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De in ·-elft boekje "'gegeven ont
'~1erpen :bnmen vrij worder:i toe

gepast_ door ; . winkeÎi'ers , etalelJ.rs 
i e~ l'ees\r;rnité' s vo~r direct eigen 
gèluiuil.:. 

·Ze mogen echter iii~t :w<.:rrcfeÎJ 
. ·. l' ; . '" ft. .· . f' ove{genhq1eriJ roor ,lntgeveri: ~vó ·· ... 

'bttrff~l,~~ .. clie ·o;ize · o;1t~0~15~n gäar1.;,; 

, ~bruitgeveri 9f veáii~~·igvuldi- · 
'· 'g@ bi vvelkeri Vorm .dh1;1 C>()k'. I '•· ' ' ' . . . . - . •· .. '*" . ·g? 

'.1.: :ibr~pk o.p aut~~fursreoht w.ord :~sftaf<: ·. 
··~·'1 . '· ,,. . . . . ',. ·''. . . '.,,' 
·"! re~:hteiuk. ~èt-;,,olgd . ln·. · t-v1iijf~tge, 

. :\;aliet1 vvénder meg zfch tot de . ; - ' J ' . ~·-"_ ::'f'.::··· ~~ 

.tütgever :· . 
.,._ .•. :.. 

.: Redmne-Bun~ai~ . ,L9 RE TÎ' ' 
i .. : jU,i: ~- ' 3tölE~i~stra~ff ?} 7 .\I\Ihn~g 

., ,. · ··;.,. Tel~f~6m<1'~74 .. ,. 
' i± -:, ·::}~\ '~ ~-;\'.!/ ' 

' . " 

• ';Ç 

·-

'lii:'· 

- ~· 

~: 

orw;,j\Ef~IJ liOl:-5 TtLEt,R~ 

-·'t: 



\. 

' .... " 
"'"' ~ 1 ':": 

"' "' ~ '· - 1- 1 ~ 

\t_ }~ ~ 
(1 -:'( \ 

~t< ) ~ ' 
' 

J 

'1898 6 Septe1nber 1948 

No. 1 

1 

1 

1 
1 

., 
i 

F. P. DIEPENHORSî 
NIEUWSTRAA T 5 

AME 1 DE. 

lo::::erpen en ideeën in di~ boel<je (meer dan. tachtig in getal) 
) ~jn en blijven het absolute eigendom van de mtgever : 

~ Reclame-Bureau "LORETI" - Tilburg 
TELEFOON 3574 JULIANA VAN STOLBERGSTRAAT 12 

(Voor toepassing, verwerking enz. zie achterzijde van de omslag) po._....,, ____ ._...,._ 
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l ANG lilVE 
ONZE 
IKONII\Hli~N 

No. 3 

• 

ij d e same nste lling van ontwerpen voor e ta lages zijn we uitgegaan van 

de ged achte, dat in deze d agen van fes tiviteit m ee r aandacht aa n "ver

siering" of " d ecora tie" va n de lrns t za l worden b es teed , da n we l aan h e t 

valdm ndig orde nen e n ran gsch ikl<en van d e geë ta leerde goed eren , m. a.w . 

he t " d ecoreren " za l meer op d e voorgrond tred en d a n he t "etale ren ". 

Vand aar d a t wij ons speciaa l h ebb en toege legd op h e t " d ecor" en w ij 

U deze in overvloed aanbieden. 

B ij elk ontwerp geven w ij een lrnr te b eschrijvi n g, h oe, en waarvan te 

m ake n e nz. zodat met weini g l<os te n e n moeite ied ere w inkeli e r of e ta

leur een zeer fra a i ge hee l kan mal<en. w aard oo r zijn e ta lage in di e d age n 

gunstig zal opvallen en zal b ijdragen to t verhogin g .van d e fees tvreu gde. 

' 
·l 

i 

Id ee No . 3 

Hier ziet U een u it ca rton gesneden. in natio na le kleure n 

geschilderde vlug d ie in wfüii ervorm is an ngebrncht. 

Een oranj e achtergro nd zo l het hier goed doen , vvaa rop 

de losse letters en cijfers in goud, en een paar sierlijke· 

losse takken. door U -ze lF te maken vnn groe n met oranj e 

knoppen , oF ook uit de hend el le betrekken. 

Idee N o. 4 

Een d<~co r bestmmde uit losse, stau nde Nederlnndse leeuw 

met schild en tak (als in idee 3) en een strook rapier met 

" H ulde" . H ier zu l een crflme of orn nj e achtergrond va n 

go!Fcarton li et zee r goed doen. 

··~ 

1 I~) I-~ I~ F~ N 



Een zeer stijlvol en sierlijk ontwerp , 

hetwelk bovendien gemakkelijk is te 

maken Yindt U hierboven. 

Een lange strook dun carton wo rdt 

als Rangegeven bevestigd , tenv ijl U 

de kleuren van een en A.nder kunt 

nemen in harmonie met de achter

grond. 

ie 
Linksboven een oranjeschild met gou-

den "50" en een losse tak (zie idee 

3) vervolmaken dit eenvoudige maar 

stijlvolle geheel. 

J 

1 
.. ·l ieronder ziet LJ een Fraai gestyleerd 

en symetrisch ge heel. dat voor tal 
vRn kasten zeer voorn A.am aa ndoet. 
H et gee f't de indruk vnn het Nederlandse 
W apen , nwé'lf dRn in het midden een 
los schild met "50" enz. gedmgen door 
2 leeU\"-'en en een losse kroon. 
Leeuwen: goud. Schild : rood- w it
hlauw . T elcst: oranj e. Kroon in rood, 
goud en z:wart . 
l3ij elkaar gehouden tot één geheel door 
oranje banden (carton). Kan wwel vink 
tegen de achterwand, alsook (mits vol
doende stevig) los , vri jstrrnnd in de kast. 
Een juiste belichting z:al het effect nog 
verhogen. 

ATTENTIE 
Wij wi lle n e r nadrul<
ke lijk op wijzen dat bij 
de handel in eta la ge-ma
teriaal en versieringsar
tikelen, zowel gross ie rs 
Ctls winkeliers , a lsook bij 
d e uitgever van dit boek
je, tal van artike len die 
hier verwerkt zijn, tegen 
zeer lage (vastgeste ld e) 
prijze n verhijgbaar zi jn. 
O .a. schilden, leeuwen , 

1 luon en, wapens e nz . 
Zulks tot groot voordee l 
en gemak van win~~lier 
e n e tal eur. 



Üp de bladzijden 6 en 7 brengen wij U nog een v iertal etalage-deco

raties, die U zelf weer ln.mt maken en eventueel met wat Fantasie nog 

kunt uitwerken. 

No. 7 geeft een idee van een oud scl1 il 1I en !Jonden: suggesti e oud smeedwerk. ~ 
Uit dun cnrton is het geheel te buigen en te ze i.ten als aangegeven. 

Kleuren: oud-goud met grij s en zwmt. 

No . 7 

No. 8 

Leenw met Ned. vlng 
en schild .. 'A ll es te snij 
den uit c~ rton , en met 
plakkaa tverf' te besd1il
deren. Schild ro od-wit
b!auw evenuls de vlug . 
Leeuw : goud of gee l. 
Vbggestok en onder
grond: oranje. .,..-· - .\ 

No. 9·~.--::'.'.~.~~ ., --: -
D eco r. vull ende zowel 
uchtergrond a ls vloer. 
Nede~andte1nukenin 
dikte van+ 10 cm in 
schuine stand op het 

----.-------------.--- podium voor vlag met 

8 

No. 8 

luuwerhm1s. Losse cij-
1:ers en let ters. V lag kan 
echte vlag zijn. of ook 
geschilderd op carton, 
ofvvel het in de handel 
zijnde golFcarton ( 1 .50 
M breed). 

No. 10 

Etalage te maken van 
rood - w it --bluuw golf
carton (zie no. 9) met 
onmje palen, gouden 
"w en so" (los) met 
tekststrook en kroon. 

N o .. 9 

\\!l\rr lJ ZEJ.~F KUNrr MAl<EN ~ ~· 

No. 10 



No. il 

No. 11 

Rood - wit - blauw golfcarton, opge

hangen als tekening. 

Cirh·lvormig schild met silhouet van 

H.M. de Koningin en losse kroon. n 

Zeer aparle kast, die het "doet". 

No. 12 

Voor de liefh ebbers van snij werk (uit

zaagwerk) een hjn motieF waarop ze 

hun kunsten kunnen tonen. 

Traliewerk van koord (oranje) met los 

schild. Voorn! daar waar meerdere kn s· 

ten naast elkaar zijn, en telkens clit 

motieF op de achtergrond wordt her

haald, een suggestief idee. 

1 
, .. i\ ·1 r f..., , 1 1 ~ r·I -., \ 1 ""-.... ~ \ () l v· . l l \\/ : --~ { ~/\ ( il~~ " . . . . 

~N· ! li ! 1-- il-~~rf f'v1l l l I) 1) f~] J)t l f\tl~ 

f )1~~1-< f3F] .1\I NC-~Sl~F] J J NC~ 

No. 13 

Kroon gesneden uit oranje go!Fcarton 

met los schild . Croene lauwertakken 

met gouden of oranj e strik en 2 schil

den .. 1898" en "1948". Een eenvou

dig en toch smaakvol geheel. 

No. 13 

No. 14 

l:'.:en mo(lerne opvatting van achter

grondverdelin g. Gouden "50"' en losse 

go uden cijfers 1898 -- l 9L18. Cartonnen 

stroken in vbggekleur. Losse lauwer

tak. S imrel maar stijlvol. 

No. 14 

No. 15 

Üpenslnnmle poort-idee mei. lrappen. 

Bovenop li et N etlerbndse wapen . In 

hel midden gouden "'v\/ 50". Deuren 

uitges neden rn et wapen-idee. V öc'Jrn l 

zij die wat meer l.ijd er min kunn en 

besteden, kunn en dit idee tol: iels zeer 

bijzonders uitwerken. 

No. 16 

Rood-vv it-blauw golfcarton als zuilen. 

Oranje golfcarton als achtergrond . 

Daarvoor wil borstbeeld mei: lnuwer

tak en gouden of ornnje strik. 



~:."è 

Hierbov~n ziet U een afbeelding van het wapen van H.M. de t: .. 
Koningifi' en Nederland. (Vastgesteld bij Kon. Besl. van 10 Juli 1907). 
Op een blauw veld zijn geplaatst een klimmende, naar rechts 
gewende leeuw van goud, gekroond met een kroon van 3 bladeren 
en twee parelpunten, eveneens goud. Ton gen en nagels van de 
leeuw rood. In de rechtervoorklauw draagt de leeuw een ontbloot 
Romeins zwaard van zilver met gevest van goud. In de linker- . 
klauw houdt hij een bundel van 7 pijlen van zilver met punten 
van goud. De punten . tesamen gehouden door een gouden lint. 
Het veld is bezaaid met gouden blokjes. Dit schild is gedekt door 
eérnkoninklijke kroon van goud met witte parels op de beugels. 
Dê ·vier parels tussen de vijf opstaande punten zijn eveneens wit. 
Op de haarband afwisselend rode en groene edelstenen, de mid-
delste wit. Op de kroon is geplaatst een blauwe wereldbol met 
gouden banden en dito kruisje. De Nederlandse kroon is niet ge-
voerd. Verdere versierselen a) Twee leeuwen en profiel van 

,. goud, ongekroond, tong en nagels rood. b) Het devies "Je Main
.· tiendrai" (Ik zal handhaven) van latijnse letters van goud op 

blauw lint. · 

v • ~·. ~--.o.---'--··-' ·__:_•'---~-------·--·->-

Er is wel geen motief denkbaar dat 
me t d ergelijl<e feesten meer van toe
passing is dan WAPENS. 

Vandaar dat wij hiernaast geven: 
het Nederlandse wapen, hieronder 
het wapen van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard en op de volgende 
bl.adzijden de wapens van Oost- e n 
West Indië en van de 1 l provincies. 

We hebben getracht alles volgens 
de heraldiek (wapenkunde) voor U 
te geven, .opdat U er een juist en 
dankbaar gebruil< van kunt maken. 

Het wapen va.n 

Il.KJ !. Prinses .l11liarn1 
Ceviet·endeelde ruitvorm. Linksboven 
en rechtsonder: donkerblnuw 1net elf 
gouden blokj es, gouden leeuw, nngels 
en tong rood. Zwarm l zilver. gevest: 
goud, zeven pijlen zilver, punten goud. 
R echtsboven en linksonder goud. hoorn 
blauw. hartschild goud met st iere nkop 
zwort. hoorns zil\rer, tong r6od. Drie
hlnclige kroon goud. 
Ijet wa pen Viln Z K.H. PRINS BERNI Tf\RD 
(Zie beschrijving blz. 14). 
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DE WAPENS 
VAN OOST EN WEST 

EN r VAN 

DE ELF' PROVINCIES 

No. 19 BA-fA VJ i\ Oost-Indië 

Schild rood, zwmml b!mJw, lm1werkrnns 

gröen, band zilver. 

No. 20 Sl.JRIN/\J\1E West-Indië 

Schild blauw, schip goud, golvenhfauw

zilver. 

No. 21 (~ I~ () N 1 N (; E N 
J\delaflfs zvvart op goud fond met schil

den zilver en ba.nd groen. Banden rechts 

boven en hnks onder blamv, hmten 

rood op zilver fond. 

No. 22 I;' R 1 E S I , /\ N J) 

Blau\N schild met leeuwen en blokj es 

goud, nagels en tongen rood. 

No. 23 1) R E N TE 
Co ud schild. Madonna: kroon. en scepter 

goud , gezicht en handen zilver, numtel 

rood , kleed blauw. Kindje en sterren 

zilver. 

No. 24 () V E 1-~ IJ S S E 1, 
Coud schild met golfband blauw. 

Leeliw rood. Nagels en ton~ blauvv. 

No. 22 



25 

No. 26 

27 

' .~-

Beschrijving van het wapen van 

Z.K.l--1. !)rins Bernhard 
(Afgcl,eclcl op pag. 11) 

Rec h tshoven e n linksonde r een gcrn

den acht punti ge s ter op rod e ac hte r

grond . D e zwaluw is zwart met w it. 

Linbhove n en rechtsonder op zil

veren fond een rod e vijfpu nti ge roos 

met gouden punten en gouden h ar t, 

zwart gebiesd. 

Linkerhe ll'l: l>lauvv met go nd gekroonde 

leeuw, nRgels en tong rood. Rechlerhelh 

goud met leeuw 7.wart, nRgels en tong 

rood . 

Nu. 26 lJ l' I~ E C J-1 T 
Leeu wen rood m et nagels en tong hlmlw 
op gOLtden Fond. l(rnisbalken zilver op 

rood femel , mi.delen schild rechter gedeel

te zilver, linker gedeelte rood . 

No . 27 N()()Ri )J-l()IJ"J\NJ) 
LinkerheHt goud met leeuw rood, nRgels 

en tong blauw . Rechterhelft blauw met 

leeuwen en lilokjes goud. 

r 

'·' \ ' 

L an onze beschrijving 
van onderdelen waarmede U een 
goed geheel kunt samenstellen geven 
we hierbij nog een serie 

K ONEN 
en DIADEMEN 

Ook van deze voorbeelden kunt 
U straks een dankbaar gebruik 
gaan maken. Schildert ze na, 
snij ze uit en pas ze toe, en zet 
élaarmede de kroon op Uw werk. 
De meest geliefde kleur in deze 
do:gen is natuurlijk: een gouden 
kró'on, of een diadeem met zil
veren of gouden parels, U kunt 
ze echter ook in kleuren maken 
zoals ze beschreven staan bij 
het Nederl. wapen (zie blz. 10) 

No .. 39 

No. t~ I 

No. 43, 

No. 4.4 
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No. 32 

" . . , 

" 

" r, 

• : I 

1 'L· DE. N 
.Y ~or hen~ die het schild zullen gaan t~e- · 

passen al~ -decoratie-object, geven wij op . 

deze en de ~olgende bladzijde een paar 
suggesties, · 

Eenvoudigheidshalve hebben wij ze alleri '.~ 
in drie gelijke delen verdeeld n.l. rood-wit~.: 
blauw. Üp no. 32 ziet U een oranje "W.' ' 

. ~ " .... 

en oranje :;.-50", g0ud gebiesd . · · ; , 
\ • • . J . • • • 

Op no. 33 '.ïi:i· oranje "so jaar Vorstin" met 
. goud gebie:sd . . . . 

Üp no. 34 :,1898''in oranje, goud.gebiesd 

en op no. 35 '" f948" eveneens in oranje 

met gouden biez~n. Veel succes er mee T 
!,~~;, ,,. 

.: . 
.. , .... 

·g· 

{·. 

: ... 

·oo· ·vtD·;~ ; - · " :;oo , · ' .... , '" .. ~· . . ' . . , ,_ 
. " ,,. 

~ ' ' ') ! ~ " ; 

' f" • " 

' ' . . .. 

SCHILD-VORMEN 
·, 

. ,'ocik.het sclüld is do~r i;i.Ile eeuwen heen~k~Jl.dankbaar voorwerp van 
• ;. _:. ~decbratie' .' geweest. Apothekers, winkehêrs·en schoenenreparatem:s 
· :: v~erdèn in de middelèeuwen reeds een ènibleem ,,in hun schild" als 

:· 'uithifn·l{bord . . tn . de meest : m· . -~ .... fk~tas.ie-rijkevormenprijk-
.)eJ'J. deze aàn hun g_evels, , . ~ 5 · ._'en::Jiierboven geven we liJ . 
·'"···ènig<i· van· de . m'eesJ voor- . · --' ~ : kómende .vormen. Ook in 
. dde ·ct~·gen-- ·het ligt·vóor ~:i de . ~. h_~nd' - zullen ~ velen 
t\ree~'. . terug grijpen naar deze z°iJ bij uitstek geschik-
te decoratie'...artikeleri. Maakt er voor Uw et~làge- , gevel- of straat
versiering een dankbaar, maar vooral een passend gebruik van. Mits 
juist toegepast. z~lt U er een voornaam effect mee bereiken. 

· No. 34 No. 35 



No. 37 LINKS, 

92."t Wopm en S .childen 
zal ook de Nederlandse Leeuw weer 
hoogtij vieren. Voor vrijwel alle objec
ten die orn . versiering vragen is deze 
Nederlandse Leeuw: geschikt U ku1;1t 
he~n vlàggestokken, banieren, 'teksten. 

. schilden enz. laten dragen 'en door zijn 

voornaam uiterlijk bereikt U steeds een 
waardif result"aat: ·. · 

. ·~, 

· :~>~De 
~··' 

Nederlandse 

,: 
·._~C l 

111]',..," 

I 1 · 

·erboven vindt U een.linkse 

een rechtse afgebeeld. tot n~t van : . 
hen die hem in' t groot willen namak~ri : ';. 

. U hmt volstaan met een effen gouden ': '.. '. · 
·. · leeu~ ;. zwart gebiesd. uitge'sneden or' 

tegen een donker fond : Eventue~lhmt' 

l U tong eri nagels rood maken .. ~Mits 
goed uitge~~erd kunt U bij voórbaat : 

. verzèkerd zijn vài1 ·~en succes~ol ~ffect. · 

.. 
' 

1 
j 

l 
1 

No. 28' · ZUID HÖ[LAND 
' ~ ~ 

Goud sc~1ild met leeuw rood. nagels en 
tong blauw:: .r 

No. 29 ZE ELAN J) 

Bovenste. h~lft goud met leeuw rood, 
nagels. e~~·t~hg blauw. o'nderste ·helft 

' 1 golven hl'ä:uw op wit. 
· ~· ' 

. ~ ' .. 
No.:.30:;j\r'QQRD B'RABAN'f 

· .. · 
Zwart schild. leeuw goud. nagels en 
tong rood . 

No. 31 L IM.B URG 

Links boven zilver met leeuw rood, na
gels. tong en kroon goud. evenzo het 
hartschild. Rechts boven goud . . leeuw 
zwart, nagels en tong rood. Links onde~ 
goud, horens rood met ·zilver banden. 
Rechts onder blauw. leeuw goud. nagels 
en tong rood. 
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No. 

lll 
~~o 

f w ow.tmb 
) d e werkcomité's van de verschillen

d e fees tactie's in fun cti e gaan komen 

zullen ze op d e ee rste pi aats d e nken 

aan een moo ie s traatversierin g . 

ZUILEN, al of ni e t me t verlichting 

zull en dan wórden ontworpe n en in 

e llrnn r gezet. 

Om U daarmee van diens t te zijn 

geven we hi er een 4- tnl ontwerpen , 

waarvan w e bij voorbaat lumnen 

zeggen dat ze he t zullen " doen ". 

";j Ziet U maar eens hier onderaan 
v 
'1 !J waar w e 1],,een ldjkje ge ve n in "Uw 

' 1 ) straat", v~;~ i e rd met d eze zuilen. 

j Iede re timmeniian uit Uw co mit.S . 

) znl ze aan de hand va n d eze tel(e- l """~·=-
) illfü 11 W 1/1111 111 

~~wrm.~WiU:l: a::!"&:~~~~.rnm:i:r:nti.~ 

nin g gemal(ke lijk kunne n male n van 

wat triplex (of board) en wat hout. 

De schild er uit h e t comité za l" e r een 

decorati eve tint aanbre nge n , terwijl 

d e e lectri c ie n deze zuilen, h e tzij van 

binne nuit. he tzij van buiten za l we

ten Le verlichten, zodat he t een ware 

sprool(j ess traat wordt . 

Eventueel lrnnt U de zuilen (die U 

plaatst op ee n onderlinge afstand 

van 10 tot 20 mete r, al naar de kas 

' t lrnn drage n) nog verbinden 111 e t 

dennegroen of lichtsnoer. K ortom U 

kunt me t deze a ttributen naar hart e

lust werken , tot U voor Uw doel 

l het b es te e lfect hebt b ereild. 

Veel succes e r mee 1 

---""'""'"'"""™"'™~"""""""'~· ,_,.,..,,_,,rn= ....... .-.:..--... ...... '"""""--""""""'·,,__,. 



No. 54 

tre -poort · 1fl. 

DE 
STRAATVERSIERING 

B IJ UITSTEK 

Aan het begin van elke straat worden z.g. Erepoorten geplaatst. 
Zo was het, zçi is het, en zo zal het altijd wel blijven, want niets 
feestelijker kan er voor de versiering van een straat gedacht 
worden dan een mooi-versierde erepoort. 
Hierboven onder no. 54 een model, te maken van triplex, tweezijdig, 
met bovenop het Nederlandse wapen. 
Timmerman, schilder en electricien kunnen naar hartelust werken. 

"Jij, . 
. -> ·~·-

No. 55 

f}P:t.t• <"n·poorL >1Împ1·I maai· 

si ijl vol lrnn we1•1· ,·an !wui !,!•• 

maakt wont<·u. !!1•sddldt·nl •·11 
i,!r•dt•('llil't•r<f lfl<'I Yl<i!.(!!<'11 t'llZ. 

lol 1•e11 fnmi gcl.e1·f. 

Hit•r ecu 7.e~·r frnai 111olief dat 

f'1·hte1· mef'r i11sp1.uming YIH<t!!I 

door z' u wuaien•ormig1· 1lele11 
wm11'iu imlin·dp V<·did1! in!! e11 

hloemen Îa111 n e11 wonl<'n aan. 

!_.it·hn1ch1 . Een l!•'!!an111de.-nl 

f:H('('t~s. 



No. s7 

In de tijd dat geharnaste ridders 

de wallen beklommen , zagen de 

stadspoorten er zo ongeveer uit. 

"" wanneer een ijverig comité zich 

er toe zet, zal een poort als deze 

ook in Uw strn.Eü kunnen 

verrijzen en een siermlcl 

zijn in de dagen van Feest 

en festiviteiten. 

! 
l 

Wan.neer de timmerman het ge

raamte van hout opbou~t en cht 

chchtspijkert met triplex ( o(lJoard) 

kan de schilder er zijn "l~~sel
kunst'' op botvieren. Lietst gd:js 

met zvvart. ln de to_p twe.è 

wapperende vlagge'i; en in 

' t middeö het Nederbnd

. s~~~·' :,:;,"7 ', ... . 'Y 

' :"":·' 

c~ 

ranjebomen en oranjeap

pels zijn een gelieflrnosd onder

werp in deze dagen. Deze ere

poort (die het ook bijzonder doet 

als versiering van b.v. stadhuis

ingang) is daarop afgestemd en 

maakt met zijn groene bladeren 

en oranje-ldeurige appels zeker 

een l<eurig en kleurig effect. 

er ool< bij het mal<en van Ere

poorten en straat:vepsiering in 't 

a lgemeen, aan ··de~ken, dat zeer 

voordelig iI~ de handel verkrijg

baar zijn: Nederlandse wapens, 

provincie-wapens, leeuwen in 

diverse maten, honen, schilden 

enz.! Waar niet verluij ghaar, 

wendt U zich tot de uitgever 

van dit bqel<je. 

." ' t w ) 1 ~ 
5.. ion U>rHtrd/ '.1\"nrdeu ~f·;/dftî!d. 
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t>\1 e1v~en.~ ,,uk ,le l1!;11l..re1L 

l~n~ne .-;l:nrnncn. 1"•T11eiw LL1 
< l<· r•~n . <Himje <IJ •j wl:;. gou{ Jcq 

bono. •11;1njc <'irk...I n wl gw1 

1L-·n "--;o " _ 
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\)ij nnt vrt•q• to1\nt t i ~ ... Pn {~rt ... ponr'L 

(iic:· ."._.u ~'.('~·r Ynurnau1n ~ ·ff4·~'• :-::.01· 

In·• L l 1 kunt md •·d1i <IPml<~grot•n 

W('rb·n maar ook ku i lu·I geh•·•·l 

"''on.frn uilgt~1:aHt!d cu ::,tt~:--:<·hiltlei~J.. 

\!oor (/•'<'O enl"·I nm ilè kan <l•· nil 

yo~·l"Ï•~tt n1•}11.·iii;khe'lf Pu H!('("hn:•ng•·1~ . 

,T.., 
ol 

s!ol likr 1·c·11 

hij,r.oml•·r lrnai mod1·l. 
lietw<'lk md kroo11. daggc•11 

cu f c·H•nik bloc111<•11 kan f.!e 

mankt wo.nJ1~11 1 ol l.è! s1u•n•s 

l 

( ~~ f _;~ \ , ,! f ~~ 1 

'J'f~C Yrrrc )ff< 
( } 1 Î 

Ook de gevel, ooi< het trottoir 
zijn dankbare objecten voor 
ve rsiering. Hieronder ziet U 
een gevelversiering, die aan
gebracht met een regelmaat 
van een 5-tal meter, en met 
telkens wisselende schilden 
(zie ook blz. 28) Uw straat 
een stijlvol en feestelijk aan
zien geven. 
Hetzelfde geldt ook voor de 
trottoirversiering met paal en 
kroon en schild , bloemen enz. 

No. 62 
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Uite rnord kunnen w ij hi er 

niet in detoils tn·d en over 

een .feeërieke verlichting '. 

Dit is een kunst op zich 

.!.

. zelf. Elke verhchtings-ex- __ ·, 
pert zal echter bij de hier 

gegeven ontwerpen en 

ideeën met weini g moeite 

! ~:°'~~'~:,~:~ '::~~~:. :.: '. 
( die h et geheel tot het top-

i punt vnn zijn nutti g effect 
. opvo<·ren. 

Samen,verking tussen timn1er-l man, schilder, electricien en ) 

} hloemist is hier dus zeer ge- \ 

L:":_____j . ' 
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-,v ZAL U\\1 STl~/\1~T El< 
FEES'fEIJJK l llTZIEN 

Zoals op de vorige bladzijde reeds aange

geven kan Uw straat zeer aardig versierd 

worden met regelmatig aangebrachte uit

hangborden. Hierboven ziet U nogmaals 

de bedoeling aangegeven, terwij [ hierrunst 

nog een viertal vormen waaruit U l<i ezen 

kunt. 
De wapens der verschille~de provincies 

lwmen hierbij wel op de eerst~ . plaai:s, ter

wijl U verder nog schilden mei "50" en 

jaartallen kunt toepassen. 

'n Indirecte verlichting Zéil het ,effect nog 

verhogen. • 

Een feestelij h en voordelige versiering T 
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En te nslotte, hi er nogmaa ls een tweeta l su gges ties voor d e straa tversi ering, 

maar ook zeer geschikt voor ZAAL VERS 1 E Rl N G . Met wat dennegroen, 

v laggen en schilden , gespann en aan een draad , lrnn een fees telijk aanzien 

worden bereikt. 

/ 

\ 

1) < ) E 1\ () f'v1 ~ l_j--\ (; 1-~ N 
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1948 
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