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VA}I DE RE}AKT]E

Het is we.l- eetL toevalrige onstarrd'igheíd, d-a"t - terr,-ii1
i-n het begin dezer maa-nd d.e i ancy Fair ten behoeve van
ons Terreinfoni's r,ÍOrC.t gehouden - daaraan in dit nuumer
van d-e han.d- van cnze oud-burgeneester J"A.lI . SteÍnvreg,
een beroep op de Overheid- voo-raf gaat on het gevarar,
rr.,aarin Ce ontErikkelj-ng t7sy1 d,e buitensPort in .iÍi jmegen
tengevolge van het ontsteflen<l- gebrek aan sportvelden
verkeert, af te l,rend.en

",'/ij zi- Tn er van overtui-gd, d;lt het arti1r'el van on?e oud-
burgemeester niet ar.I l-een in eigen Hazenkamp-kring, maer
ook d-aarbuiten met grote aand.acht en r,':-aardering zai wot-
,Jen gelezen.

Over d.è tot mi j gerichte .iïTa.ag een bi jd-rage te rgillen
schri jven voor het - in een nieuvÈ ger,raarl verschenen -of -
ficieel orgaan van de vereniginS voor licharaelijke en
geestelijke ont',r'ikkel1ng r'le lrazenkamp", heb ik in zover-
re niet lang behoeven na te denken, omctat mij daardoo.r
d.e gelegenheid is geboden nog eens bliik te geven van uiJn
bli jvend.e uraar6erin6l en belangstelling vool? het mooie en

zo b]-;izond.er nuttige .ir:rerkr.door deze sympathieke vereni-
ging ged.urend.e een lange reeks van jaren verricht ten
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d"ienste van de lichamel-ijke en geestelijke ont,,rikkelinp.
cler lrijmeegse jeugd va.n divers._. leeftijden.

Talrijk zijn ce biizonder p:'ettige herinneringen d.ie
ik uit mi.jn bestuurstijd te lTi;megen, in d.e jaren 1929_
1942, aan d-eze rr:ed,s in 1q2B opge richte vereniging heb
behoud.en. nie herinneri-ngen betref f en niet al-1een mi jn
vriendschap.-:elijke verhoud"ing tot de toenmalige zoge_
naamd.e ,werkers aan het front'', de voorzitters l-,s G. .,_.
Barger en A. Oosterlee, alsmed.e de heer.a. van [irestree-
nen en d.e clirecteureir A. iiuisman en L. G. verbeel<" Goede
herinneringen be,"iaar ik ook aan de grote bijeenkomsten
van I'De Hazenkampr', d-e jaarlijkse rïJ,-mnastiekuitvoerin-
gen in de grote za.al van het I'ri jrneegs concertgel:ou,r ',ci,er/ereeniging". l.!en i.,ia.s dan ge-,oon te spreken van de bi j_
eenkomsten van d-r-' llazenha nfamilie en het :.:.r,ren ind.er-
d:lacl- samenkomsten van één grote sport- en ontspanning_
lievende familÍe. In mijn lange looDbaan a1s burgemees_
ter van vr:rschj-l, 1encl-e gemeenten in verschillend.e provin_
ciën heb ilr in dit soort v.-n verenigingen nergens esn zo
merkbare homoge-'niteit, zo In rl'.re f a"milie-ge"si ,raiïgeno-
men" le verklaring d.i,r..rvoor behoeft m.i" niet ver te
'-ord en gezocht: imrpi-:rs óók in het verenigíngsleven is
het nog alti-id- r'-el zó: goed. voorgaan, cioet 96eqt- volgen.zii r d.ie hett voorrecht hadden de vootlganger:i, de -,regba_
ners der ila.zenkamrr-familie persoonlijk te kennen en tij-
d,ens die hijeenl<omsten i,e observeren, zij zullen er,r,e1
niet aa,n trvijfelen, d.a.t de bezieli.ng d_ie va.t rreze baan_
brekers is uitgegaan, aanstekeli jk heef t ge-.rerkt en d e_
z e s aamh ori ghe 1d.s ge d-aclit e onvii f 1 ekeuri.g heef t ontvrikke I cr-

en in-stand-geh.oud.en" Zoncler d,e -.,er.d.iensten van and,ere
toege'ori jde werkers te kort te doen, zij hier een ivoord
van d.ankbare herÍnnering gebracht aan ce naged.achtenis
van ls creutzberg en A. ^'osterl-ee, die beiden - roense-
lijkeruijze gedacht - te vroeg van- ons zijn heeng'egaan.

fn het ged"enkboek 19j3, ultgegeven ter gelegenhÀid
van het 2J-1arig bestaan van 11 e llazenkamp-vereniglngrheb
ik het genoegen gehad enige herinnerÍngen neer te schrÍj-
ven. fk schreef toen o.?_,i Het moet voor Ds Barger een
grote vold-oening ziTn geweest bij c-._e herc.enking van het
1O-jarig bestaan zijner vereniging in 19i8, in het maand-
b1ad. f'l-te iiazenkampil o"a. te kurnen getuigen; ',Langzaammaar zeker groeide onze vereniging tot ,.nrat van het begln
af bed-oeld- r'ras: een open-d.eur-,verk, dat naar arle kanten
een zr-r-ivere sfeer van jeugd.-se lenleven wilde scheppen op
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qrond van het i,Yangeli-err. 
:

i),., cleze tot grrrnd-s1ag dÍenend-e geC.aclite .ran levensbe-
schouueli jke aard is de lJazenkauip-r,-ereniging ,.r-itg.:groeid
tot een der grrroiste verenigingen op d-it terrein, geleid-
door mailnen, d-ie r,;isten, "iat zij';iri1Öen., d-ie geen h:ilf-
sl-aohtighei d- jiebhen gekenC-

l:at i i1, ;r,coie 'r,erl< zo goed is xunnen sl i'.3ei-, is mecle

te d.arrken aan l:et juiste 1nzi<-,ht en beleicl , iioor cle op-
rioh.ters getooncl ir, iret aàn.,ïerven -\rall, deskrinciige lrrach-
ten ten bchoeve va.n de iechnische lei'-'ing van d-e licha-
rieli;ke oefeni.ngen. rr,i-leen de .Íngei''rijd.en trre''i;en maar al
te goeil, da.t zotÍt víer-'Iiitg destijd.s lang geen ,jemakkeiiik
karwei i.s gevreest 

"

Ir: het hiervor'en reecls a.angehaalde jr:bi-l-el;-mboek
schreeÍ'ik over cleze desl<undÍge leicl.in,i o"a. het v'o1gen"-
d..e, r"i'ot d.e prettige ]ierinnerin"'eii Cie iir d"estijds ín d-e

Iiaz.enkarlp-krin6i ):ieb opged.aan, helioort stellig ci e kennis-
::Laking mct rle eerste directeu:: d.rii: jubilerende vereni-
ging, d.e h.eer A. lluisrnari. ;'ien rroet r-: e laat7Í jkse uitvoe-
ringen onCer leiding van rfeze iong", í::isse ltracht heb-
ben bijgernroold orii te k,.rlnen besefferi r,iell< een bezieling
ve,li d.e d egeli jke en <1 esicr-rndÍge 1r:irling '"'arl lluisman on zijn
talrijke leerlirrgen is *itgegaari, om een llrogl'a-mma voor
het voetij-citt'i,e br:engerr, Cat het pra.edic;:.at'lvoo::treffe-
1í jk" vcrcliell"'t,. l.faC at de lieer Hirisman de Í'unr:tie va.tr d i-
r:ecteur had verwisseld inet ctie 1ral1 \'oor'z:-t,tet, ha,d ik nog
r:enmai:I het g:rnoe61en de jaarli.iks,e uihvoel'ing in àe 5ro-
te zaal .t.arr ons concertgebou'r .bi j te tLronen" lie U,-it;roe--
rÍng stcncl cnd.er feill i]1i van de nier*'.','e ''irecteu4, de heer
i"G. Verbeek. Llok toen ri,eer rlie prettiSe, opge.welcie,spor-
tier.e sfeer, ciie onil-er,'Lirecteur ijuisrnan hi-,,+r sten.nel op
d-- jaa-,r1i"ikse ui-bvoeri-;i,;en had geclnrkt elL o01í -ï;r.:eï e ÈrI

proí-frapma, clat d.e nieu-'r'e r,l.irecteur en d"e iritvoe::enden al-
l-e- eer aandeed". .-11es bi jeen, rLi-trremend ''r:articul Íer iri-
tiatieÍ' en pioniersi'terle e lrIaa'rop r,a dertig jaren nog we1

eens het volle licht rna;i schi jnen, nii enerzi jd-s de be-
lanr-'ste1]ini; voor de lichamelljke opvoeding (gvrrra"tiek,
sport en spel) ziend.erogen gr'oeit, and-erzijcs uit pers-
hèrichten maar aL te d.uicleli jI-' b1i jkt, hoe treuri-g hc' b

tn 1959 overigens noi{ met de licha.meli.ike onvoeding in
lriedetl-and is gesteId.. Na. d-e ttoreede 'rsï'sf rloorlog .1even wi.j

yref zeer snel, med-e tengevolge Yal de lavrine van d-e op-
eenvolgenàe op on.s a,ístormende r,':e:re1d gebeurtenissen.
iientengevolg;'., i5 Ce kans ,g'root, dat tal van gebeurtenis-
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sen op eigen erf ons onberoerd Laten en - hetgeeir eïger
nog is - ruij heel veel en heel snel vergeten. De }<ans
riskerend, dat ilr d.e voor d.eze bijdrage in iiDe Llazen-
kamper" gereserveerde plaatsruimte oversch:"ijd, lnril 1k
toch nog even aandacht vragen voor een paar alarmerende
persberichten van recente datum, met betrekkine tot de
lichameli jke opvoed.ing.
De hoofd.red.actie van ;',lseviers eekl:l aC. legde onlangs
aan eni,Te vooraans'baande personen in Cen lande C.e vraag
vooï: 'rIÀrat er in het nieu'.,,'e 3aar in I'Te.ierland vooral
moet gebeuren". nr J.Llnthorst Homan (-r-la van de Ferma-
nente liertegenvroordíging van l'led.erland bij d.e iLr-rropese
-cono,:rische Gemeenschap enz") .':epaald.e er z,tch o.a.toe
één groot 'probleem te noenien 'rdat in d-e rangord.e voor
1959 in Ned-er'land een goecle plaats verd-ient, ergens
hoog op de }i jstr'. E:: dat ís het probleern \ran onze li-
chameli jke opvoed.ing, onze li-chameli jke ontwikkel-ing, on-
ze sport en ons 5lezonde spe1. Hoog op d,e lijst voor 1)J)
geli.jk ieder anzer $ranneer hi j niet gezond is, voor 1)J)
op gezondheid- hoopt, en wanneer hij we1 gezond, is, hoopt
d,at hij gezond mag blijven. Gezond naàr lichaam en geest.

Zijn wi-1 a1s volk gezond"? Stel1Íg ja. l'laar is er on-
zerzijds alles aan gedaan om, zoverre dat in onze mense-
fijke krachten ligt, de facto:ren zc gunstí6 mogelijl< te
d.oen ztjn? Stellig neenl lant er is €11 Íiiordt onvold.oen-
de geclaan om voor de grote massa van ons volk de gele-
genheid te sche,ppen, lichamelijk goed. opgevoed, genoeg
aan lichamelijke ontwikkeling te doen, verpozing en ver-
sterking te vind.en in sport en speI. lvi j zi.en, dat reeds
vranneer wij in ltïed.erlarrd rond"kijken en tiij zien het nog
meer wanneer wij het met andere land.en vergelijken.

Onder het opschrift "Nieuws ,.r.it ltriimegen en omgevingil
1as ik de vorige maand in het "Nijmeegs lagbIa"d" een
alarraerend artikel over een schrijven van d.e afd. ITijme-
gen van de I'.N.V"B. aa:n de gemeenteraad van líi jmegen.

Uit d e kor van d,at artikel citeer i}; vroordeli jk: "De
Snortvereni-gingen kom' n duchtig in het ged.rang. Groeien-
d.e stad absorbeert velden voor buitensport!'. rrGrote ver-
eniglngen - ald-us vervolgt het alarmerend artil<el - a1s
Quick, lr. L: . C. en Union kond.en eigen vel-den laten aanleg-
gen. Union moest hiervoor zelfs d,e vrijk nemen naaï het
naburÍge ljriald.en'r. \Ia vercler een opsonming te hebben ge-
geven van de vele moeilijkheden, rraarin d,e ltri jmeegse
cl-ubs verkeïen, doet de afd.eling Nijmegen van de K.N.V.B.
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een mid-deI aan.de hand., waarmede voor de toekomst praeh-
tig werk ten bate van cle in moeilijkhed,en geraakte vere-
nigingen zou l<unnen rryorden verricirt"

Omd.at deze suggestie mij uit het hart is gegïepen rla.at,
il,- haar: in haar geheel vol-gen

"Iu. verband, met dj-t feit (gebrek aan speelvel-den) zc:u
de afd.eLing nog -uuillen wi3zc'.t op de velden rnet kostbare
speelbodem van Quick, I'I .E.C. en sportpark Vossenlaanr ofr
deze in d-e naaste toel<omst zoveel mog.elijk in stand te
houd.en. Tn 4i'ote steden kornt het meer voor, clat sportvel-
,ien nlclden in cle bebouwcie komm,en liggen. ilie groene veI-
den trreken bovend ien een bee t j e d e eentonige stenenuroes -tijnen. In niet s1,-,chts d.e clui:s zouden kunr, en profite-
ren van d,eze gespaa.rde velden met bijna onverslijtbare
speelbod-en, me,ar ook cle honCerCen kindeï,en van d_e omlig-
gen.;e schol-en enz. zoud.en kunnen genieten van deze ve]-

ilet l{ijmeegs ,lagblad komt in zijn nrlmmer van 1'l febru-
ari j.1. terug op het .td.res van dl-e l. "lr.V..!1 . aan d-e 'aad.
d er gemeente. Tn dit lezensr,.aarcl-iB artiliel v,,orCt er op
geiÍÍezen, clat d.e -'"i{ " ,-. 

-r" het noocl,zakell j1.: ac}rt voor d-e

naaste toekorst Íleer ruimtq te makerr voor c1e zich steed.s
meeri onti;tikkelende sportberreging" r.' l:ln clat ge1d.t - zo ver-
volgt het lIi jmeegs .,agblad.. - niet slechts voor het voet-
balspel-, de,t rvel hèt mecst beoeiend :rorclt , maar 'ocl'- voor
arld.ere takken tran slcrt " Tn het begin-ti jc1 perk van d e
sport in Ni jmegen kond.en ver:enigingeïl nog i-LÍt zien naar
eigen sportterreinen en ontstond.en ook - ö"ank zi1 parti-
cuLier j-nitiatÍef :- cr,e.sportparkeir van iju-ick, varr I'I .E"C.
llnion, ii . C . H. , d.e hocke.yvelclen rran "Ni jmegeni' en Uniort ,
errz. ilr'.vas ruinte genoeg en de kosten ir{aren te d.ragen.
Er is sind s d"e ',,iereldoorlogen zoveel veranderd, dat
slechts grote lichanien er toe kunnen overgaan zelf sport-
complexen aan te leggen'

Tot zover een aanhaling uit het artikel van het NÍj-
meegs l)agblad van 17 februa::í j.l.

Ie in 188! opgeriqhte Ni jmeegse l-,awn-Tennis Club ( if
had 5J jaren geled.en het ganoegen enige jaren haar se-
cretaris te zÍjn), d.ie oorsp::onkelijk vras gevestigd aan
C.e Groesbeekserreg (toen nog Clroesbeeksestraat geheten)
vrerd txeemaal- van haa.ïr velden aan d.e Groesbeeksestraat
verdreven en belandde in 1 )C) vooraan op d.e lríehvtzer-
t:.iegonve1ejaren1atereenvei1igheenkoraentevind.en
in c1e mooie omgeving van d,e iiwakkenberg. (Slj de oud.ere
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ltlijmegenaïen stond d-it uni-eke i'ecreatie*oord- d-estijd-s be-
kend als "d.e bossen van IIan lloi.weningerÍ. Dank zij wi jlen
d.e heren ,'i. -,chnitzler en G"Il , van Ilouweninge kr:,ram hier
te mid"d,en van de pr:'achtige na-Luur een zeer mcd.ern tennis-
park tot s'tand." Fed,. )

fn d-ie ti jd, waren clergeli jke " opschuivingen" nog moge-
lijk. rlr rvaren toen op liiijmeegs grond.gebied geschikte ter-
reinen in betrelikel-ijke otrervloed aanwezlE, maar d-ie gul-
clen ti jd- is helaas voorbi j. De l.li jmeegse "koek" is nage-
noeg on. ilen zeer bedenkeli jk versclLi jnsel, niet a1leen in
ldijmegen, bij de zo zeer toegenomen vraa.g :naar recreatie-
terreinen.

Ili ond.erschat d.e uoeilijkhed.en der plaatselijke Over-
heid- in deze aangelegerheden niet. I-Iet opr.'ervlak d.er ge-
meente heeft zijn grenzert, llet aanti'ekken en vestigen van
in<iustrieën is nuttirq en nodig. Daar ontkomt geen enkele
geme en t e aan, maa \@._4.a qt.-,!_Ljifg4__q._g_gë"""
z ond er an§e.r' zi1}: __r::jer_S_l_e_1glg"*__-!_"._:9:g9St . 7,o I n vi taal
belang var: de eerste ord-e j.a be t :'ecreatie-nrobleem :Ll de
meest, uLtgebrglÈg_ zin va.n het "woord. -'Lllervregen is het
probleem van cle ontspanriing in de vrije natuur aair de or-
d.e en vraagt steecis grotere aand-acht,

ln 1){) verschecn bij Ce Ilitgeverij C.Blommendaal 1'I"V.
te rs-Gravenhago-Rijslij1< een interessante brochurer Be-
titelo,: i{et probleer.r van de ontspanning in d.e vrije na-
tuur in .1uid-lJo11and, uitgegeven voor d.e Provinciale Ste-
debour,vkund-ige t,rienst in d.ie provincie. Het gaat in deze
brochure over dat mobiele deel van cl-e bevolking: dat op
vri je d,agen in de zomer C.e stad ontvLr.rcht om een d.agje
buiten te zijn, de zogenaertnde "d.a.gcreatieil en d.eze is het
d,ie d.e Overheid- in Zuid-I:iolland voor bijr-La onoplosbare
problernen stel t. )erhah'e een ruimtell ik .;robleem in vof -
le oilvàng. I)e jobstijd.ingen o-rer bedreigC natuurschoon en
over teloorgaan van sp.-,rt- , ontspannings- elt recreatie-
terreinen zijn aan d.e orde van d.e dag" In een intervierv
van c1e speciale versla.ggever van het dagblad "De Vofks-
kranth met de sous-chef van cle J,uchtmachtstaf e comiilodore
À.B"fiolff, over de bekend.e kire:tÍe van de verd,rvenen rust
j-n de omgeving van Soesterberg, verklaarcle commodrore \\rol-ff
o.a.: "dat h-rchtmacht én ninisterie met de beste t'riI van
de wereld geen kant raeer uit k 1rtnen..." En zo juist l-as
ik in het d,agirlad ''lle I'iiC" ee r bericht over d-e bekenrle
nnoeili jkirerlen in het Gooi a,ls 1evolg 'ran de steed"s meeï
toenemenC e hebouwingsnoo d.zt-:,e,\<. -ile heer nYestermann, 1id. van
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J. R. ott OffeÍen
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EUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3 /6

Rijkspremie I O /6

lnlichtingen bil alle kantoren van

,,9u Spoorbqnb te nli^eqen"
0pgericht ! 850

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg 68, Gerardsweg 30,
oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen

OÍ U nu een servies o{ cassette zoekt

oÍ een klein cadeautje, U slaagt zeker

in de

Wr1* tn g se Kun stlnan del
Wed. J. A. NIULDER

van Broeckhuysenstraat 48
t.o. Postkantoor

Tele{oon 247 64

Voor prima

vlees en vleeswaren

Fa. EEKHOFF

Smetiusstraat 1 5

TeleÍoon 26521

I +



Gecleputeerd.e staten van ldoord-Ho11and, merkte ti jd.ens d.e

begrótingsvergade:ring van de Staten o.4.. op: "H.et Gooi
moet bervoonbaar b1i jven en er dlent zo "nin- raogeli jk na-
tuurschoon t.-- ltorden aangetast...'' . lloven het dagblad-
beri-cht stond: r,Trek naar het Gooi zal moeten l'rord-en af-
geremdrr .

Gelukkig zi j, d-ie uit d,e catastrophen van anderen Ie-
Tlng trekken.

Men zii Eewaaïschuwd. '

it6t O.oor ae àfaeling Ldijrnegen van cie L'"IÍ"V"8" aange-
sneden probleeir, is er ook een ,van ruirnte'lijk-e aard en

het beti.eft eveneens de ontstranning in de ,rije natuur.
cnmiskerLbaar b1i-jkt uit [ret ad,res van d-e ]iÍ jmeegse afde-
ling van d,e K"t'i,v"B. cat c1e ont'r,,ikkeling van de buiterr-

"1,oi't 
in ,l"ijmegen in gevaar is, cloor massaal gebrek aan

t ei're inen
i:Loged.estedelijkeiverheidrdieherhaa]delijkge-

toondlheeft een open cog te hebben voor het rec,eatie-
probleem in zijn voile cinvan€t, Ínoge het clie steclelijke
Àverheid gegeven zijn dit ge\rear tijd.ig te onde:kennen
en er in slagen het voorgoed te elimineren, opdat all-e
claarvoor in aanmtlrking komend'e verenigingen, het'zo no-
Cige ,,,rerk d.er lichamelirke oirvoeding in d-e rulmste ztr\
,*ih"t',:ioord-r or ge s t o o r d kunnenblij'enver-
richten.

STEINíEG

Oud"-burgeme e s t er

IJre-voorz:-ttet van de

Stichtj-ng Stad"sPark
I'De Gof f ert"

februari 1959.

Teze feeks wordt volgende maand voortge-
zet met een artÍkeI van onze oud'-d-irecteur
en oud-voorzitter A. Huisman.
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ifi)( R l{À7t i.l[n' IIPLI ]
bezoekt natuurlijk op 5, 5 en'l naa:t

F/.*,,ir§GY n:iji,
O}]LZe

\1r' I
It

z_,tr
in het Centraal, Gehou',.;

ten ba'be van ons

Lr chtnamens pe i
S chie ten

Barakspel
Roo I q i-nrqna-lrLv.n+e

Iikke Bertha.
Paa::d.ensport

Pirarnid-esport
Enveloopenspel

RevoLversport
Chàteau ferer

En hebt U
geven?

Zo n:-et, brengt U d.ie d"an meteen mee??

o

B$TtEi'iRl-C[1.ïirio[ï
Al1er1ei amusementsspelen en l.ttrakties o.

1$\!'il)N'rUutï
ríjs voor het gcede doel ge-



ItI=!g=4lulliME4II!
-De redai;t:le hceft r:rij gevraagd- de namen van de nieuvre
l-ede, naandclÍ,iks te lvrr-1eï] opgeven. voorheen v,rerden de-zen ool-; i-n het maand.bfad, vermeld, waard,oor d.e led.en on-
derJ-ing eikaa::. beter l_eren jiennen 

"voo:'cl-it nuruner r.olgen d.e namen van de i-n januari en fe-
bruari 1959 ingeschreven n j.euwe 1cden.;

tf d c, I ir g g.r,lrllati ek

.l:,l,IEj.r ii.,ui/. v, d-. Berg
D Par-.-.---t,)-Ï
I1" Fleury
H.GÍessen
rr.r.r.d.iiorst
G 

" 
Ii'l . Jans en

ri.Janssen
l. Jans s en
C. Kos
.{. Ce Leeu-n
T.ld"v.d.linden
J . v. d. Lockand.
,..1..v"i,oon
ri..:iefscn
C.G.rÍeussen
C.Iïoison
G. Pronk
r,. v. Raay
G.Roosendaal
..r .v.ÍaJn
li,I . S chmiCt
A.Scl-r.vriete:r.s
l ,'+ l r ar

I!.lifi11ems

]{ELEÀt J.A.Biemans
?.H.À.Straten
ïi. Tros
^ ---c_-^ -À. óur ang

l,{Ef SJES : \,ii . d.e Croon
I. Faber
l,t. Fes t
II. Fred.eriks

itraters tr.
id,
id.
id_
L\azerLk. s ch 

"

"laters tr.
id
id.
id
i c'l

r!l
'Ea.zenk. 

s ch.
l:iaters tr.
id.
id
i_d

Íd
ic.
id
Centr. Geb.
il/at ers tr .
lïazenk. s ch "
rlateïstr.
-Lu

ilaz enk. s ch.
icl
id
id
w aters tr .
id,
id
id

cto B. lO
ic-l

c1i 7. -
id

ma
ïro
wo

WO

id"
ic1
id
di

id
i_d

id
id,
id
di
\\ro
lII

rti:'O

id
au
id.
íd

wo
d-

ïfo
id

9 "15

3.-
9 .15

o

o íÍ-
.) .4É
)ot)
o ítr

o
o1
a

oí

7 .15
8.15

7.15
-9-



T lIooI 
' 

r!vb

C , Hend.riks
ir.. J ans en
,J. Jonker
A. Jurgens
It. Junier
C . Koen
,\"-,V.d,Laar

- -r_-
[J " LeentvaaÏ
l,[. T,egrand
I" llleering
!"H.J"},[om
l.itluller
i1. ii oY

I Í, alai^F(r . v . v,v,,ra

n.;rchol-ten
,f .it. Sne1-oPer
A. \renni-nk
J.r't'ichers
lit.liiitzand
I.lr olf

JQtl§ENQ.t J.'F. IJÍemans
P. .l " Croes e

i{.lerksen
H . Deriis en
P.Fest
G. v. Gelder
R " 11" Hilberink
A.v"Kessel
l./I. Tumtners
B. Tumners

Afdeli.jg iianclba]

DAI{IJS: C ";\rts
E.M"Busser

,,, at ers tr .
id
l-1
,LU

C entr . Geb .
Iiazenk. sch.
:,, aters tr .

Herzetri.:.sch.
i,L
iriaters tr.
Íc
id
ilazenk. s ch 

"

1d
id-
i- ci

Centr. Geh.
:'laters tr "

Hazeilii.sch.
': aterstr.

Hazenl,;. sch.
']a.t ers tr 

"
id
id
id
Hazenk. sch"
Itat ers tr .

id
Hazenk. sch.
icl.

ma B.'1 !
wo 6"1J
ma 1 ,15
rrr(-

Íirn i -
do 6.t5
na 6"t5

a

ma {. t)
ao 6.t5
vto '1 .1J

tr

id.
ic1
v,,o 1+, -
--- í

a )-r.vo í). I )

,ira I .1J
na. 7 .15

do
di
i,1
ic
f+

d,i
id
',,i,rO

id

À<o
/ 4r(). l)

z

De kviitanties voor de contril-.utie van deze nieuwe l-eden
zi j'n in bez]*t :'Ian orrze incasseerd-er of melLicht inmidd-el-s

Íoo, de girobetalers in he.L algemee;y, zLJ nog eens vermeld
d.at ons gironummer is 9 O 1 1 7 2 .

ir'ie gireerde het eerste kvartaaf nog niet'?
De ad.minis trat .

- 10 -



WARMTE-U NIE
TeleÍoon 30007 - 267 94Nijmegen, Daalseweg 1 15

verzorgt centrale verwarming

oliestook

electrische

warm- en koudwater

sanitaire installaties

Hazenkampers Yoor

* Schoolbehoe{ten

* KantoorbehoeÍten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* Schrijlmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaast U beslist bij

JANSEN & EDERVEEN

BERRETTY

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen -'lel, 2.3,3.3.4

*

TROUWAUTO'S

EN

ïAXl',S

Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat í4 - Tel.24106

Reparatie

Vulpennen en Schrijfmachines



Voor

exclu sieue damteslele ding

Cafa-Restaurant,,D E G O F F E R T" Ni|m.ge.,

GOFFERT\ryEG 17

TELEFOON 217 52

Ideaal gelegen

Eigen sfeer

Gerenommeerde keuken !

Uitstekende gelegenheid voor vergaderingen en uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geelt steeds voldoening

q" g(
HÀNDEL IN

,,WANCO"
EN

HANDENARBEID
Is ÉÉN BEGRIP

*

Komt U eens kilken ?

KONINGSTRAAT 35 (hoek Ziekerstraat)
DAALSEWEG 95

f,n*&*n* & q-*.
BINNEN- EN BUITENLANDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCHBIER ÏONIC
Burgh. v. d. Berghstraat 59

Telefoon 21980 - Nilmegen



À.Fl)[L-tt{GËN
irSilÀtrt DbA,ï-
rcens in C,eze trie stige, koud"e ,

n van febr:-iari? AI on het evelr,
le moorden en doodsla,oen., aàr!-
van deze d"averend"r: d-agen schep-

icleale sf eer. ',ie1k eerr zegen is
te kunnen ver'hal-en -rart opr,vinden-
r1i jkhecien, Cie de rnens ervaart
verrj.chti-nflen van cLe dertien
, die het d.arteshandhaltea'rn van

nï-
Ub

Ài1
rijft d,e

oze daEze
niineur.

ge1ul.:ken
ook de

ók er:irs
de gebeu
lle t de

o ch t eren

\N
n
]J

r sch
zonl-

ft in
e]l on"

e ilan
ver 6
bri j

1 _ ^ rrl.rte-L L

nrle ri

" lt\ ,.'
\ /ivl

t,iaaf O1re

mistige en
híi schrij
ri j dingen
pen C.aarto
he t clerhal
d.e en gans
al-s-ie mee
ciariele jo
t'd-e liazer:kamp" vornetl .

lti.jkans iedere zaterdagavond van cle aí'gelotcn tvree
maanrf err he bben i.ie daar gestaarn cp dat (ongei:iakkcli jk-e )
kleine balconnetje van iilijmegens fv'a:liste sportzaal.
lroor c.e mazey\ van het (vei-ligheid-s )net hebben ,*e ge-
l-oeicl en solxs ook ec;h eln r''iee gezegd.. 'rle ki,.ramen er altijd.
,í?arn v'andaan, ,,''iant leclere wed.stri ji. had" ttecr zíjn eigen
bekoring. i'Iu zi jn die zaa.lrvedstri.iden afgelopen. Jammer.
l-e, 1-izzenkampd,.lmes verd.en kanpioen. Ongeslagen. i{aren
het Can zulke zwakke tegenstanclsters? [)m Ce Cooi-e dood"
nieti t,lns team was op orrverklaarbare uÍjze alleen maer
-qter,'d-s in top-vorm. IJoestmogelr jk ! Iiad Leny h.aar rlt.1
niet, cian ,r,'as Fairrry op h.aar allerbest ; E.ts l,[ari jke eens
r,;at schichtíg, dan verde'1ígden Ietje en llil<ie weer i'an-
tastisch. En xat heeft i.'in-7 -trrts ()ns niet laten getiie-
ten van liaar ongelooflijke activiteit en uitstekencl
spel-inzicht !

;\anvoo rster iíar1jke, ook schrif tel-i jk nog eens har-
tr:1-ijk gefel-lciteerd met dit ongesla.gen kampioenschap,
* aarin ji jzelf zulk een belangri jii aancleel hebt ,iiehad
Coor je vele schj-ttereno,e red,C.ingen. ne bfoenenhulde rvas

dal ook vol';omen rrerdienrt, Je "geste, ie teamgenoten o11-

n:idCelIijk ;e decoreren met een j, lom was symbolischrtvant
inderclaaci., 1it resr:ltaat v;erd bereikt door cle inspanning
van a1le te rmleden. in claarom: hiep hoy (d.riemaat). En
fang:16e d: handbai-plotlg. En de leidster ón d-e tra:lerf
cracii, Ja, ,,ant ook voor Jopie van i'l aalen en cie hcer
Smit is dit een succes. :.lln niet te -rerg'eten vcor cle
rroorzitter ran "Xe liazenkampr'. I{et lvas een sympathÍeke

-tl



geste ,van cle heer Van d.er ?1à..s, d.at hÍ j persconlijk en
in gezelschàp van.de heer' Van'; d-en. .ttergi d.eze. |aatste
kampioenswed.stri'jd heef t wil-len bi jironen. ne: (troge ) t*-
langstelling is door de dames d-an ook ten zeerste geap-
preciëerd,. _ : .

Ter herinnering nog cven een rcsumé van de uitslagen,
getrouweli.ik bij§ehoud-en door Jar"i van de Vegte

Gewonnen van Thor met 1()-5; van iiparta-Diereil rr.et 6-J
van \r.H.V"0, met 12-6q van ,:.;.I.i/.. met .6-O en varr iToi met
4-1, ALzo l8 doelpunten vóór en 1J tegen. Van d.ie ja
doelpunten sr.:oorde Fann;r er 2{, (tegen \r.lI"V"O" maar
liefst elf !), Len;,- 10, Rikie.2, José 1 en Tiny 1.

Zeet geachte vaCers en moed.ers van li.izenkampledenrlroor
het geval iI eerr dochter mocht hezitten die pas 16,1l of
meer bl-oeiende l-entes geteld. heef t, bra.-af haar best d.cet
en mogeli-jk belangstel-11ng heeft voor de nobele balsport,
sta haar af aa.n cl,it, ons handbalcol1ege. tile ',rrillen zo
graag b1ijven spel-en, maaï ve hunnen d.at niet, a1s er
n.i-et ]ree.} spocCig een stel nieuviie aallneldin5ren binnen-
komt. Josephine van Ha:;Ien (met 2 a, s alstublief t ) , ïno-
nend"e pe-rcee1 Clord.u';;enerstraat Bj, behept net telfoonnum-
mer 22a\7 (ook aan h,.lj-s te ont-bieden), staat er gyaag
voor garant, dat thnrtelg in alle eer en derrgd leert hand.-
ballen en '1at ze het gezeIIi.,i bi j ons zal hebben. rt-ls U
deze lveek, l,rrat 'i,f rratór'rr1i j1< d.oet , c1e ilazenkamp-f ancy-Í'air
hezoekt , z:al-t ll daar ongetwi jf e1d tegen een handballid
aanpraten, want ze staan practisch allemaa1 a.c]:ter een
stand. en vr'aagt Ti d.ie .jonger-l-ame Can wat Uv,' ciochter rnoet
d.oen om te zorgen, dat ziJ er óók bij konl! Ad majorem
gloriam van haar lijn en tot heil .,-a:n onze onvolprezen
handbalploeg"

Tot weerziens op d.e fancy-fair"
frejo.

TAFELTENNIS
Laat ik beginnen met de beanti,,roording van d.e tussen de
regels door gestelde vraag van d.e heer i(Iem in het yori-
ge nummer van "De Hazeirkamperrr over d.e nogelijkheid om
de taf el tennisa.f cleling te trainen,
Hoewe1 ik dat zeer gaarne zou vrillen d-oen (;onge ,t1i[e11

-12-



Shot"-spele:rs worden ook door mij getraind) is ait ml;
om tvree rec.enen onmogelijk. Ten eerste spelen wij zelf
op cle donclerdagavond-, maar d.e tweede en vooÏnaamste re-
uÀ::, is, dat leden l'an de N.T"T.B. geen "ongeor€ianiseer-
oen" nogen -Lrainen.
i,rijn eerste bab-be1-tje rvil ik beginnen over d-e spelre-
g"í", omclat deze d-e basis vormen van het spel" Indien U

iiern,ed-e goed op cle hoogte bent, is het voor U een pret-
tige hand.Íeid,l-ng en bli jrren moeili jkhed-en uit.veel spe-
1ers, die jareniang tafeltennis beoefenen en zelfs in de

hoogste klasse spelen geven vaak bfiik van een sehrome-

liji< gebrek aan Àpelregel.kennid" Laat U d'it niet gebeu-
reir! É"r trr, de cerste dingen is de service of keuze van

plaats en beginslag. Deze vrordt vóór het begin van een

wed.strijd droor het 1ot bepaald, meestal doordat de

s 'teid-srechter het balletje in één van zijn handen onder
cle tafel houd,t of door het opwerpen van een muntstuk.Dit
laatstegeschied"tbijínternationalewed.strijden"
Indien U cle winnaar van de "toss" bent, kunt U kiezen
uit het volgencle: 1. U mag beginnen met serverenl 2' U

mag de tafeÍnettt, k]-ezen; i, u kunt verlangen d.at d"e te-
genstanoer de keuze doet.
ïi: r. (u wirt begi,nen net serveren) nier!- de tegenstan-
aer net recht d.e plaats te kiezen. Bii 2. (u kiest de ta-
iÀffr"fft) heeft tri; tret recht de begrnslag te doen en bij

1, verliest de winnaar varr de I'toss" a} zijn rechten en

íag Ae tegenstand.er dus zowel de tafelhelft kiezen als
belinnen met seïveren. Eenvoud'ig, niet? Maar vreinlgen

""Ét", 
vreten precies hoe het moet' Deze regels gelden

voor enkelspelr voor dubbel gelden enigszins andere re-
ge1s, waarover later meer
Iii óe beslissende game van een wed-strijd, d'e le bii
"bést of three" en àe !e bij "best of five" moet bij het
bereiken van 10 punten d-oor één der spelers van tafel-
Ïrelft word.en gevrisseld'. Tegen deze regel wordt vaak ge-

zond,igd en wordt wel eens gevraagd "wil je draaien?"(of
*i==àï""). Dit IIIOET echter en is dus geen gunst' Dit
moet echter gebffi6n zodra één der spelers 10 punten be-
reikt heeft, bv. 10-6. AIs daarna een punt gescoord
r'rord-t, d.us 11-6 of 10-J mag het niet meer'

(wordt vervolgd) Frans Peters.
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\A/A N DE LE t'']

Ii'i verba,nd mi-.t de et:r,:.rmc 'bcsnaine -r/àli li"lt eiln bal ju-niorci-t
lede n ile ef t cie cciini-nissie rler' -,,a.nrle1;lf il eliriii be sl oteii om

per '1 f ehr';ari 1;)ir! riieitwe 1c-tf ti- jrigrenzerl-r vooï-' tic' sci:ri-
oï3ir- cri jr-iirior:'6'ngi'.rgr; rrast te; stcll'.:rr e;l tetreÏts. een ar1-
spirar:terirgï'oeD ir: het f evei-t 'ti': tiot-'rlerl . ir.: 1eeJ" i;i jtl g'rcrL-
zen rroor i"e ,ll:Id,erscheiCe,rLii 13ïoel)en. is ïrrJ a.l-; rrcl§it a

!l en i. or: oii '; 1(, j&.r,r eiri Otrrier:
Adsni ra.ntc:'t s 1l er 1 ! )a?.\T
i r-ii:ri ore,-r , 't i j aar eti J on éicr "

Overga:rgs-t,'t:l-'ra ilng : t'l-(., 
-l 

r-':C,el1 , iLit -'t6ór 1

ïcr, it:e-rcrcl i'--"6"': l:,i.,i dc s;;-'rtic:':l.rE,f'ocll c:r.

1b ;] aar: ilog iiie'i, h.,-tl-;'i,e:ir Jrcleiiitr h1ijr7611
írLqecle cl c,l ,

lia,. ir.lie_,'i. : sLkr.

_,1" \ rj-_I-l! 
--,__l!" i:*i;l j :2

f cbr:i.:-:.r.r'1 1')''.:9 ,t tt"*
de ieer'tijc1 vair
lr i i r1 i r, ,-''r-., .: ?l,-+.')

-1r1n. aii -.r 
p .5 :pr-i1 l.,r:nicto.,lrt

2t c:r. !l ,i a.pril Lialortrna.inars
6 j',Li:i r,rei:rnen,,'atrd"eltoi-'i,t 0rste:rl"
1 6-19 jr-rrLi Àvolrii.rrÍeï'd-aa51se'

rr en I iu1i r,:,uick mat's
7 i--l;,1 jr-il: 1,/i (:1ï'daiii..J(,

2! air.gustus "i "Y.\.ait !t Lincieri-'
horLts ti-chi,ingcn

12 se )t. i'.ir'borntiltit's i osterl;eok
1 i.i ol-t . iierlls ikl r-'u.re'nmar:;
29 nov " St,lrici.rltr,asma"l's

rc'j

id
id
id
fri

i.lI(a

irl

I-EJrlíÏQ'rril'rëL-p-i',.-1i:-I§ill&L(i-s-1'l-
t/ari onze julti\-)ïen zal d.it ;1 e.ar voor d.e er:r'ste inaal e(jtl
grocp ,Let lt1emc..n aatl de JO km-lnairllen Val: C.t, it,rtcrtlat.Lotts.lc',
Viercla;gsc, i)eze 6,'roe p, aie r-iit cngeve er: 1\ lopers,'1's1;ers
zttl l:,-,st aan i:t C c' lccf tÍ jri van 1t en 1j JlLer , zt-l tt' be-
.qinr,eri met clc er,'r'ste uars vaii d,ii, lii-zoeru or 5 april a,t.
af s zelÍ's tanlíg groe-r3j €j àan) d-e ilarstrri t-jeaInemen oli zo.ioÉn-
de vo11ei1 ig o1: elkaar ii.rgespeelci te raken.
Jk vervracht niet anders,, clan o-at zíj na. een f'jksc trai-
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Jlazemlzqmperó I
a

Uw adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, Par{umeriën

Borstelwerk en VerÍwaren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGISÍ VAN NIJMEGEN-WEST

Voorstadslaan 25O (ll o Tuinbouwschool)

Teleíoon 217 69

BELT, WU BEZORGEN I

Spiegeltje, spiegeltje

aan de oand

Hoe uordt nnln uonitrg
't gezelliqste uan het land?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertrofÍen collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door {raaie vorm

en kleur. Tegen een prijs

die U past.

Woninginrichting,,Het Binnenhuis"

..TILDERS..
Nilmegen - Ziekerstraat ó-8 - 'Íel. 26073

ASSURANTIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nijmegen

TeleÍoon K 8800-24600

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W.A.-
Yerzekering

W. KAREL
Smetiusstraat 4

TeleÍoon 26486
Nilmegen

J AWA

B. S.A.

D. K.W.

V ESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielen

i
) scooiers

\



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd rukregelaa rs,

A. S.W. APPARATENFABRIEK N.V,
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

ll.Y. AannemersbedrijÍ

vth G. TIEMSTRA en Zn.
BOUW., GEWAPEND BETON- EN UÏILITEITSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24.26 -28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030

+(



ningsperi-od.,. (marsen van 2J en JO km!)
komende Vie::daagse heen zuIIen komen.

met glans d-oor d.e

Van Vliet.

Lí.2 ER S KLIT'4ME N

IN DE SCHRIJFMACHINE
Glfmna s t i e kui t v o e r in g .' 

| ORflld J E - B LAIllJ "

\ïellicht zult U eirigszins verbaasd. zijn in rile ll"azen-
kamperi' een stukje aan te treffen over d-e uitvoering van
een zustervereniging. Ik stel mij echter op het stand-
punt, d.a.t je altijd kunt leren van een and.er en daarom
vond ik het zo jammer, d-at zo weinig Hazenkampleden op
d.eze uitvoer:ing te zien rnraren. Dit is wel de voornaamste
reden, dat ik gemeend, heb in ons clubblad hierop nog even
te rnoeten ingaan.

De uitvoering kenmerkte zich door een vlot tempo en
het vir.'l mij oFr d"at de kleCing uitstekend- verzorgd. was,
terwijl d,e d.iscipline van de leden in alle opzichten vol-
doende r,ias. TIet is niet mi jn bedoeling a]le nummers te
vermelden, maar zo hier en d"aar er een enkele tussen uit
te hal-en. Het Car'res-brug-turnen met ongelijke legger viel
op door een uitstekend,e afwcrking, hoev,,e1 haar rnijn smaak
cle oef ening op zídn zelf te lang vras, vraard.oor nog al- eens
in herhalingen werd getreden. Tn schril-Ie tegenstelling
hiermede was het heren brugturnen, hier r,,,'erd. ged.emon-
strecrd hoe het beslist niet moet. De oerfenstof lag de
meeste heren kennelijk te zwaar op de maag, wat zíj trach-
ten te maskeren d.oor op kracht te r,l'erken, vrat d.e afv,,er-
king beslist niet ten go.-id-e kwan.

Een uitstekend. nummer vormd.e het bckspringen voor jon-
gens met touw voor de bok. iffat d.eze knapen presteerden
tot op grote hoogte was werkelíjk voortreffelÍjk.Het ta-
f elspringen lvas spectaculair en bervees, d-at d.it een voor-
treffelijk hu1pmicld.e1 is voor het maken van losse sa1-
to's. Het v'as te -loven, dat d-Ít jaar alle leden aan de
oefeni-ngen deel namen, rvaardoor d-e kwaliteit op sommige
nummeïs lvel IÍcht kleiner was dan op de eerste uitvoering,
maar ied,er zijn of haar kunnen naar voren kon brengen.
Evenwichtsl a1k ís een uitgesproken C.amestoestel en ik heb
be'wondering gehad. voor de uitstekende verrichti-ngt-n op dit

- t)



toestel.
Hagr:irkarnpers e het zal r'let gerrrakkrrli jL; zl jn om 'le ver-

ricirtingen ve.n orlze zr-rstervet'qni6i11,g te overtrcf f artemaa.L*

íli hoop var hLirt€-', dat hct voor olls tell stlmr:,l;r.lts moge

:tij1 olt É:r i.!111.íj op tt- zctten. Op onzc volgencl e u.itvocring
nrina vool'dc da1-: tc liomcil" t'ij 116-'f1-rr:'11 iÏL i-ijnleE'ci1 cell
nar-a te vcr:1i ez'€.:T\ . eiL. ]rr: i, i s onz€-' sportieye plie ht d io naarrn

Ioog 'i;e houden". i;r ig lvoldo,lir,lr; 4oeiL ilateriaal aant:",zig
cit ond.cif'goerle 1:,ic',i:rg, moetcn,,ri.l bi",s1ist l'ercr op'fe oucle
hoogte kunrre''tr komen.

0ran j e -Illa-ui'si ni;n h:11clÉ:r voor l:et gr:hodcr.e.

Ins iC.er.

gI_É_EEEilT--IJ.l.,1lii-':!-,-v!-!Il-,il-i.rr -i!-f!-l.F.1i9r\Pg-{1Ig:§]-rEr-

ilea ch'te r.ede'lezcr( es ),
Ije t zou e{r: fl:,,ii..15 en i-:entonig k1.il-,1, 1ir'i '':or'1ei-i, itlCien

eenic,ter' Jrleriri ztJ\ r',ts'.). l',2:tt ::or ifi.j,rlecir':, '.'inr: cp-
solllieli. ( ile,ar: zoiLil-àrl i;j,i ook l,it'1, aan kui.ne ll :' '- 1-i.'ili'-'r:.i)

Tocl. :,;if ik rrai:r iiczc prachtigr-: ge1i",:1crri^,e.l tJ gobrulLi na-
lren i1 t(r .,'euzoel<eu trri; ,;.i t, C.r, voli.ienoc moc'rliikhcid tc
hclpei'"

1l< Ïreb ec]ïl aa.rrta L corresp'lnciontie ".:'-'i-ressen van .ionge--ns
en r]i.r s jcs iit llur,ici je, c1i-c iiolg.uaaÉl e cn brie frr'Íss(ilinig
met il Ollaircl ir, l,..et l'r:lns zCudc:rr. l;i11eti Opnerncrr , alsme-d.r:

vaïr Jajlansc jopgelie'cten, die fiet,zelfcc itt, 1:ert Ln5;e1s r.lrrl-
l-en.

Ik kan d'c''zc onmog lijk a11cmí6'l- be"'erken' Liefhcbber":-r
(sters) k,-rnncn terecht bij

.Duan ri'i tkainp .

aL
- I() -
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truus wals.

wals'
moder^e woníngínrichtíng

graa{seweg 45 nijmegen tel. 23900

ploegstoffen

pas-ioe meubelen

zweedse string wandrekken

deense lampen

Sportu rienden,

U bli;ft [rr"htig en vitaal,
Door *.lk van ,,VIAAS en WAAL"

Verlangt daarom "lti;d producten van d"z"
.r,ode.ne melLinrichting.

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Niimegen - Tel. 25005



la. B. Hcuzcveldt

lChem:sch rcinigen
lVcrven
I

O lTrlploneren

GRAAFSEWEG 217
ïctcloon 21710

WINKEL:
MARIËNBURGSESTRAAI íó
Tclcíoon 22634

de

EXPORT
WASMACHINES f I1l9,-

LÀNGZAAMWÀSSERS
met oliebad eo veilige wasbewegcr

(Micle systccm) f. 219150

STOFZUIGERS f 89,50

Volledlgc fabrictrgerertic
cr leÍvlcc

STOLK ZONEN
Tclcfoon 26315

ELECTRO

aanleg en
electrische

INSTALLATIE BUREAU

G. 
'. 

TRAAST
KRAYENHOFFLAAN 46
NIJMEGEN

TELEFOON 22OO1

onderhoud van

Llcht-
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZAAT

Voor ied're gramoÍoonplaatrtar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

platonrpelerl acccrdcons,
blokÍlulten, mondharmonlca'r,
barmeubclr, pletcnrekken,
mappèn ol ordnen anz. enz.

naar

NARDUS ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 2438A
NIJMEGEN


