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Vmr»Es-ZoNDAG s IDEc.

T\E WERELDBOND DER KERKEN vraagt orn de tweede Zondag van
L, Advent overal over den vrede te willen spreken, opdat overal waar

Christelijke kerken zijn, de vredesgedachte worde uitgedragen, en
zoo in de heele bewoonde wereld de wil tot den vrede moge versterkt
worden.

Als we de menschen verdeelen in menschen boven 40 jaar en men-
schen onder 40 iaar, dan zal, in 't algemeen gesproken, de wereld ge-
regeerd worden door de menschen van boven de 40. Daaruit zullen meest
presidenten, ministers, afgevaardigden, generaals, bankdirecteuren en
-commissarissen, leden van de Volkenbondvergadering, enz., enz.) enz.
genomen worden. Dat zijn de koetsiers op de bok van het wereldrijtuig,
èn de jongelui van onder de 40 zitten in de wagen.

't Komt me voor, dat de wagen leelijk in het moeras is gereden, en de

Jan Pleizier een beetie veranderd is in Jan Boel.
Zou het nu ook mogelijk zijn, dat de menschen in de wagen moeten

gaan meehelpen om de wagen uit het moeras en weer op den weg te
helpen ?

Zouden we in het algemeen niet moeten zeggen) dat de gezamenliike
koetsiers op de wagen in het grootst denkbare wantrouwen tegenover
elkaar de wereld in en naar den oorlog helpen. Ontwapeningsconferenties
mislukken, oorlogstoebereidselen worden koortsachtig ten uitvoer gebracht.
En ondanks alle gekweel in theorie over den vrede, voelt ieder, dat de
practifk in de richting van oorlog wordt gestuwd.

Maar zou nu in deze wereld vol dreiging geen geweldige kreet uit
die jongere helft, de geleiden, moeten opstijgen : ,dat willen wij niet !

Wii willen den vrede !"
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Z-9nd1g 9 D"q...vraagt de Wereldbond der Kerken, die graag alle Chris-

telijke Kerken bijeen zou zien, rnaar althans de eené, piotestantsche
helft inderdaad naar elkaar _toebrengt, een vredes-Zondag te houden.
Ook ín i\iimegen zal datzíin. En wel, in een speciale Jeugddienst ,savonds
in de Groote Kerk.

.Jeugd van Niimegen ! Laat dan de .Stevenskerk barstend vol jongeren
?iin. Laat 't een_ grootsch en 

_ 
machtig getuigenis zíin, dat de jon§eren

laien hooren: ,wij willen meedoen! wii.willen antwoorden op het béroep
dat op ons gedaan wordt voor den Vrede !"

Dan mag er niet één ontbreken in de jeugdgelederen.
Daar moeten alle iongeren als één man en als eén vrouw zijn, en mee-

roepen tegen de Leiders van onze wereld: ,Neen, Neen, Neen, wii willen
gqen oorlog, geen wereldverwoesting, geen vernieling der gezinnen !

Wij willen Vrede, wij willen onze wereld helpen opbouwen !"

"Wii willen niet meedoen om de Naties àl verder uit elkaar te brengen,
jongens en meisies van alle volken staan tenslotte veel te dicht bii elkaar
in Gemeenschappelifke Idealen !"

Zondagavond 9 December alle jongeren in de Groote Kerk. Dat het
davert in 't hart van Niimegen van jong, bruischend, overloopend en-
thousiasme, bezieling voor den Vrede !

,,Jonge kerels en jonge deerns, zullen jullie zorgen dat die avond de
Hazenkampers in grooten getale komen ?"

CREUTZBERG.

Uit de Ledenvergiqdering vcrn 29 Oct. j.1.

Uit de ledenvergadering van Maandag 29 Oct. werd behalve door het
voltallig bestuur bezocht door ongeveer 80 leden.

De Voorzitter, de heer A. Oosterlee, brengt in herinnering het werk van
de afgelopen zomer n.l. de buitenspelen, volksdans-demonstratie's, het
Pinksterkamp, de Jongens- en Meisjeskampen, de voettocht door het
Ahrtal enz. ; wat alles geslaagd genoemd mag worden.

Notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Bii het punt ,Mededelingen" komt de bekendmaking, dat het bestuur

besloten heeft - gezÍen de tiidsomstandigheden en ook om verschillende
andere redenen - dit jaar geen Najaars- of Propaganda-Uitvoering te
geven.

De grote Voorjaars-Uitvoering is bepaald op 9 Maart, waarvoor reeds
de zaal der ,Vereeniging" is besproken.

Het volgend punt betreft de benoeming van een 2e Voorzitter. De heer
Oosterlee zet uiteen dat het hem onmogeliik is zich in de toekomst méér
te geven aan de Hazenkamp dan hii tot nu toe gedaan heeft en hij het
niet verantwoord acht zich nog meer te onttrekken aan ziin andere werk-
zaamheden, terwijl het werk van de Hazenkamp steeds meer tijd vraagt.

Het bestuur heeft dan ook besloten de benoeming van een 2e Voor-
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zitter voor te stellen die een gedeelte van het werk van den Voorzitter
kan overnemen en als candidaat hiervoor den heer Ir. G. v. Sprang, Senio-
renlid en Commissaris van de Hazenkamp, genoemd, welke reeds te
kennen heeft gegeven een eventuele benoeming wel te willen aanvaar-
den.

De benoeming van den heer v. Sprang, welke bij acclamatie geschiedt,
wordt als een grote aanwinst voor de Hazenkamp beschouwd.

Bij de rondvraag wordt door den heer de Rhoter gevraagd of het mo-
gelijk is ook voor het zaalturnen een diploma van de vereniging beschik-
baar te stellen. De heer Huisman zal hieraan zijn aandacht schenken en
dit punt nader met de afdelingen bespreken.

De Voorzitter sluit hierna de vergadering.
De Secr.-Penningm.

A. v. W.

Onder de Leeslqmp"

EEN ZONDAGSKIND. 1)

Dit is eigenlijk helemaal geen boek dat je in deze tijd verwacht.
We lezen van alles. Politieke romans, tendenzlectuur, boeken, waarvan
iedere bladzij een photografie is van het hedendaagse gebeuren

Maar dit komt toch wel als een verdwaalde vogel op je schrijftaÍel oÍ
onder je leeslamp terecht.

Het is toch veel te eenvoudig voor onze tijd, die zo ingewikkeld is, dat geen
mens er ook maar bii benadering weg in weet. De schrijver is tenminste
eerlijk. Hii zegt zel[, dat zijn verhaal simpel is. En ondanks dat vult hij
er bijna driehonderd bladzijden mee en vindt een uitgever, die zijn tik-
letters in druk om wil zellen.

Hebben we nu waarlijk zo'n boek nodig ?

Ik geloof het wel, al was het alleen maar, om eens even op adem te
komen. Om tussen al dat literatuurlawaai van tegenwoordig 'es even te
luisteren naar deze simpele vertelling van Kobeke, waarvan begin en
einde in de Kempen liggen, een land, dat Nathanael zou doen zeggen:
,Kan er uit Nazareth iets goeds komen ?"

Maar ditmaal is het iets goeds, iets moois !

Waarom ?
Omdat het zo echt is, omdat het leeft. Omdat het helemaal niet gewich'

tig doet. Het loopt zo rnaaÍ stil verder. Voordat ie 't_weet,_is het simpele
vérhaal uit. Maai dan sla je het niet zo maar dicht. Pats. Uit !

Daarvoor heb je te veel genoten. Je slaat terug, bladert opnieuw en
eer ie het in de gaten hebt, ben je al weer aan de gang.

Zo kan alleen het goede boek ziin.
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Ernest Claes verstaat de kunst van vertellen, die de Vlamingen zo
eigen is. De taal is er al buitengewoon geschikt voor.

-_,De- Vlaamse tale is wonderzoet", dichtte Gezelle eens. Híj hadgelijk!
Hijzetf heeft het met ziin Vlamingen bewezen. Ernest Claes toont ons hier
in dit boek de schoonheid van de tale.
iildle lacht iedere keer weer om de guitige manier, waarop híi de dingen
weet te zeggen; weet aan te duiden de sfeer, die er is in dat schone
Kempenland, De tale ook voorkomt het platte en ruwe. Het is, alsof het
boek op de rand daarvan staat met een gezicht van : Je hoeft voor mij
niet bang te ziin. Ik val er toch niet in. Daardoor blijft het zuiver tot
aan de laatste bladzifde en kun je van harte blijven lachen.

Nog om een andere reden is dat het geval. De schrijver laat je niet
omdernensenlachen,maar je lacht met de mensen mee en zít er dus bii.

Voor hen die het boek nog niet kennen, zou uit het voorgaande ge-
voeglijk kunnen volgen, dat het een soort van komische film is met ,,Stan
Laurel" en ,,Oliver Hardy" of voor mijn part ,Buster Keaton." Als dat het
geval was, zou het boek de helft van de waarde niet hebben die.het nu bezit.

,,Kobeke" wordt serieuzer en ook dan blijft het boek licht, wordt het
niet somber en z\taaÍ. En juist dat serieuze Kobeke is ons zo sympathiek,
omdat hij ons zo stil doet genieten. We krijgen een beetje meelij met
hem, die door de wereld zo slecht verstaan wordt.

Broeder Brouwer begriipt hem en de stille nacht als Kobeke ziin ver-
driet vertelt vormt met de biecht van den Broeder aan den strengen Pater,
die elkaar eigenliik niet uit kunnen staan, de zeer mooie gedeelten van
dit boek.

En lees dan nog eens, hoe de beschilderde ramen van de Kloosterka-
pel ziin. Daar is een kunstenaar aan het woord. Zo is er meer, maar dat
kan ieder voor zich wel ontdekken.

Wel bewust heeft de schríjver ziin bladziiden gewogen. Er is een rustig
evenwicht in dit verhaal, ondanks de veelbewogenheid in Kobeke's leven.
Het slaat noch naar de ene, noch naar de andere kant uit het lood. En
daarom wordt het dan ook weer zo echt, zo waaÍ.

Ik ben begonnen met te zeggen, dat dit boek eigenlijk een verdwaalde
vogel is onder datgene wat bij de uitgevers uitvliegt.

We zouden het misschien met een beetje goede wil kunnen rang-
schikl<en onder de kinderliteratuur, waarbii bedoeld wordt de literatuur
over het kind en niet die voor het kind.

Met een beetje goede wil. Want het is er alweer te simpel voor, te
eenvoudig, niet gewichtig genoeg.

Het gaat toch niet aan, om het te vergeliiken meJ het onschuldige
Merijntjé, het gevoelige Droomkoninkie of de peinzer,de Francesco. Bii
nader beschouwing komt Kobeke er zeker bekaaid af .

Maar wie de móeite wil nenren om dan nog eens een beetie beter te
kiiken, zal tot de gevolgtrekking komen: Francesco, Meríintie en Droom-
koninkje kunnen naar de maan lopen met al hun fraaie eigenschappen.

Geef mii maar Kobeke . . die komt tenminste zoals 'ie is !

1) KOBEKE. Ernest Claes. - Wereldbibliotheek.

In afwijking met de voorgestelde boeken, die dit iaar een beurt.zouden krijgen, is
het miin plan-de volgende maand een overzicht te geven van de inhol{val e,e_n pas-
verschenén boek van-den bekenden schriiver: A. DEN DOOLAARD : ORIENTEXPRES,
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e^en boek, dat volgens de telling van de Haagsche Post het meestgelezen boek van
()ctober is.

De handeling vindt plaats in Yoego-Slavie, het land, waar Koning Alexander na zijn
tragische dood te Marseille een laatste rustplaats vond.

In verband met dit gebeuren is het boek zeer actueel.
Bovendien heeft de naam Den Doolaard een zeer bijzondere klank in onze

woordige letterkunde.
tegen-

Ziin bekendste boeken zijn; ,,DeWildenvanEuropa", ,DeDruivenplukkers", ,,De
Herberg met het Hoefijzer ', ,Orientexpress".

Met de ccrmercr lqngs de liin
Het was tijdens de Zaterdag 10 Nov. gespeelde wedstrijd tegen de

Quick-veteranen.
De lens van de camera bestond in dit geval uit twee oogen van een

voetbal-criticus, terwijl de foto's eenige opmerkingen over het spel voor-
stellen.

En hoewel ik als actief voetballer veel te goed weet, dat het schrijven
van een critiek gemakkelijker is, dan het zelf beter te doen en ook de
indruk van een wedstrijtl hiervoor te weinig is, wil il< toch gaarne aan
het verzoek voldoen, eenige opmerkingen ten beste te geven.

Het elftal als geheel genomen beschikt over voldoende snelheid en
beweeglijl<heid, een factor, welke in deze wedstrijd onvoldoende werd
uitgebuit. In de voorhoede speelde men dikwijls veel te veel kort spel,
wat tegen zwaaÍder gebouwde menschen, als deze voetbalopa's zijn, ver-
meden moet worden, omdat men dan teveel gelegenheid geeft om zich
,,van de sokken te laten loopen". Verder is ,,shortpassing" moeilijker,
daar het meer baltechniek en opstellingstactiek vereischt, waarvoor dit
elftal nog niet voetbalriip genoeg is.

Vooral na rust, toen de tegenpartij met het buitenspelvalletje ging
werken, had men het moeten aanleggen op snelle vleugelaanvallen.

En behalve de midvoor en de spil kunnen de kanthalfs hierbij voor de
noodige verrassing zoÍgen door te spelen naar de andere vleugelman.
Dus b.v. linkshalf naar rechtsbuiten.

De uitbliker in de voorhoede was de linksbinnen. Hiervan kunnen de
anderen nog wat leeren, vooral wat balcontrole betreft.

Voor de iust had de voorhoede meer doelpunten moeten maken, waar-
voor wel degeliik kansen geweest zijn. Denk om de finishing touch en
verlies niet je hersens als-je de doelpalen in je buurt ziet schemeren !

Van de halflinie was'de spil de beste. Hij stelde zich goed op en ver-
plaatste zich vlug. Alleen ziin afwerken was zoo nu en dan wel wat
llordig. Zijn taak is de zwaarste en daarom is het wenschelijk ziin ktach-
ten zool,eel mogelijk te sparen. Iedere bal behoeft niet onmiddellijk n_aar

voren, combineér ook met je kanthalfs. Kiik bii gelegenheid eens hoe
Halle van Go-ahead dit doet.

Van de beide backs was de rechtsback het meest trapvast, hij beging
echter de fout teveel bii het doel te bliiven hangen, waardoor de voor-
hoedespelers van de tegenpartij teveel gelegenheid kregen naar voren
te komen. En voor de snelheid van dezen behoefde hii nu toch niet be-
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paald bevreesd te ziin. De keeper heeft weinig te doen gehad, zoodat
ik diens capaciteilen niet kan beoordeelen. Het doelpunt dat hij doorliet
was geheel buiten zijn schuld. í

Tot slot dlt, Hazenkampianen. De sport is getiteld ,voet"bal, doch
niettegenstaande dat, kan het hoofd hierbij een zeer voorname rol spelen.
Figuurlijk, door vooral eerst te kiiken, voordat de bal wordt afgespeeld,
terwijl de anderen natuurlijk er voor moeten zorgen behoorlijk positie te
kiezen; letterliik door ,,koppen", dat ik erg weinig zag.

Jullie overwinning was verder ruim verdiend en ik wensch er jullie
nog vele toe' 

N.N.

De Voetbcrl rolt !

Nadat verschillende onzer leden den afgeloopen zomer gettaind hadden
voor voetbal, werd door het bestuur goedgekeurd, dat we aan de Zaler
dagmiddag-competÍtie deelnamen. En het resultaat hiervan is tot nu toe
niet slecht te noemen. Met 9 punten uit 5 wedstrijden staan we thans
voorloopig op de tweede plaats der ranglijst, met 1 verliespunt meer dan
de leiders. De eerste wedstrijd die gespeeld werd, was tegen Quick A,
de kampioenen van het vorige seizoen. Deze werd na hard werken door
ons gewonnen met 7--4. De tweede match ging in Neerbosch tegen
Voorwaarts I, een lastige uitwedstriid, vooral door het terrein dat zeet
ongelijk is. Het resultaat was hier een geliik spel _1-1. Daarnaontmoet-
ten wii op eigen veld Oranie-Blauw II, welke wedstriid wii wonnen met
4-3. Hierna was aan de beurt V.P.G.W.-Hazenkamp, welke wij weder-
om binnenhaalden, thans met 9-3. En de viifde wedstriid was Hazenkamp-
Quick B, welke wij na een spannend einde met 2-1 uit het vuur wisten
te slepen. Aldus zíjn van 5 wedstriiden 4 gewonnen, 1 gelijk en 0 ver-
loren. 23 doelpunten werden in ons voordeel gescoord en 12 in ons na-
deel. Voor onze ploeg, die dit iaar voor het eerst in deze competitie uitkomt,
is dat een aardig succes. Het is altijd prettig, als men met vertegenwoor-
digend team een goed resultaat bereikt en tevens zal het alle Hazenhar-
ten goed doen, als men ook op voetbal gebied zal zeggen, dat er met
de Hàzenkamp terdege rekening moet worden qehouden.

En thans op 24 November a.s., de big match of the season : Hazenkamp-
Oranje-Blauw I. Supporters, komen jutlie ons aanmoedigen in dezen zwa-
ren wedstriid ? We rekenen op iullie Indianenkreten. 

.ENALT'.

STAND DER COMPETITIE OP
Oranje-Blauw I
Hazenkamp
Voorwaarts I
A.V.V.
Quick Vet' A
Oranie-Blauw II
Quick Vet. B
V.P,G.W.
Voorwaarts II

12 NOVEMBER:
6600
5410
4310
5311
5122
6204
50r4
4004
4004

l2
I
7
7
4
4
1

0
0

23-7
23-12
27 -223-10
18-19
16-24
7-23
7-32
3-18
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Hockeyclub Hqzenkcmp.
We hebben ons verbaasd over de gÍoote deelname aan deze sport.

Na de theorie, die de.directeur op de hem eigen manier ons ingepómpt
had, begon het spel. Al spoedig was alles in vollen gang en wèrd vàn
weerszÍjden met de meeste ambitie gespeeld. De ster van het veld leek
overal tegelíik en specialiseerde zich om den bal hoog te houden. Daar
had hij een handje van en le moest goed oppassen, wilde je niet door
den bal geaaid worden. Hoofdzaak bleek goed uitkijken, vlug ontwíjken
en dan gebeurt je niets.

In de rust werden wij onthaald op thee. Hulde aan Jo en Kitty die deze
zoo Íiin verzorgd hebben.

Het spel liep verder goed af. Goed ? Nu ja ! Zus had een paar blauwe
plekken opgeloopen, doch achtte zell deze niet noemenswaard. Daar moe-
ten wij allemaal maar aan wennen. Nu en dan waren de spelers zoo vol
vuur en heftig, dat het wel wat had van rugby en werd niet alleen met
sticks, doch ook met handen en voeten gewerkt, zoodat kluiten modderje om kop en ooren vlogen. Maar daar moet je maar niet over kletsen.
Soms ook bleef het maar aan het melken totde,,rooie"ertusschenkwam
en den bal door alle spelers goochelde en een pracht solo-werk te zien gaf.

Beide partijen gaven elkaar niet veel toe. Tot in de duisternis werd er
gespeeld en de stand werd 7-6.

Laten wii hopen, dat onze hockeyclub het aanzien van de Hazenkamp
door voetbal- en korfbalclub reeds stevig gevestigd, nog meer verhoogi,

Tot slot : onzen oprechten dank aan degenen, die deze sport bij ,,De
Hazenkamp" in het leven hebben geroepen en, niet te vergeten, aan het
Hazenkampbestuur. - BOUMAN.

Het Ontwikkelingswerk.
Zoals de leden weten, ziin er verschillende cursussen begonnen : Op

12 November de letterkundige kring van den heer Dijkstra en de toneel-
en reciteerclub van den heer Kleywegt, op 20 November de door Ds. Creulz-
berg geleide Bijbelkring. Verder zijn er twee ,Ronde tafels" opgericht,
één onder leiding van den heer Oosterlee, Maandags van kwart over vijf
tot kwart voor zes en één onder leiding van den heer Huisman, Maan-
dags van kwart over negen tot kwart voor tien des avonds. De eerste
wordt gehouden in de bibliotheek van de school op de Klokkenberg,
de laatste Hertstraat No. 1. Voor deze verschillende kringen en cursussen
kan men zich nog opgeven bij de leiders of bij den secretaris.

De letterkundige club komt weer biieen op Dinsdag ll December, des
avonds om halÍ negen en de Biibelkring op Dinsdag 18 December, ook
des avonds om half negen, beide keren in het Clubgebouw van ,,de Haard".

De eerstvolgende conversatieavond is vastgesteld op Woensdag 28 No-
vember. Vóór de pauze zal de 2evoorzitter, Ir. G. van Sprang, vertellen
over ziin verbliif in Indië. Na de pauze willen we een proef nemen met
een andere vulling van de avond. Eerst zal de heer Dijl<stra enkele lied-
jes zingen met alle Hazenkampers die avond aanwezig en tot besluit voe-
ren we met ieder die mee wil doen een paaÍ makkeliike volksdansen uit
onder aanvoering van Mevrouw Schoorl en haar volksdansgroep.
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M IEDIEIDIEITII INIG EN :

ADMINISTRATIE:

Reeds meermalen heb ik in ons Maandblad verzocht, dat de leden meer regelmatig
per week of per maand vooruit de contributie zouden betalen, wat de administratie zoveel
eenvoudiger maakt.

Er ziin echter steeds leden die de contributie laten oplopen en dan soms niet kunnen
begrijpen, dat 't zoveel is. Bovendien kan men uit de contributielijst niet nagaan, of
zó'n lid nog wel regelmatig op de lessen komt, enz.

Het is mogelijk, dat men zegt:,,daar heb ie'm al weer over de contributie", doch
dit zal blijven voortduren, totdat men eindelijk eens overtuigd is van de moeielijkheid
die hier voor de administratie aan vast zit.

In 't bilzonder mag hiervan de herenafdeling wel eens nota nemen.
Werkt dus allen mede, dat op 31 Dec. a.s. bij het afsluiten der jaaradministratie

niemand achter is.

BELANGRIJKE AANWINST IN HET CLUBHUIS:

Wie de laatste weken op het sportterrein is geweest, zal in het clublokaal de nieuwe
medaille-kast hebben gezien.

Een woord van hulde en dank aan ons lid Kippers, die een keurig stuk werk ge-
leverd heeft.

Dat allen op sportieve wiize medewerken voor vulling van deze kast,

Ingeschreven nieuwe leden in de maand October :

Meisjes I. W. Alberts,
M. Jonker.

Meisjes Ia. L. Hoek,
A. Reedijk.

Meisjes II. M. Dekker,
H. Dekker,
B. Nijendaal,
Tr. Nijendaal,
M. Gaasbeek.

Meisjes IIa. J. Brinkman.

Dames IIIa. M. Bes,
G. Teske,
S. Risseeuw,
M. Vromans,

Dames Sen. Mevr. Eekhoff.

Jongens I. W. Schekman,
E. v. Westreenen.

Heeren III. H. Aalbers,
J. E. Verheyen.

Jongens L.S. Klokkenberg
J. Evers,
S. Kleinlooh.

Meisjes L.S, Klokkenberg
W. Companjen.

Meisjes Mulo Klokkenberg
L. Piebenga,
A. Maters.
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,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

ontwikkeIenrolfilm(biionsgekocht)15cts.l-
ontwikketen ptaten vanaf 5 cts. I 'ï; "'.ft :r""X,iffn. I

Afdrukken (Hoogglans) vanaf 5 cts. I I

Atelier dagelifks geopend van 8.30 tot 8 uur
Zondags van l0 tot 5 30 uur.

BERI IDT" Couden Adelaar

Alleen verkriigbaar

fry. MENNE,
Burghardt Berghstr. I73

R ep aratie -lnricht in g

TeleÍoon I en I00i

LeuensmiddelmbedriiÍ
DAAISCIIEWE6 31, TELËF. 768

Beleefd aanbeveleud,

J. M. v. WESTREENEN.

ETA)(
stqdsritten vqnoÍ 20 ct. contqnt

r TROUWÀUTO'S, chauÍÍeurs
in livrei

I TROUWRIITUIGEN, keus uit
4 coupé's, met zijde bekleed

E TOURINGCÀRS, indezomer-
mocmden één- en meerdqqg-
sche autotochten

N.V. Jons_en Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,
NIJMEGEN-Tel. l&1001

,,AGFÀ"
Foto-Artikelen

Goedkoop
is het motto van de dag . . .

Goedkoop en Goed
is het motto van VAWE.

Het beste adres
leaensmiddelen

,
lJAITE'S

E
be lere

RI.JWIELEN

Bel op 1008
:ïï RIJTAX,1"i.ti

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
Touringcar-, Luxe Auto-
en Taxi-Bedrijf
MOLENSTR.9I, - NIJMEGEN
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Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Fa. MAURIï$ DRUI(I(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel. 12

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer

Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

A.v.d.Wcrcrrden&Zn.
KrcryenhoÍÍloon 216 TeleÍoon 2168

Instollotie-Bureou voor
Gos-, Wqter-, Sanitqir
en Electr. Instollotiën

Zink- en Mqstiekwerken
Geijsers, WcrschtqÍels, Closets

\T \f Onsevqllen-Verzekering Mij vqn ,,De Nederlcnden" von 1845.I\. Y .Verzékerins tesen Onsevcllen, Ziekién, (Wett. consprckelijkheid.)

FATUM.'ïï:Xiiïi"?Jfl i*ï'ir:ïË,Ziekenhuisverpreoino'
Sws@@@t@ww waaw Wà§weg@w @m @wstwe.kame

Yfu . @ 
^ 

& &WW1&W, @w w@§W@@WsscWw w <eg 2 &V W eb" 2@,2@
Wwaag& Lmb\ebhïmga& w@@s wmwe Wes%eewwpabàs, premie per jaar vanaÍ Í 3'- p.p.

Begrafenisonderneming : Hees-St. Anna,
Begraafplaats,,Rustoord" en Gemeente-begraafplaats

NETTE UITVOERING - VERVOER TER CREMATIE - BILLIJKE TARIEVEN

J. DE HARTOG, HEES, DORPSSTR. 83

koster der Ned. Herv. Kerk Telefoon 3199

A. C. G. SCHMIDT,
BOUW. EII TIMMERBEIIRIJF N. vaN DEN DCOL

LEERARES NED, MODEVAKBOND
Goedgekeurd b. Kon. Besl. 25 Mei'12

Opl. Costumière, Cou-
peuse en Leerares

Ook voor eigen gebruik
Patronen en Kleeding naar maat

Dag- en avond-lessen
v. Langeveldtstraat 39

NIJMEGEN

conGurre erende prijzen

Muntweg 342-344
llijmegen TeleÍ. 3670

Nieuwbouw,
Reparaties

Uerbouw en

tegen scherp
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N, SCHWEIG,
Frans Halsstraat 16

Dames- en Heeren-
Kleermaker
Depöt Chem. Wasscherif

Dat feptos
m een.beperkte ruímte É nret de
maKKetgk en veroorzaaktveel lasf

0ndoet U van dr'e rompslomp

Stoomwasscherij,,0E Z0ll',
B. HE-UZEVELDTJ;:, Nijmegen
uraatscheweg 242-249 Telef. 1740

==§=§g=3q§g==

L Steinvoort,
Schoenmqker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat gB

===§====g=§§

L. Gelink,

HERTOGSTR.

3I

Rijwielen,

Telef. l7l0 Telef. 1710

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandet

Burgh. v. d. Berghstr. g3

REINDEER. 
I

FONGERS- | nrjwreleu
STOKVIS. ,

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124
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HAZENKAMP"

JAC. J. VOGEL G. VAN ELDIK

Tabak
S igare n
Sigaretten

Schilderen
Sc h oo n maakbed rijf
6laze nwassc h erij
Witterswerke n

G RAAFSCH EWEG Dom in icanen st r.
92219

J. C. HAEFKENS & Zn.
SCHILDERS BEDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWEG2OT _ HEES - TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilderwerken
tegen concurreerenden prijs

I.J. H. de Hcrrtog
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstracrt 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aqnleg en onderhoud
vcIn

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -:- ÀDVIEZEN
Àlle Plcntmqteriqlen.

lladrrk ya[ de speciaal voor,,de Hazenkamp" g8teekende vignels is vsrbodsí Íyp.0RU(XERU Dtr[ER - GRI)EIIES]RAAT 3í1

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING



Wenscht U net en degelijk

SchilderweÍk ?

Vroqgt prijsopscrve bij

M. J. v. Schaik & Zo,,.o

Huis- en
Decorqtieschilders

Berg en Dalscheweg222

Gebr.vqnderHoek P POELEN
Meubel e n

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Craafscheweg 109

Levert tegen
Lage Prijs
Solied Werk
Begrooting compleete mcubileering

Weezenlaan 47
ORNATUS-
en D.-C.-R.-
RIJW!ELEN
ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
Concurreerend Adres

BERICHTKAART

het Secretaricrct

vqn de Gymn. Ver. ,,De Hqzenkamp",

GBOENEWOUDSCHEWEG 305,

NIIMEGEN.

.l
'",.:.. 

I



A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertsche weg 491
Telefoonnummer

t364
Alle voorkomende Timmer-,

Metsel- en aanverwante
Werkzaamheden

ilieuwbouw, Reparatie's, Rioleeringen

HAZENKAMPERS !

Hoog ,rde Hazenkamp,'t
Komt .qllen op onzen salon en U steunt de Ctub,
daar.Z}o/o van het door U besteede bedrag in de
kas komt van ,de Hazenkamp,,

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
St.Annastraatl20 DAMES- EN HEERENKAPSALON§

Telefoon 3418

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht zich te abonneeren op het Maandblad

"DE H,AZENKAMP".

(A.bonnernentspril's franco per post Í0;G5 per halfjaar.)

( OnderteeÈening):
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Íe lílas Reparatie-lnrichtin0


