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Onze Feestqvond.

De op 21 Mei gegeven feestavond ían onze toneelclub kan zonder twijfel
geslaagd genoemd worden. Opgevoerd werd een blijspel ,,Robbedoes"
van Mevr. Christine van Bommel Kouw en Henk Bakker.

Het stuk speelt zich aÍ op ,,Dennenrust", de villa van Louis Terlaet, op

een dorp in Gelderland, waar het leven rustig en kalm verder glijdt en

waar Robbedoes letterliik uit de lucht komt vallen. Robbedoes weet zich

echter bij ieder bemind te maken en krifgt na vele wederwaardigheden,
haar eerst zo stuurse voogd tot echtgenoot. Ans Oosterlaan gaf als

,Robbedoes" boeiend spel, wat een mooie prestatie was, daar zij voor't
eerst op dp planken stond.
Ook de andere rollen waren in goede handen ; o.a. gaf Ad Creutzberg
een bijzonder goede vertolking van de lieve, evenwichtige tante Guusie,

simon Geldens, haar 20 jaar lang aarzelende minnaar (B. Companien)

en de onvrijwillige voogd Louis Terlaet (P. Nuis), Hein de Bont (D. van

Vucht Tiissen) als vriend, gaven vlot spel. Ook de minder sympatieke

rol van Florence als oppervlakkige en teleurgestelde nicht werd door

D. v. d, Weijer uitstekend gespeeld. De kleinere rollen waren eveneens

niet onverdienstelijk.
Voor de voortreffelijke regie van dit
waarschijnlijke stuk, komt aan den

We zijn in onze verwachtingen niet
van onze toneelavond te genieten.

aantrekkelijke, hier en daar wat on-
heer Huisman dan ook alle lof toe'
teleurgesteld en hopen nog dikwijls

EEN OUD-HAAS.
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Bij het vertrek vcrn den Heer Verbeek.

Onze adjunct-directeur, de heer Verbeek, heeft De Hazenkamp met
ingang van l Juni j.l. verlaten, om elders de functie van adviseur voor
lichamelijke ontwikkeling te gaan vervullen,
Het bestuur onzeÍ vereniging wit hierbii gaarne uitdrukking geven aan

de gevoelen§ van hartelijke dank, die het len aanzien van den heer
Verbeek koestert, wegens al datgene wat door hem op het gebied van

de lichamelijke opvoeding, voor De Hazenkamp is gedaan.
Wij denken terug aan ziin aandeel in de uitvoeringen van onze vereniging,
aan ziine lessen, aan de Pinkster- en andere kampen, waaraan hii deel-
naÍn, en zijn zeer dankbaar en erkentelijk voor alles, wat hij daarbii aan

De Hazenkamp gaf.
Harteliik hopen wii, dat de vervulling der nieuwe functie den heer Verbeek
die genoegdoening moge schenken, welke hij zich heeft voorgesteld en

dat het hem en Mevrouw Verbeek in hun nieuwe woonplaats in alle op-

zichten goed moge gaan' 
HET BESTUUR.

QLitr&q,,gse 1941.

Eén dez'er dagen verscheen er in de pers de mededeling, dat de Vier-
daagse dit jaar weer doorgang zal vinden, en wel van 22-27 Juli 1941.

Om de Vierdaagse mee te doen, begint men in de regel al een maand
of vier tevoren te trainen, waarbij men de afstand steeds opvoert, zodat
men de Vierdaagse zonder overmatige vermoeidheid en zonder lichaams-
nadeel kan uitlopen.
Thans is de voorbereidingstiid korter en in wezen tekort voor de

Vierdaagse.
Iets anders is het als men regelmatig aan de Eendaagsen deelgenomen
heeft in de achter ons liggende maanden.
Mochten er onder de Hazenkampers zijn, die voldoende getraind zijn en

in Hazenkamp-verband wensen deel te nemen, laten die zich dan on-

middellijk bij den heer Huisman opgeven, die dan nog een en ander zal

regelen. Tot nu toe heeft De Hazenkamp de laatste iaren aan dit sport-
evenement deelgenomen, al was het de laatste keren wat minder in
aantal, Dus hopen we dit jaar ook niet achter te blijven,
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HONKBAL, de ideole zomersport.

Zoals voetbal bii ons de populairste sport is, zo is honkbal de meest ge-

vierde sport in Amerika.
Deze tak van sport : honkbal of base-ball, zoals de Amerikanen het noe-

men, begint ook in Nederland al aardig ingang te vinden.
Zoals in ons land biina elke jongen voetbalt met een of ander voorwerp
hetwelk hii op straat vindt desnoods, zo speelt elke iongen in Amerika
in zijn prilste jeugd al honkbal.
Vandaar dan ook dat de Amerikanen geweldig goede honkballers ziin en

dat nergens waar dit spel gespeeld wordt men deze kunst zo goed ver-
staat als in Amerika.
Wie dan ook wel eens in de havens van Rotterdam of Amsterdam een

Amerikaans schip heeft zien liggen, zal daarbii ziin opgevallen dat een

paar matrozen elkander een bal toewierpen" En dan niet zachtjes ook,

maar keihard, zodat men zich al verwondert, dat zii de bal nog kunnen

vangen. Zii doen dan niets anders dan zich oefenen in 't honkbalspel.

Zij dragen hierbif aan hun linkerhand een handschoen, soms aan de rech-

terhand om het vangen gemakkelijker te maken en te voorkomen dat de

bal píin veroorzaakl. Deze handschoen is wel nodig, daar de bal een bii-
zonder harde is, gemaakt volgens een bepaald procedé. De bal is ook

vrij zwaar en draagt dan ook vrii.
Ruwheid is bij de beoeÍening van honkbal uitgesloten, Kracht, soepelheid,

snelheid, behendigheid, techniek, tactiek, sportiviteit, het ziin alle hoe-

danigheden, die door honkbal gekweekt en aangewakkerd worden. Doch

laten we nu eens overgaan naar het eigeliike spel zelf.

Het spel heeft veel overeenkomst met ons Kasty. Alleen is het veel in-
gewikkelder en interessanter. Ze hebben dit gelijk dat bij beide spelen

het er om gaat om met een slaghout een toegeworpen bal zo ver mogelijk
weg te slaan en dan te trachten een bepaalde uitgezette stand af te leg-
gen. Slaagt men hierin dan heeft men een punt binnengebracht voor z'n

partij, 't gaat er dan ook om zoveel mogeliik punten te halen in een

wedstrijd.
En nu de veldverdeling, waarvan op de volgende bladzijde een simpele

schets is afgedrukt. Met een verwiizing naar de verklaring der cijfers
zal het mogelijk ziin zich enigszins te oriënteren.
Iedere wedstríjd wordt door 2 negentallen gespeeld, die om beuren slag-

of veldpartij zijn.
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Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwriituigen
Trouwauto's
Oarage & Reparatie

v. d. BRUO0HEI|$TR. I
TVALDECI( PYRM(IilT§I]IOEL 6 g

TcleÍoonnummers 23334 en 22223

Meub ilee rin richtin g

,,HET BINNENHUIS''

J. H.TILDERS Jr.
Telefoon 26073

St. Annastraat 53a

Overhuizin gen en inrichtin gen

door het geheele land

Garde Meuble

,,fong Leven" Kinderkoren
Repetities voor de leeÍtijd vcn 5 tot 12 joor vqn holl 5 tot 6 uur.

., voor de leeÍtiid van 12 tot 17 icrcr vqn 6 tot hclÍ acht.
Dcmes- en Herenkoor vcul 8-9,45, (allen des Zcterdogsqvonds.)

De Muziekclub repeteert 'sWoensdsgs vqn 7-8,30. (Alles Korenmcrkt l0c.)
Directeur A. SMIT. Icrvostrqat 79

HENK MILO
Piano- en Orgellessen,
ooh in KlaaarsÈriào

STAATSDIPLOMA

Javaplein 9

Vacant.

Prot, BegraÍenisondernsming

Begr.pl.,Rustoord", Gem,Begraafpl.
Transporten

J.DE HARTOO
Dorpsstr. 83 - Hees-Niimegen

KosterN.H.Kerk. - Tel. 24600

DRUKKERIJ
DEKKER & ZOON
Groenestraat 311
Telefoon 22693
VieitekaartJes
Verlovings ka.arten
Ondertro uwbrieven
Geboortekaarten

J, ELBERS,
Paddepoelseweg 4

TeL 24717

Rijwielen, haarden, kachels, Íor naizen,enz., desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f l.- per week

TANDEMS TE HUUR
Reparatie-lnrichting
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De speleís van de
gewapend met een

of een der spelers

slagpartij stellen zich om beurt bij de werpplaat (l),
slaghout, waarmede zij trachten de bal, die de werper

van de tegenpartij van af de werpplaat op hem af-

8
E

VERKLARING
DER CIJFERS:

1. Werpplaat
2. Thuishonk
3, 1e Honkman

4. 2e Honkman

5. 3e Honkman

6, Korte stop

7. Linksvelder
8, Middenvel'der

9, Rechtsvelder

2a, Man aan slag

2b. Yanger
2r. Rechter (spelleider)

\/erpt terug te slaan. De andere spelers stellen zich volgens bovenstaand
schema in en buiten het veld op en trachten op hun beurt de bal, die
geslagen wordt, hetzij de bal te vangen, waarmede de man aan slag uit
is, of hem zo snel mogeliik terug te gooien, waarmede zij beletten dat
de slagman een grote afstand aflegt.
Slaagt de werppartij er in, een van de spelers, voordat zij een honk be-
reikt hebben, uit te tikken, dan is die speler eveneens uit. Zijn er in to-
taal drie spelers van de slagpartíj uit, hetzij door vangen of uittikken,
dan is het omwisselen en komt de andere partii aan slag. Verder dient
nog vermeld te worden, dat slechts één speler op een honk mag wezen.

a
2b

I
2c
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Dit alles klinkt veel makkelijker dan het in werkelijkheid is, daar de bal
van den werper bijv. vaak niet te raken is, Het slaan en het werpen
ziin wel de twee lastigste dingen van het spel, De werper zal trachten
zo moeilijk mogelijk te gooien, om te beletten dat de slagpartij punten
kan maken. Hii kan echter niet in het wiide weg gooíen. De bar moet
echter over het thuishonk (rubberplaat) gaan en wel zodanig dat de bal
boven knie-, doch onder schouderhoogte van den slagman gaat.
Deze slagman kan op verschillende manieren ,,uit" raken, bijv. wanneer
hii driemaal een slag tegen zich gekregen heeft en de laatste bal door
den achtervanger gevangen wordt. op de honken kan een speler nooit
uitgetikt worden.
Gaat de bal van den werper niet over de denkbeeldige rechthoek, dan
is hij ,,wijd". Gooit de werper viermaal ,,wijd" dan heeft de slagman een
vrije loop naar het le honk.
De vanger, die pal achter den slagman staat is extra beschermd. Hii heeft
een masker voor zijn gezicht om hem zodoende te beschermen, terwijl
híj tevens een lichaamsbeschermer voor zijn lichaam heeft, waardoor dit
deel ook beveiligd wordt en voorts heeft hii nog beenbe..n.rr"rc. 

a. o.

IMI IEID IEID IEILII INI G IEINI.

In verband met het vertrek van den adjunct-directeur, de heer L. Verbeeknaarelders,
ziin gedurende de zomermaanden verschillende oefenuren veranderd.
De nieuwe rooster ziet er nu als volgt uit :

TERREII'{ HAZENKAMPSE WEG.

Maandag 6.45-7.45 Jongens van 14-15-16 jaar.

,, 8-g Dames 17 jaar en ouder.

Woensdag 2_3 Kleuters van 6 en 7 laar.
,, ,-n Meisjes van 8-9-10 iaar.
,, 4-5 Meisjes van 11-12-13 iaar.
,, U-U Jongens van 8-9-10-1 1-12' jaar.
, 7-8 Meisjes van 14-15-16 jaar.

Donderdag 7.30 -8.30 Heeren lT jaar en ouder.
, 7,30 -8 30 Heeren Senioren.

ZAAL EN TERREIN ,KLOKKENBERG'.
Maandag 4.15 -5.15 Jongens L.S. en M.U.L.O.
Woensdag 8.15-9.15 Dames Senioren 30 jaar en ouder.
Vrijdag 4.15-5.15 Meisjes L.S.
Neemt allen goed notitie van deze gewijzigde lesrooster en zorg ervoor allen tijdig
op de lessen aanwezig te zi1n.

(Voor vervolg zie blz.45 onderaan,)

De Hazenkamp
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
HOOFDKANTOOR HOUTMARKT 1

Geopend : Maandag tlm Vrijdag
voorm. van 10-12.30

Zaterdag van 10-1 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

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien ;

Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
voor brandstoffen uw betrou*0""b3Ítïïo, 

c"ntrale verwarming.
Levering ook aan niet-leden.

Coöperatie ,,V o o r u i tg aÍlg" [J. A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat gZ 

- TeleÍoon 26031

Wordt Lid !
Wii geven 14 dagen uitkeering uit ons Moederfonds, naar het verbruik.

HERENSALON D. H. VAN DEN BERC,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

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

Kinderen: Knippen f 0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

HET BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE
BLOEMWERKEN TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,'T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
van Broecl<huysenstraat I - Telefoon 22060

Postrekening 111213

C.LI
sT.TfiT N'ErGEX

-t!
GCDNPL.

rlcTEN

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product,
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%.or*e,seis*e?t . . .

't Wordt zo(ner ! De winter vertrekt!Overal kun je het zien. De bomen
botten uit. . . Ook op het Hazenkampterrein is dit te merken. De werk-
sters hebben onder de uitstekende leiding van Janssen het clubkeetje
schoongemaakt.
Aan de deuren zijn nieuwe klinken gemaakt. Er zijn nieuwe latten in
de springbak en de hockey-goals zijn hersteld en

De leden liggen luierend op 't gras en kijken met intense belangstelling
naar de lucht of naar het gras.
Het hockey-seizoen is geëindigd. Nu behoort men met de zomersport te
beginnen. Allereerst moeten we nog een handbalwedstrijd tegen de V.C,J.G.
spelen. Die winnen we wel !

Ook op athletiekgebied kunnen we nog veel doen. Misschien kan er wel
een ontmoeting plaats vínden tussen Quick-Hazenkamp. Dat zou best
goed kunnen worden ! (Zo,a het Bestuur hier eens over willen denken ?)

We moeten ook nog altíjd de Weesinrichting Neerbosch klop geven
met kasty,
Er is dus nog genoeg te doen ! Vooruit, luie Hazen. Probeer op te staan
en oefen eens een beetje.

EEN HAASKE,

Hockeywedstrijd
Hqzenkqmp l-Quick I 3-I.

Zaterdag 17 Mei, revanche-wedstrijd. Quick was op ziin sterkst uitgekomen
met de vaste wil om dit keer te winnen. Maar het Hazenkamp-elftal was
zoals altijd weer sterker.
Onze opstelling was als volgt:

Seegers
Lubbers C. Oosterlaan

A. Kolk W. Noordhof J. Noordhof
G. Hofstee T, Rijksen J. Noordhof P. Aartsen D, Verheyen
In 't begin was Quick even in de meerderheid, maar daarna drongen de
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Hazen snel op. Verscheidene malen ontsnapte de Quick-veste op't nippertje
aan een doorboring, totdat één der Quick-backs een fout maakte en een

strafcorner volgde. Maar geen succes ! De bal wordt weer teruggespeeld
en keeper Seegers kríigt het druk. Een hoge bal slaat hii echter keurig
weg en dan zorgen de backs ervoor, dat het spel weer verplaatst wordt.
Weer vliegt de bal voor het Quick-doel heen en weer, totdat de midvoor
de bal vrijwerkt en keihard inschiet. (1-0),
Maar dan komt Quick weer opzetten en even daarna fluit de scheidsrechter
rust. Na de rust probeert Quick een doelpunt te forceren en na een
prachtigedoorbraakbrengtde rechtsbuiten de stand op 1-1. Dat laat De
Hazenkamp niet op zich zitten. Verheyen, die weer rechtsbuiten is gaan

staan, rent met de bal langs het lijntje, zwenkt naar binnen en met een

keiharde, hoge bal maakt hii er 2-1 van. Nu golft het spel weer op en

neer tot de rechtsbuiten de bal weer vrij krijgt en de voorsprong verhoogt
(3-1). Nu wordt er kalm verder gespeeld en even later klinkt't eindsignaal.
De Hazenkamp heeft dit hockey-seizoen geen slecht figuur geslagen. Van
de 6 wedstriiden, die er gespeeld zijn, zijn er 3 gewonnen, I gelijk en

2 verloren. Het volgend seizoen hopen we een Zaterdagmiddag-competitie
op touw te l<unnen zetten met verschillende andere clubs. Als er nog meer
komen hockeyen en goed blif ven oefenen. kunnen we misschien een tweede
elftal samenstellen. Komt dus allen het volgend seizoen.

WOUT.

(Vervolg van blz. 42.)

Verder delen wii nog een ieder de contributie-regeling mede :

Kleutergroep 15 cent per week.

Werkende Juniores-leden tot 14 faar 15 cent p. week * 5 cent p' maand,

Werkende Juniores-leden van 14 tot en met 16 iaar 15 c. p, week * 10 c. p. maand.

Werkende Juniores-leden als 2e lid uit hetzelfde gezin 5 cent reductie p. week.

Dames- en Herenleden 20 cent p. week * 10 cent p. maand'

Dames- en Herenleden Senioren 25 cent p. week.

Verder kan een ieder zich als buitengewoon-lid opgeven. Deze leden kunnen aan alles
deelnemen wat De Hazenkamp biedt, met uitzondering van sport. Kosten f 0.75 p. kwart,
Tevens kunt U De Hazenkamp steunen door U op te geven als donateur(trice), waardoor
Ugratisonzeuitvoeringen, feestavondon, conversatieavonden kunt bezoeken. Minimum
bijdrage Í1.25 per iaar,



4e' - De Hazenkamp

Leden van De lazenkamp !

Zo ge nog nog geen abonné
wordt het d an vanaf heden en
abonné aan.

Abonnement voor leden slechts

zijt van dit blaadje
breng elk nog een

f 1. - p,j., fr, p. post

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMA N
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Te|.23664

Gebrs. I. en I. Heijmans
voorheen M. Heiimans

SCHILDERS

DENNENSTRAAT 83&34
Neerbosch-Nijm egen

Postrekening 177166 - Telefoon 20501

OPgerichl 1- r.,

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A. Zufang, Fotohandel, wiftemuswes

S. J. KLEINLOOH Jr.
Daalscheweg 352 - Nijmegen

Telefoon 23519

Behangerij Meubelmakerij
StofÍerderij Verhuizingen

Levering van alle soorten
Meubelen, Gordijnen,

Matrassen, Linoleums enz.

Paul van Schaijk
Huis-

Decor-
e n Reclame-

schilder
NIJMECEN
Vossenlaan 10 - Telef.20525

A. STOLK
Tooropstraat No.2l3

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Telefoon 26315
Lood-, Zink-, Mastiek- en Leiwerken
Aanleg van Gas- en Waterleiding
Bliksemafleiders - Sanitaire werken
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H.L.O.proeven. Gaarne voldoe ik aan het verzoek van eeÍl groep Hazenkamp-

leden om de aandacht nogmaals te vestigen op de H.L O.-
proeven, uitgaande van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische
Ontwikkeling. Deze instelling beoogt, door fiet-afleggen van diverse proeven op
sportgebied, te komen tot'n eenziidige en harmonische-óntwikkeling. Dezè eisen ziin
veelomvattend, doch niet zo zwaar of ieder die zich inspant en seiieus oefent zal 't
doel kunnen bereiken. - Daar deze eisen in de Sportweèk van 2t-26 Juli afgenomen
zullen worden, r_a_ad ik_ ieder die hier iets voor voelt, zich op te geven bij dén Heer
A. Huisman. Voor de goede gang van zaken geven we hierboven de gestelde eisen.
Hazenkampers, bestudeer ze eent en vraag jezelf af: wat zou ik er van terecht kun-
nen brengen op dit moment ? - Misschien zegt ge dan . . laat ik't ook eens probeeren !
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48- De Hazenkamp

Een beroep op crlle leden !

Zoals de meesten van ons al weten geven wii al 8 jaar een eigen
clubblad uit.
Vele van onze leden hebben een abonnement afgesloten op het Hazen-
kampblad, maar ondanks deze medewerking is de oplaag toch niet groot
genoeg, dat ons blad zichzelf kan bedruipen.
Dit komt vooral, omdat er door de leden nog te weinig bekendheid aan
wordt gegeven.
Konden we in vroegere jaren dit tekort vrijwel dekken door de adver-
tentiegelden, Bij de nieuwe Jaargang hebben enkele personen hun ad-
vertentie opgezegd en wordt zodoende deze bron van inkomsten onder
deze moeilijke omstandigheden ook steeds minder.
Derhalve zijn wii gedwongen, willen we ons clubblad in stand houden
nu de advertentieinkomsten minder zijn, een andere weg te bewandelen.
Wíi wenden ons nu eens tot onze eigen leden, buitengewone-leden en
begunstigers in de hoop, dat àlle Hazenkampers die het nog niet deden
zich op ons blad zsllen abonneren en zelf abonnementen zullen werven.
We weten, iedere uitgave valt niet mee in deze dure tiid, maar daarom
hebben we de abonnementsprijs ook zo laag mogelijk gesteld, n.l. :

Leden
Franco per post

f 0.50 per half jaar.
f 0.65 per half jaar.

Wii menen dat dit luttele bedrag Uw portemonnaie niet al te diep.zal
aantasten en voor de meesten geen bezwaar zal zijn.
U bliift dan allen op de hoogte van wat er alzo in De Hazenkamp ge-
beurt en U kunt zelf Uw bijdrage voor het blad ook insturen, waarvoor
wij ons aanbevolen houden.
Dus Hazenkampers maakt Uzelf abonné, of werft abonné's.
Abonnementen worden graag ingewacht bij het Bestuur of den Directeur,
den heer A. Huisman.

IMÍ IE ID IE ]D IE IIII INI GIE INI.

Op de j l, bestuursvergadering is besloten voor de jongere leden beneden 14 iaar een
uitstapie te houden op Zalerdagmiddag 28 Juni aanstaande.
Het uitstapje zal zijn naar de speeltuin ,,Erica' te Berg en Dal. Heen en terugreis
vanaf de halte St, Annabrug per tram. De kosten zullen zijn f 0,15,
Men kan zich opgeven bij den Heer Huisman, die ook nadere bijzonderheden zal geven.

Wegens gebrek aan ruimte
nog andere stukken wachten

moeten, behalve het laatste gedeelte van het jaarverslag
tot volgend nummer.



D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

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

\A/'.MENNE
Specialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

Sigare nmagazijn

,,DE POST"

l{, G, §uhip[lerhein

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

N ijmegen

Telefoon 2t435

Wolfskuilscheweg 176

A. VAN DER SLUIS
Hatertscheweg No. 491

I]MEGEN
TeleÍ. No. 21364
Beveelt zich beleeÍd can
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Bioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Àlle voork, reparalie's aan woningen en gtbouwen

Luxe Brood
en Banketbakàrij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dagelijks versch

Voorstadslaan 68

Teleïoon 21192 - Niimegen
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V\Icrsschen
Stoomen

Verven

GRAAFSCHEWEC 247
TEL.2t740
NIJMEGEN
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]. A. DE HARTOG HEES/NIIMEGEN
Voorstadsloon 216

TELEFOON 24600 POSTREKENING 349540

Voor het leveren van

Riiwielen, Radio's, Stofzuigers
Haarden, kachels,
Waschmachines,
Kinderwagefls enz., enz.
houd ik mii beleeld aanbevolen.

Alle eerste Klas fabrikaten

A. BRUINEWOUD
v. Langeveld straat 43

hoek Dqalsche wegr

Telefoo n 24464
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I. Steinvoort,
Schoen maker

Onder Riikstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Oalenstraat 93
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Linoleums

Karpetten

Gordijn-

stoffen

Perzische

Tapiiten

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?

Wii VERHUREN comPlete serviezen
en alles wat daarbij behoort
Voor 1000 personen kun nen wii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

Srootste verhuur-inrichting v. t{ijmegen & 0mstr'

oRul(ÍfnlJ otK(En & Zr , ilUilEGE[ 6roenestÍaat 311 - T0l0Í' 22603


