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Ons verenigingsjaar eindigt met het kalender.iaar.
Terugziende op het jaar dat voorbijgÍng, kunnen we niet anders dan heel
dankbaar zijn. De Hazenkamp is dit crisisjaar goed doorgekomen. On-
danks de vrij hoge contributie bleef het ledental op peil. We begonnen
1935 met een totaal van 437 werkende leden, een aantal nog nimmer
te voren bereikt,
Velen verlieten de vereniging; anderen namen de opengekomen plaatsen
weer in. Zo is het elk jaar gegaan, het is typerend voor de Hazenkamp;
maar een verloop van 157 leden in een jaar is wel een record. Gelukkig
is er een sterke, vaste groep die onze vereniging jaar in iaar uit trouw
blijf t. Zij vormen de eigenlijke kern, levensvoorwaarde voor gezonde
groei. Orn dit,,blijvend gedeelte" groeperen zich de anderen; zii geven
de toon aan en maken de geest der vereniging.
Het oude werk bleek nog niets van ziin gÍeep op de leden verloren te
hebben; veel van het nièuwe bliift de leden trekken. De conversatie-
avonden b.v., in 1933 begonnen, hadden ook in 1934 veler belangstelling.
Dat bleek duidelijk op de Kerstavond van 27 December. We hadden niet
durven hopen, daar ruim 150 Hazenkampers bije_en te zien. 't Was een
goede avónd. Ds. Creutzberg heeÍt het oude Kerstverhaal uit Lukas 2
Zó voorgelezen, dat we soms het gevoel hadden alsof we het voor de
eerste maal hoorden. 't Schetsje van Fré Domisse dat hij later las, was
een mooie, tere vertelling. We hebben genoten van prachtig spel en zang
en denken vooral met dankbaarheid aan de medewerking van twee niet-
leden, Mefuffrouw Pierson en de Heer Steinz. Er was die avond een
echte ,Hazenkampgeest" waarin de bliidschap om de komende Kerstdagen
duideliik merkbaar was. Een wezenlijk stuk van aller vreugde was het
gevoel van saamhorigheid dat de Hazenkampers verbindt' le kunt niet
zeggen) waar het in zit, maar ieder die zich spontaan aan de Hazenkamp
geeft, weet dat deze Hazenkampgeest niet iets denkbeeldigs is. 't Is een
van de mooiste dingen in onze vereniging. We hebben dit kosteliik bezit
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vooral ook hieraan te danken, dat er vele leden zijn, die ècht voor hàn
Hazenkamp voelen, die niet enkel komen om te ontvangen, maar ook
om te geven; die daarom vaak hun eigen genoegen terug laten treden
terwille van de belangen van het geheel. Die geest vanzich willen geven
leeft vooral bij onze kern en draagt de vereniging. Wanneer hoe langer
hoe meer leden zich van deze verantwoordeliikheid tegenover de anderen
bewust gaan worden, kunnen we ook dit jaar met vertrouwen op de toe-
komst ingaan.

A. OOSTERLEE.

Herinneringen crcrn Celebes.
De lleer Ir. Van Sprang is zoo vriendelijk geweest de copie van zijn
lezing, op de November conversatieavond gehouden, voor de Hazen-' kampnummers van Januari en Februari aÍ te staan.

§Hflj spreken in het algemeen gaarne overden ,,Goeden Ouden Tijd"
V V en vooral tegenwoordig, nu het vrijwel alles malaise is, wat de

klok slaat, geldt dat des te meer.
Laat ik U daarom enkele oogenblikken bezighouden met een relaas over
dien goeden ouden tijd, ongeveer 20 tot 30 jaar geleden, en wel met
wat in dien tijd op Celebes, in de toenmalige afdeelingen Boni, Pare-
Pare, Mandhar en Donggala op het gebied van brugbouw en wegen-
aanleg is gedaan. Ik moet de uitdrukhing ,,Toenrnal,ige aldeclingen" ge-
bruiken, omdat il( niet weet of bij de huidige administratieve indeeling
in Nederl. Indie, genoemde afdeelingen nog ongewijzigd bestaan.
Toen ih in 1914 op Celebes kwam, was doorgaand autotransport vrijwel
onmogelijk; slechts hier en daar bevonden zich daartoe geschihte weg-
gedeelten. lJzeren bruggen trof men sporadisch aan. Men behielp zich
met houten bruggen, indien de betreffende rivier niet te breed was. Bii
de breedere rivieren gebruikte men pontot'ts, bestaande uit een planken
dek, bevestigd op twee of meer prauwen van uitgeholde boomstammen
vervaardigd. Was eindelijk de rivier zeer ondiep, dan reed men er doorr
hetzii geheel op eigen kracht, of wel met behulp van koelies.
De houten bruggen hadden het nadeel, dat zii in den regentiid nogal
eens wegsloegen, als gevolg van bandiirs. Het was geen zeldz.aamheid,
dat men 's ochtends met de fiets nog over een bepaalde brug reed en
's avonds, terug komende, slechts constateeren kon, dat de brug weg-
geslagen was en de rivier stevig bandjirde. Was de betreffende kepala
[ampóng een actief man met initiatief, dan zorgde hii, wetende dat de
toean met de fiets terugkwam) ervoor, dat over de rivier een boom rvas
gelegd. Daarover kon men dan, met de fiets op den schouder, al balan-
óeerènd de overzijde bereiken. Natuurlijk vooropgesteld, dat men geen
last had van duizeligheid. Was die wèl aanwezig, dan was het experi-
ment natuurliik min of meer gevaarliik.
Met de pontons l<wam men- in ieder geval over. Toch gebeurde het,
vooral bif 

' 
prauwen met weinig vriiboord, of bif zwaar lekkende, dat zich

wel eens 
'een 

onbehageliik Éevoel van iemand meester maakte bii de
gedachte aan mogelijke krokodillen, die vrijwel overal aanwezig waren.
ÍVas men gedwoÀgen, een ondiepe rivier door te riiden, dan hoopte men
in stilte, dàt alles goed zou afloopen en zich geen ontstekings- of andere
mankementen zouden voordoen,
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De sensatie van met een Chevrolet over een houten brug te rijden, die
onder deze bewerking bleek te bezwijken, maahte ik later eens mede.
Toen alles goed aÍliep, kon men het komische van het geval beter waar-
deeren. Onder de bedrijven .door was het echter minder genoegelijk.
Het grootste gedeelte der wegen bestond wel in eeÍsten aatlleg. De
aarden baan was n.l. aanwezig, maar meestal niet verhard en vaak ge-
deeltelijk begroeid met onkruid. Het platgetrapte voetpad, dat de inlanders
gebruikten, was gelukkig breed genoeg 9T 91 qet een. fiets, later ook
írotorliets, op te rijden in den drogen tijd. Als het flink regende, was
dit vanwege 

-den 
modder, heel rn'at moeilijker.

Voor een auto was er, althans in 1914, geen sprake van' om bijv. van
Makassar langs de Westkust naar Madjene te rijden -D.e weg van Para-
Pare oostwaaits naar Boni was weinig beter. Natuurlijk waren hier en
daar verharde stukken weg, maar van doorgaand verkeer was geen sprake.
Men reisde in het algemeen over land te paard. Werd de a{stand be-
langrijk grooter, dan ging men met de stoomers van de K.P.M.
Eeí andèr transportmiddel, maar dan alleen voor de kustvaart op niet al
te groote afstanden, vormden de zeilprauwg!. U kent de Bo.egineesche
zeil[rauwen wel, met aan weerszijden een- uitlegger van bamboe petong
om' de ranke prauw in evenwicht te houden en een groot vierkant zetl
van kororo. Bij gunstigen landwind kon men 's nachts een snelheid van
ongeveer 10 km. Per uuÍ halen.
De" bevolking bestond aan de kust uit Boegineezen; in het bergachtige
binnenland vàn Mandhar woonden Toradia's. Vooral de laatsten wBren
menschen met weinig behoeiten. Een gevolg daarvan was, dat men
moeilijk aan vrije koelies kon komen, waaÍover later meer. De bevolkings-
dichtheid was gering
De communicat]e mét Nlakassar werd gevormd door de bestuursteleÍoon-
lijn. De inlandsche telefonistert konden over de liin ook telegrammen
doorsturen, door voor iedere letter het rangnumrner in het allabet te geven.
Zoo was ,r het cijfer 7, Ó het cíjfer 2 enz. Dat men detelegrammenwel
eens verminkt ontving zal U wel duidelijk zijn.
Voordat ik U ga vertellen, hoe de- toestand- zich wijzigde, moet ik U nog
even iets medédeelen over de zelfbesturende landschappen.
In deze n.l. werden slechts door particuliere aannemers bruggen gebouwd.
in het rechtstreeks bestuurd gebied werd deze taak vervuld door de B.O'W'
Het allergrootste gedeelte van Celebes bestond toen uit zelfbesturende
landschap"pen en slechts een klein gedeelte werd rechtstreeks door het
Gouvern'einent bestuurd. Deze landschappen hadden o,a, een eigen recht-
spraak en ze hieven eigen belastín-ggn.
fi" inheemsche rechtbànk, onder leiding van een bestuursambtenaar -
óontroleur of gezaghebber - velde zii_n-e vonnissen niet meer, zooals dat
uro"s.r eesch"ieddë, doch meer naar Westerschen maatstaf, met dit ver-

schill dat- de strafmaat voor bepaalde misdrijven, bijv.. diefstal van kar-
bouwen - welk misdriif vroegef volgens de heerschende adat, Í'taaÍ onze
begrippen zeer zwaar gestraft werd- - nog vrii zwaar was'
óËlírïaicnappen hieveï ook hun eigen belaslingen, welte in Makassar,
àoo, 

""n 
Eurbpeesch bestuursambtenaar werden beheerd. In 1914 waren

de Iandschapskassen ruiqr van geldmiddelen voorzien'
öerién aui'tr"t feit, dat'fondsen aanwezig waren, maar iizeren bruggen

niet, is het logisch, dat het bestuur besloot tot bouwen over te gaan' met
gebruikmakin§ van de bestaande fondsen.
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De. getroffen regeling. was als volgt: In overleg met het bestuur, datzich
technisch liet voorlichten, - eerit door den É.o.w.-ingenieur'te Mak-
assar, later door den directeur van den technischen diensfàer r_ànoicÉàpi-
werken - lverd een lijst opgemaakt van de te bouwen kunstwerken.'
De aannenrer had hier een rneervoudige functie te vervullen. Normaal is
de toestand toch zóó, dat de aannemer slechts uitvoert. Een ander ont-
werpt, maakt de teekeningen, het bestek en de raming van kostén, t.r*iir
de aannemer dit ontwerp uitvoert volgens de door diË anclere instantiL
gemaakte teekeningen en bestek. Hiei echter was de aannemer behalve
uitvoerder ook ontwerper.
Hoe zoo'n brug ontstaat vertel ik U in het volgend nummer.

Onder de Leeslcmp.

ll'! DE VROUW ZONDER UNTFORM. r)

wanneer het lot zo ongunstig over je beslist, dat het je bestemt voorhet ondergaan yaq een eenvóudig rétterkundig-e*amen, dat natuuriiik
meestal bestaat in het opspuiten van een deel dér ingestampte feiten én
gemeenplaatsen, dan kan men bij Vondel's ,,Gijsbrech-t van Amstel,, wel
'es deze yraqg verwachlen: ,,En miinheer, wie'is nu eigenriik de hoofd-
persoon uit dit beroemde treurspel ?"
Waarop dan het antwoord moet zijn: ,,Niet Giisbrecht, die de veste
verdedigt, maar de stad zelf."
Ik-heb bij verschíllende mensen bezwaren horen rijzen tegen dit boek.
,,Heel .p-ra.chtig, luitengewoon_ knap, maar ik vírid die 6eide hoofdper-
sonen Milja en Todor toch wel één bezwaar. Als Todor komt, daalt'het
boek tot op een lager peil.
Maar het is ook niet gemakkelíjk om later
pen, die dan de eerste noodzakelijk min of
En een ander: ,,Een boek van rnoord en
niet veel meer dan een avonturen-roman."

nog zo'n hoofdfiguur te schep-
meer verdringt."
doodslag, wel boeiend, maar

Beiden hebben in zekere zin wel gelijk . van hun standpunt.
De één gaat uit van de personen, de ander van de handeling alleen.
In het eerste geval is het índerdaad waar, dat de personen n1 luist niet
het sterkst getekend ziin. Voor mij treedt Rosta nog het meest op de
voorgrond, al wordt er dan niet het meest van hem verteld.
Hii .is - de Macedoniër en blijft het, Berustend kalm, helpend, waar dat
nodig bliikt.
Let men op de handeling alleen of hoofdzakelijk, dan moet men wel tot
de bovengemelde slotsom l<omen : Een stríjdend natuurvolk, dat gruwelen
bedrijft en ondergaat volgens een maatstaf die de onze niet kan ziin.
Meer ook niet.
Maar er is nog wel een derde standpunt, dat we kunnen innemen.
De_ heer Spoelstra (Den Doolaard is .ziin pseudoniem) is f ournalist. Als
zodanig reisde hij veel, ook in de Balkan.
Reizen is het eigenlífk niet. Hii trekt door de Balkan. Wie reist, maakt
alleen kennis met hotels en zijn bewsners. Hij, die trekt, leert land en

1) ,,Oriënt-Express" door A. den Doolaard,
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volk l<ennen. Van die trektochten vertelt hij in zijn boek ,,De Wilden van
Europa". Daar had het bii kunnen blijven en de mensen zouden hem
dankbaar geweest zijn voor zo'n gaaïboek, dat journalistiek buitengewoon
hoog staat.
Maar uit dit boek ontstaan zijn romans. Eerst ,,De llerberg met het
Hoefijzer" en nu,,Oriënt-express".
Wat dringt hem er toe, die te schrijven ?

Op zijn tochten speurt hii bij deze mensen de grote liefde voor hun grond,
die hen draagt en die hen voedt. Hij hoort van de wanhopige strijd, die
daarvoor gevoerd is en wordt. Het gaat hem als de kinderen uit zijn boek
Hij luistert naar de verhalen, die de ouden doen. Zoo innig raakt hii met
deze mensen verwant, dat hij dit boek als resultaat van zijn trekken kan
schrijven. Want dit alleen al maakt zijn boek zo merl<waardig. Het is
niet een van dat volk zelf, maar een vreemdeling, die het schriift.
Hoe diep moet dan de vreemdeling wel doorgedrongen ziin in de cultuur
van dit volk, die zo heel anders is dan de zijne. Hij is in de huid van
een Macedoniër gekropen, heeft zich gewend aan hun gewoonten, hun
voedsel, ja zelfs aan hun ongedierte.
Hij heeft met ziin moderne Columbusnatuur dit land lief als was hii een
zoon van deze bergen, opgegroeid onder deze brandende zon en bii de
onbarmhartig neerstroomende regen. Hij vertelt niet van enkele mensen,
die hij ontmoette in dit land; het is het land zell, dat hii ons voor ogen
stelt. Altiid weer de aarde, het land, waaraan dit volk zo sterk hecht.
Wanneer Milja uitwijkt, om Todor te werken en zii in Pariis verbliift, is
de betovering weg, krijgt het boek inderdaad veel van een spiorrnage-
roman, interessant en spannend zeker, maar in dat soort ziln er span-
nender boeken te kriigen met feller omslag dan ,,Oriënt-express".
Niet zodra keert Milia weer, of al het oude komt terug en we ondergaan
opnieuw de bel<oring en verschrikking van dit Balkangebied.
Hebben degenen, die het boek lazen opgemerkt, hoe het boek aanvangt
met de maaiende drie mannen, die in het zweet huns aanschiins hun brood
onttrekken aan hun grond ? En op de laatste bladzii ploegt Rosta, die
overbleef van de drié, zijn akker en is tevreden, omdat hij weet, dat
Milja slaapt in ziin grond.
Zie, tussen deze twee beelden ligt dit ganse verhaal. Het is Macedonië,
dat de hoofdpersoon vormt in dit boek. Deze grond is niet dood, maar
leeft door de grote liefde van ziin bewoners, die niet willen dat hÈn land
sterft, Daarvoor sterven zii. Wat is dan het leven waard van één man ?
Zo treden èn de figuren èn de handeling in dit boek..achteruit en komt
naar voren, datgene, waar het om gaat : MACEDONIE'

R. DIJKSTRA.

25 December 1934

VERLOOFD:
ADBÀ. DE SMIDT
TH. ]. DE BOOIIS

NEEBBOSCH, Dorpsstrqqt
Dorpsstroat

282
244
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KorÍbqloverzicht.

Wij kunnen met vreugde constateren dat ondanks de concurrentie van hockey en
voetbal, waardoor enige goede krachten verloren gingen, de belangstelling in korlbal niet
zo verminderd is, dat wij een reeds verworven naam er aan zouden moeten geven.

De overgebleven korfballers hebben de zaak energiek voortgezet en op 't ogenblik
kunnen wij constateren dat successen niet zijn uitgebleven. Ook het wilde, onbesuisde
in het spel is langzamerhand beter geworden en iedere club vindt het prettig tegen
ons in het veld te komen. Laten wij streven dit tot iedere prijs te behouden en fair
play tot onze leus te maken.

Ons eerste optreden in wedstrijden had plaats op het Be-Quickveld, waaÍ deze ver-
eniging seriewedstrijden organiseerde. Eerlijk gezegd, hadden we er een zwaar hoofd
in, wànt door vacantie moesten verschillende spelers bedanken. Een beroep op een
paar andere spelers werd echter niet te vergeefs gedaan en wij hebben het er goed
afgebracht.

De eerste wedstrijd bracht ons tegen onze oude tegenstander, Oranje-Blauw. Na een
snelle doch faire wedstrijd slaagden wij er in deze met 1-0tewinnen,waarbij Vrouwe
Fortuna ons echter bepaald goed gezind was.

Door het gelijke spel van Oranje-Blauw tegen D.O.T. uit Oss behoefden wij slechts
gelijk te spelen, om zegevierend uit het strijdperk te komen. Het zou echter anders
lopen. Na een gelijk opgaand begin wist D.O.T. door sterk aanvalspel van haarheren-
vak de leiding te nemen. Hoewel wij geenszins ontmoedigd warefl, scheenhetspel van
de Ossenaren ons toch niet bepaald te liggen en metl-3strekenwij tenslottedevlag.
Vermelding verdient nog, dat de wedstrijden onder zeer ongunstige weersomstandig-
heden werden gespeeld. Een klein zilveren lauwertak)e eist thans haar plaats op ter
herinnering aan deze prettige wedstrijden.

Na voorbereidende besprèkingen tussen den heer Hoekstra (O.B.) en onzen directeur,
waarbij ter spral<e hwam-de wenselijl<heid van onderling contact der niet bij de G.K.B.
aangesloten verenigingen. kwanr enigewekengeleden d,eZaterdagmiddag-competitie tot
staÀd. Deelnemende verenigingen zijn: Oranie-Blauw, S.O.S., N.A.S.B. en de Hazenkamp.

Ook in deze competitie sloegen wij tot nu toe lang geen gek figuur. Vooropgesteld
zij echter, dat hier niet zo zeér de uitslag als '"vel de oefening als voornaamste punt
geldt. Dat neemt echter niet weg, dat wii onze uiterste best zullen doen een zo goed
mogelijk figuur te slaan.

Önze eeiste wedstriid bracht reeds een verrassing. Met niet minder dan 4 0 werd
onze oude rivaal Oranje-Blauw naar huis gestuurd. Dat de stemming er na zo'n uit-
stekend begin erin was, laat zich denken en ook S,O.S. werd met een 5-3 nederlaag
naar huis Éestuurd. De heren gaven echter keurig partij en ziin lang geen te onder-
schatten tegenstanders.

Onze deríe wedstriid bracht ons ons tegen de Sportbond. Het wasdedeeerstekeer
dat wij hen ontmoeten. Deze kennismaking viel goed uit. De Sportbond speelt een snel
partijtje en na de wedstriid werden de .punten eerlijk gedeeld.' Het programma vermeldt voor de volgende weken :

19 Janirari-: Oranie-Blauw-S.O.S. ; 26 Jqn. : S.O.S.-N.A.S.B_.. ; 2 Februari : -O^ranie--B_lauw-
Èaienkamp; I Fébr. : N.A.S'B-Oranie-Blauw-; 16=Febr.-: Hazenkamp-S.O.S. ; 23 Febr. :

S.O.S.-Ordnje-Blauw ; 2 Maart: Hazenkamp-N'A.S.B.r'
JAN.

Mededelingen:
BELANGRIJKE AFSLAG HAZENKAMPSPELDJE. Door een grotere afname ziinwii
tttàns in staàt Hazenkampinsignes voor dames en heren voor40 cent per stuk te verkopen.
Tooit u nu allen met ons- rnooie insigne.
UNIFORMSTOF VOOR DAMES. De priis der uniformstof voor de dames is met
l0 cent per el verlaagd. Er ziin nog verèchillende nieuwe damesleden die niet in het
bezit zijn van het verplichte costuum.

Willeir de dames van de contactcommissie zich hier eens mee bemoeien en zorgen
dat hun groepen met de a.s. Uitvoering keurig voor den dag komen ?

OPGAVE NIEUWE LEDEN over de maand December 1934 wordt in volgend Nr. af-
gedrukt.
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l=,,Het Fotohuis A. Zufang"
llzta wTLLEMSWEG 27G - NTJMEGEN
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Ontwikkelen rolfilm (bii ons gekocht) 15 cts. I _ - I

ontwikkelen platen vanaf 5 cts. I 'ï;.'.ïï3r'Jrï,ffi" I

Afdrukken (Hoogglans) vanai 5 cts. l---l

Atelier dagelijks geopend van 8.30 tot 8 uur
Zondags van i0 tot 5 3o uur.

TeleÍoon I en I00I

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
Touringcar-, Luxe Auto-

en Taxi-Bedrijf
MOLENSTR.9I, - NIJMEGEN

Goedkoop
is het motto van de dag . . .

Goedkoop en Goed
is het motto van VAWE.

Bel op 1008
'"ïï R IJTAXT'.",ï.ïfi

t
betere

ETA)(
stcrdsritten vonqÍ 20 ct. contqnt

r TROUWAUTO'S, chquÍÍeurs
in livrei

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

e TOURINGCARS, in de zomer-
maqnden één- en meerdqqg-
sche qutotochien

N.V. Iqnsen Edeïveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,

NIJMEGEN - Tel. l&1001

,,AGFA"
Foto-Artikelen

Het beste adrcs
leae nsuiddelrn

P

llAWE'S

Levensm id del snhedriiÍ
DÀÀLSCHEWEO 31, TELEF, 768

Beleefd aanbeveleud,

J. M. v. WESTREENEN.

- 133

BERIIDT" Gouden Adelaar

Alleen verkrijgbaar
'\A/" MENNE,

Burghardt v.d. Berghstr. 173

R e p a rat ie -lnricht in g

RIJWIELEN
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. voorLtnoleums

Karpetten

Gordiin-
stoffen

Perzische

Tapijten

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

A.v.d.Wcrcrrden&Zn.
KrcyenhoÍÍloan 216 TeleIoon 2168

Instolloiie-Burequ voor
Gos-, Wqier-, Sonitqir
en Electr. Instollctiën

Zink- en Mostiekwerken
Geijsers, WoschtoÍels, Closets

ï\T \/ Ongevollen-Verzekerins Mij van ,,DeNederlonden" von 1845.
l] ._Y_:Y..a.k_erin-q tesenOnsevollen, Ziekten, (Wett.qansprokelijkheid).

FATUM.""g:5rii§.iffi íJt:*'ör""ïË,,3'.'uenhuisverpràsing,
Ww:§W@@.d@ws w@@w Wf!\w.@g@m @n @ws4se%*eaa

%. @. & &WW%W, @waawb@@k§@b@ w @g 2&7 T eA" Z% Z@
Wwaag& Ftw\ilwbëàmgewd w'@@t azawa Wawkeeus.pzaLsis, premie per jaar vanaí f 3,- p,p,

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

NETTE UITVOERING - VERVOER TER CREMATIE - BILLIJKE TARIEVEN

J. DE HARTOG,
Koster der Ned. Herv. Kerk

HEFS, DORPSSTR. S3
Teleloon 3199

MMMMMMMMM._MM

A. C. G. SCHMIDT,
BOUW. EI{ TIMMERBEDRI,'F

llieuwbouw, Verbouw en
Reparaties tegen scherp
c o n G urre ere n d e prijzen

Muntw eg 342-344
ilijmegen Telef. 3670

N. vnN DEN DOOL
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

NIJ M EG EN
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N. SCHWEIG,
Frans Halsstraat 16

Dames- en Heeren-
Kleermaker
Depöt Chem. Wasscherij

Telef. 1710 Telef. t7t0

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandel

Burgh. v. d, Berghstr. 93

REINDEER. I
FONGERS- | nrlwrnlnN
STOKVIS- J

=§==§§==§§=§

J. Steinvoort,
Schoenmqker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat gB

g======H§§==

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

L. Gelink,

HERTOGSTR.

31

Rijwielen,
Sport,

Repareeren

Dat feplos
tn een beperkte ruímte rs nreLde
rndkt(etqk en veroorzaakt veel laoi

Ondoet U van die rompslomp

Vraadt onze
taríeven

Stoomwasscherij,,DE Z0l{',
B. HEUZEVELDT Jr., Nijmegen
Uraaischeweg 247-249 Telef. 1740
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JAC. J. VOGEL

Tabak
Sigaren
Sigaretten

G RAAFSCH EWEC

G. VAN ELDIK

Schilderen
Schoon maakbedrijf
G lazenwasscherij
Witterswerke n

Dom in icanen st r.
92

J, G. HAEFKENS & Zn.
SCHILDERSBEDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWECT20T - HEES - TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilderwerken
tegen concurreerenden prijs

f. f, H. de Hcrrtog
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstrcrqt 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aonleg en onderhoud
vcn

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -:- ÀDVIEZEN
AIle Plontmcrteriqlen.

J. B. VAN LAAR
Mn. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE.

INRICHTING

ïyp. DRUI(IGRIJ 0E|«ER - GR0EIIISISAAT 31ílladruk van de s!eciaal v00r,,ds Hazenkamp" qetssksíde vignel§ i§ verioden.



Wenscht U net eu degelijk

Schilderwerk ?

Vrqqgi prijsopgrcrve bij

Huis- en
Decorqtieschilders

Berg en Dalscheweg 222

Gebr.vqnderHoek P PCELEN
Meubel e n

M. I.v. Schcrik & Zo',"o

Graafscheweg 109

Levert tegen
Lcge Priis
Solied Werk
Begrooting compleete

Aqn

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Weezenlaan 47
ORNATUS-
en D.-C.-R.-
RIJWIELEN
ONDERDEELEN

BERICHTKAART

het Secretqriaqt

van de Gymn. Ver. ,,De Hqzenkqmp",

GROENEWOUDSCHEWEG 305,

NI]MEGEN.

,"-l
.""'"n 

I

ELECTRICITEIT
Concurreerend Adres



A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertsche weg 491
Telefoonnummer

r 364
Alle voorkomende Timmer-,

Metsel- en aanverwante
Werkzaamheden

]l ieuw bouw, Re paratie's, Riole erin ge n

z
lr,
r+a

C^)o
1

z
tI]J
EI

B
-l
É

l.

.-J
(n
<

1e l(las Reparatie-lnrichting

HAZENKAMPERS !

Hoog ,rde Hazenkamp" l
Komt allen op onzen salon en U steunt de Club,
daar 20o/o van het door U besteede bedrag in de
kas komt van ,de Hazenkamp"

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
St.AnnastraatlàO DAMES- EN HEERENKAPSALONS

Telefoon 3418

s.v.p.

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht zich te abonneeren op het Maandblad

"DE 
HAZENKAMP".

(Abonnementsprijs franco per post f 0,65 per halijaar.)

(Onderteeheruirug:

'ÍiM
NYI.IEGEN
,- "EL:leoo -^


