebenpartij.Bovendien cneer t 
"t,eac1te ubliekner enor ve 1 pl 1-
zier in te h bben onze P-1 r uit 
te jou n., gen aet Gev rlij 
van A.V.V. we:r na afloop ue rot 
teerd.Doch t dat al he beril iJ 
derde elftal net kampioe~wc a 

unnen ontfuto len. 
H~t ~eelt 1 1 

l t alleen 

5 A"l i I 
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rt na den aanvana 
o lpunten dor een 

chterhoede. ')e 

trij ~ine ve er velijk op,doch 
~n doelworstel1ug erd ons noodlot
g • .ve bal er1 eert weGge~erkt, 
ch Celer 1 s mid-half lfb,t hem te be
·hti6en en teen hoou schot den 
r prone te vor~rooten.(Onze kee

as n.l.in een kuil van net tar
n verbor~enJrtust karn met 2-0 

Na do rust verd r 
~ o ae Celer helft 68äpeeld.Op 
tuinlijke ijze verkregen wij ons 
lpunt,doordat de back een schot 

• Koos ~leij voor den keeper liet 
loopen.~eze zaB evenwel den bal niet 
aankomen ,zoodat de bal heel kalm in 

en uitersten hoek verdween.De rest 
was niat vel rnoois,aaneezian Celer 
liever den man dan den bal speelde, 
het~een onze jon6end zich natuurlyk 
niet lieten ,elgevallen.(hiet Goor
bergh?) 

27 April DUIVEN I - LENS I 0-2 

Na een verseef che reis naar Hille
gersbercl,men verkeerde n.l.in de 
meenine,dat het terrein aldaar ge
legen rns), keerden onze rnenschen 
naar hotterdam ter\.16,0~ het terrein 
te zoeken,alwa r blàek,dat het vlak 
aan de spoorbaan gelegen w-s. 
~oor dit. al werd eerst tegen 3 uur 
begonnen.Doordat onze keeper eer 
absent was,stond Koo~ Haket wederon 
in doel,ter~i~l de links-buitenplaats 
door niemand nas bezet.J.Bontje x i 
~iel ,edero~ voor V.D.Lans in. 

I tusschen is hierdoor 
ëebleken,dat ,oos,Hendriks zijn 
plaats noe wel zoo soed kan vaarne
fuen;hij was ·een aardis plaatsver
vanger.Onze aanv~erder on den toss 
en v&rkcos der. terken vind mede. 
Het begin wa oor ons;erwerd echter 
?.eer voor~ichtie ee peeld,aangezien 
het veld was doorkruiot van een ko
lenpad. 

ijland ist ~et een 
mooi chot ons eerste doelpunt te 
maken. ven lRter had de zelfde spe
ler bijna Reer succeo,en d~ keeper 
kon het scnot slecht& vernerken ten 
ko ... te van een corner.Deze corner 
bleef echter z~naer resulta t. 

_tand met rust 0-I. 
Onder de rust wn een stortreeen 

niu~ af oelin~ breng~n, el e regen 
on ook gedurende d n den 

1J 

ee 
eminent 
een keep r 
hoofa I niet 

m,r Duiven 
r cht r in 
te bren 
ist te 

• .., 

4 l,01 3 

e 

o--., 

e 

rhoe ... e 
i de. 

• 

iet 1a ... op t..ondatl 4 .1..ei voor de ze ... aE. 
~aal, at ons der<le zien op telde te
t,enove1 "don 3.Het. vorit:: J a.r ?.ijn e 
~ Nedt- ijde~ Gespeelo tussc 1 n be
noe~de el~tall n, aa1in L ns &lecntu 
1 puntje .beha lde. 

•. :1.ar dit eizoen c;af 
heel at and rs te zi,n a coh op 
on. v ld een 5 Z ned ,aft~ t sli' en 
ûe~ vc~,in ci~en nom, oest n de 
qoorn •. rke.rs ir. on wer.d ron nun 
ters rkennen n erdc ~13 inu 
vet b-0, at center~ en ins a var 
ver.1ou 1n1.., tuti::.chen t flOt.:t.,e11 

teert.Het 1·d tlen lijk en 
doüijntje doelpunten kunnen 110 en 
m,t eeon eent~e teten. 

oen eon h lf arie 
opstelden ren ij voll die,ter i, 

oh zich et~;, an(n tjes)bcöon: 
On? aanvoerder 1 d d~P t~-s L ~ 
en verkoob eerot 1 ~ v rüte doel te 
ver ledi~en .• rioh tr pt f, ar L, nie 
hij rachte on7 voorho d te • ,see
ren. Deze neemt d n ook d~n bal over 
en 0 aat e'ens e&n k1j·~e ne n n n 
overkant.,1a r de onaen~od ~aten 
v~or opPi6 buiten worden Gezet.Gwen 
nood,de aanhoud r int, n de r1· l r 
hehhen de halve,e ~, 1,voeut Louis 
' Yenber" r an to · en pine , - de 

pinGel ~aat hije op ri~n bek nd 
Mani r van door,~ eert den c 1 c 
terlv,ede en ee-eft ~ijn club e leidir 

re 1 on hef ft, dat an-
0ezien en vinüt n t aa1Jie;hij is t c 
ooK buitenspeler. n al. de mi~-h 1 
he~ dan bal to sp eeMt hij e 
rusn en trapt d ~ oenen ~ep 
en peal."Zitàal, c;~aar niet~ 
te doen."Out-ba 1e scheidsrecn-
ter, ant hij n d 1et kunnen con 
stateeren.Het ~as J r, aar niets 
aan te d~en.Een pr J vo0r doh en 
v.e ~illen er rn teen eent~e 0. üaa 





... 



•• 



, 

, 

, 



.. -·, .. .,, 



.. 



' 



.. 

.... 





• 

" 

1 

t 





--. ( ~ ; ,.: 

... ,. 
~ 



.~ .. 

-
• 

[;- . .:· ----- . --- . ~ ,,,LEN.SREVUE'' 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE R. K. SPORTVEREENIGING 

,,LENIG EN SNEL" TE 's-GRA VENHAGE. 
Opgericht 18 December 1920 Bisschoppelijk Goedgek. 25 Nov. 1921 

Redactie : BOYLESTRAAT 25, 's- GRAVENHAGE Secretariaat : OOSTSTRAAT 85, SCHEVENINGEN 



• ·• 

• 



.. 



n 
an bi 

vriend 
rrocte 
t ntie 

dacht 
w j nog v 

nk · n z 
ons ook 

da d ter 

n. • 
r a be
heen-

pr 1 c h t 1 n n-
n g -: .. : -: -: -: - : ~: -:- ... : -: - : - : - ; - : -: -: -. -: 

lubvri n n, 
had 

s ,dat 
p m n,da.n zou zo.-

ticu t r unn 
t .... . ' . 

der.. 
r ·nv roek tb ik tcv 

burg r, 1 zich voor doz 
taal ch we r ter tond Perein ver-

laurd heft zoo veel morelijk,in ie
er geval werk ~ niet tefen, en 

weet ho einir; r voor nocdig 1 o 
iemand zijn pr tiro tegenover jo c 
lui te do r. v 11 zen. 

a.nn 11 1 r l·en op al 1 r lij 
1 rk g.U iet dit ·hoeft ni t et 
uittrek n of cui opotroopen repa 
t gaan,maar ie daaro~ niet m11d r 
langrijk 

R t 
JEl.C .Haket, 

--------------- . t o&rete lftal NIET nanr de 
<.,0--

tn d erate weel van /ur
ontvi ren 1. van Zaand rr bericht, 
o d v ra ring der Technische~ 
te hou n Zondag 10 Aug.'p4 zou 
eli t worden of one e rste elftal ze 
pre obeer heer Krutjver schreef 
t P d k na zeer rroot ia" • 

ele da~en daarna ontvin
~ n w~j d t 1 ur tel1 nde mededeeli~ 
at ij di• jaar ev nel ni t voor 

pro ot in aarurerkln ko den ko n 
H t 1 aan de areleos van r 

eerste elftal te bewijzen dat we r 
wel in tehuis hoorn door de koMende 
d wedstrijden met record o11fera t~ 
wir.:n n 

------------------------~-•--•-u--~• 
n z e n euwe 'laedte 

- - - - - - ---
rt enl el ek n , orr1t 

ru gewerkt,t nminat ,docr 
nop het gebi d d r bouwk 
it nor heel wat aan·v et, 

hiermee het hout e.a •• 
anneer men geien he~ft~wat 

daar gaat r beuren,dan staat ~en v r 
et 1. t weUk een zorvuldigheid en 
lijnen en stralen berek nt,f'undam n
t n legt,(natuurlijk e rat meeb rc~
n n)dri ho n maa.kt',en men zi t l'tpy, 
d zuinigh 1d,d1 in allee betracht 
wordt.Doch niett~genetannd deze 
zuinigheid zal h t toch een echo0n 
buitenverblijf wor en, 1 bin enziid 
zal worden af'pewer t ~ t zwaar ei 
hout en itte te 1 (yan de b nde 
fa •. Romeijndere en co.)terViijl oc . 
bad amer en go~aera (var de ren:clte 
fa.Bo en Zn.) nie~ zullen ontbr r. 

da. raan 
ku d1 

want da 
i b do 1 

n als ~an men dan weet du 
d~ bekend firma ortekaas het n
leggen van de terras n en tuin o 
zich heeft genomen,dan al d n 1 r 
b Fr 1, ren dat wi j eon t n t t 1 j 
e e rat klasaer( .g.v.B.lll!l 

rdr!iig. 
--r: .v.d.B. 

te laat ~in o no 
[ unnen orden. 
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