
AANDBLAD

AZENKAMP
Derde Jcrqrgcrng

1935-',36



HET qdres wcrcrï de ,,Hqzenkompeïs" gtcrorne koopen
is OOK voor U, een betrouwbocr crdres.

z
rLI

J
rfl

È

=

Z
uc
[I]
:E
t--..1Io
o
Cz
rrI
c0

VOETBAT
HOCKE;
KORFBAL
ATHLETIEK
TE N N IS
KAMPEER
TRAINING
SCHAATSEN
PADVINDERS

ENZ.

RALEIGH
FONGERS
MAGNEET
MASCOT
STOKVIS:

ERRES
RUDGE

WHITWORTH
ENZ.

IRII]\MIIIEITIENI SIPOIRT

l

éIRIEIPAIR IEIEIRIEINI

Wordt Klqnt bii VAWE
OOK Uw ÀDRES voor BETERE levensmiddelen
tegen LAGERE prijzen
Wii VRÀGEN en BEZORGEN door de GEHEELE stod ;:

Ook leverinqr op mctcrnd- en weekboekies

VAWE's Levensmiddelenbedrijf,
DAALSCHEWEG 31, hoek v. d. Havestr.

I. M. v. WESTREENEN



3e Jaargang

,,fDE I{aaENKAMP"
UITGAVE VAN ,,DE HAZENKAMP",

VERENIGING voON LICHAMELIJKE NN GEESTELIJKE ONTWIKKELING.
VERSCHIJNT IEDERE MAAND.

AUGUSTUS 1935 No. 6.

REDACTIE:

A. OOSTERLEE,
Bijleveldsingel 15.

ADMINISTRATIE.ADRES,
ABONNEMENTEN ENZ.:

L. G. VERBEEK,
Groenestraat 36.

novenre.Nrler{qBE§jlt_ .4-q-o- SrE
Stukken voor de Redactie te zenden vóór de 5de van de maand.

ABONNEMENTSPRIJS VOOR LEDEN: 25 ct. p. 3 maanden
fr.p.p. ook voor niet-leden : 65 ct. p. half jaar' Post-Giro no, 216400. Losse

(afgehaald),
nummers 10 cent.

IHIAZ IE NI IKAIMI IP- O IRAINI ]I IE. IE ITAIU\M,

fIIERONDER volgen twee artikelen ; het eerste overgenomen uit ,,der r Jonge Man", het orgaan van de Christelijke Jongemannen-vereniging,
waarvan ,Oranje-Blauw" een onderafdeling is, waarover reeds in het
Julinummer sprake is geweest; het andere van de hand van onzen di-
recteur.
Hazenkampers, leest allen deze twee artikelen eens rustig over in deze
vacantiemàand, geeft ze aan Uw kennissen die zich voor onze vereniging
interesseren, ter-lezing - en vooral, handelt er naaÍ, wanneer straks de
wedstrijden opnieuw beginnen.

Hazenkqmp-Orclni e-Blouw.
Bovengenoemde vereenigingen hebben in de Nijmeegsche sportwe-{eld
een góede reputatie. Zif beoefenen beide de sport: athletiek, korfbal,
voetbal.
En wie het woord sport noemt, denkt daarbij aan ridderlijkheid, kameraad-
schappelijken geest, eerlijkheid, open oog voor de goede kwaliteiten van
een ander, critiek oP eigen fouten.
In de vereniging de Hàzenkamp worden die deugden aangekweekt en

beoefend, in Oranie-Blauw eveneens.
Maar . . wanneer deze beide vereenigingen tegenover elkander stonden,
ontbrak er iets aan die sportiviteit.
Àin auu, oorzaken voor'? Ziin er personen in beide vereenigingen, die
doór ilvaliteit gedreven de ongeschieven wetten van de sport overtreden ?

Ziedaar vragen-, die telkens gèdaan werden door hen die den gang van
zaken zoo §aarne anders zouden willen zien.
Dat heeft ïanleiding gegeven tot een samenkomst op de studeerkamer
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van ondergeteekende, waar vertegenwoordigers van beide vereenigingen
overleg gepleegd hebben. Een samenkornst, die tot groote voldoening van
beide partijen is geëindigd.
Wij hebben het verleden laten rusten en eerst geconstateerd, dat inder-
daad iets aan de verhouding tusschen de beide vereenigingen ontbreekt.
Wii hebben den wensch uitgesproken, die verhoudíng weer te doen zijn
in den geest van ware sportiviteit en kameraadschappelijken zin.
Dat kan best.
Zijn daar bijzondere maatregelen besproken ?

Neen.
Door de vertegenwoordigers van beide vereenigingen is gezegd, dat er
in Nijmegen plaats is voor twee protestantsche vereenigingen, die beide
sport willen beoefenen. Daarom zal door allen, die in die vereenigingen
invloed hebben, met alle kracht worden aangedrongen om alles te ver-
miiden, wat de ridderlijkheid en de sportiviteit kan verstoren en wordt
een beroep gedaan op spelers en supporteÍs om mede te werken om de
wedstrijden hoog te houden in kameraadschappeliiken geest.
Wii hebben niet gezegd : mo{e het zoo worden, maar het zq,l zoo
worden.
De laatstgehouden korfbalwedstrijd heeft het bewijs geleverd, dat het best
kan.
Hazenkamp en Oranje-Blauw halen een streep door het verleden en be-
ginnen opnieuw.

Three cheers voor de Hazenkamp.

Three cheers voor Oranje-Blauw.
v. SELMS.

Oronje-Blquw-de Hozenkamp.

§U we de zomeravond-competitie voor korfbal als geëindigd mogen

^ 
I beschouwen, wil ik gaarne nog eens mijn gedachten hierover laten

gaan. Wanneer ik dit doe, zie ik, dat er van ntenige ontmoeting een
groote propagandische kracht is uitgegaan. Het meerendeel van deze
kampen stond dan ook in het licht van sportiviteit, kameraadschap en
vriendschappelijke geest. Toch waren er enkele wedstrijden, waarin boven-
genoemde factoren ontbraken en wanneer de scheidsrechter het eindsig-
naal gefloten had, bemerkte men, dat de stemming van beide vereeni-
gingen niet bepaald gunstig te noemen was.
Orn dan maar ineens met de deur in huis te vallen, ging het n.l. over de
verhouding van de beide clubs Oranfe-Blatlw en de Hazenkamp.
Dat was niet, zooals het wezen moest, alhoewel ik gelukkig later tot de
overtuiging gekomen ben, dat deze verhouding er beter op is geworden.
Kj,[ eéns lui, iullie. weten toch, dat ie wat verplicht bent aan de veree-
niging waarvan je lid bent.
Ieder- goed vereenigingslid moet er steeds voor zorg dragen, op welke
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manier dan ook, de naam van z'n club hoog te houden en als het kan,
Qp steeds hooger_peil te brengen. -Het is de plicht van een ieder, of hij (zij)
Oranje-Blauwer oÍ Hazenkamper oï wàt ook is. Het is een taak die niei
eenvoudig is, het is heel wat, als je het kunt.
Och, het is een kleine moeite om het tegenovergestelde te bereiken, zoo
iets gebeurt in een ommezien.
Neen, jongens en meisjes, dàt zal nooit en te nimmergebeuren, daarvoor
hebben wíj, Oranie-Blauw en de Hazenl<amp, een te goede klank en spe-
ciaal wíj in Nijmegen, als twee Protestantsche vereenigingen, die er op
uit zijn, onze leden in een èchte fijne sfeer bij elkaar te brengen. Voor
ons beide is plaats in Nijmegen, veelal beoefenen we dezelfde sporten,
in dit opzicht zijn we volkomen aan elkaar gelijk. Wàt we doen, pro-
beeren we göèd te doen. Wanneer we in een wedstrijd uit moeten komen
tegen een andere club, moeten we toonen, dat we het waard zijn ,,het
spel te spelen" zooals het gespeeld moet worden. ,,Play the gaíne" zeg-
gen deEngelschen. Speciaai hebben wíj dat te doen, ,,Oranje-Blauw"en
,de Hazenkamp". Onze ontmoetingen moeten, wat betÍeft sportiviteit,
zuiverheid, ridderlijkheid, 24-karaats ziin, dat zijn we aan onze club ver-
plicht, otos Oranie-Blauw, onzrt Hazenkamp.
Zeker, ik kan me indenken, dat wanneer we tezamen spelen, in het enthou-
siasme wel eens een duwtje gegeven, 'n bal uit de handen geslagen wordt, of
wàt ook. Kijk elkaar daar niet kwaad over aan, voeg elkaar geen onvrien-
delijkheden toe, wees niet zoo gauw kribbig of piete-peuterig, maar wees
royaal en geef elkaar een hand en het is weer O,K.. Zeker, de eene
scheidsrechter is beter dan de andere, maar ook zíj zullen er voor waken
geen fout te begaan en gebeurt dit eens een keer, vóóruit dan, zet je er
over heen en speel verder.
Iedere speler moet zich kunnen beheerschen en al is het wel eens moeilijk,
zet dan je tanden op elkaar en zeg tegen je zelf, houd f e mond. Als je
dat kunt, ben je het wàórd om te spelen.
Werkelíjk, voetballende en korfballende O.-Blauwers en Hazenkampers,
zörg er voor, dat je het lt.èl,tberu kunt, dat je tegenstander beter speelt
dan je zelÍ. Probeer ie zelÏ ook zoover te krijgen ; mààr, je weet, ons
devies is, ,,Fair Play" vóór alles.
Wanneer dan de wedstrijd afgeloopen is, geef je je tegenstander een
ferme hand en ie bedankt hem voor de partii.
Enkelen zullen lachen en zeggen, moet je dàt hooren.
Neé lui, wij gaan niet mee in de sleur van het alledaagsche, daar bedan-
ken we voor, jullie en wij moeten elkaar helpen en speciaal de leiders
steunen in hun werk om het spel in goede banen te houden en zuiver
uitgevoerd te zien.
Doe je best en weet een tegenstander te waardeeren.
Oranie-Blauw en de Hazenkamp, leden en supporters, wij rekenen op U.
We zullen laten zien, dat we elkaar verstaan hebben, we halen een streep
door het verleden en geven elkaar een stevige goedgemeende vijf. Ja?
Dan tot kiik in de volgende wedstriiden. 

A. HUISMAN.

KoRBEECK's lgr'9:{I 2842Groenewoudschewegl6o
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n/f ISSCHIEN is de titel niet geheel juist en was Hazenkampfamilie-IYI pronl.k beter geweest. De" echte Hazenkampers toch vormen één
grote familie en delen in elkaars lief en leed. Gelukkig heeft in de tijd
die achter ons ligt de blijdschap de overhand gehad, vooral in de eerste
dagen van Augustus. De maand zette prachtig in door het huwelijk van
Kitty Oosterlaan en Piet Vermeulen. Nu eens geen huu,elijk dat tegelifk
een afscheid van de ,,Hazenkamp" betekent. Kitty en Piet blijven in Nij-
megen en blíjven allebei lid van de ,Hazenkamp". Een belangrijk stuk
het werkprogramma van deze vacantiemaand komt op hen neer: meisjes-
kamp, reis naar Duitsland, tocht met de jongens door de Achterhoek is
zonder hun medewerking haast niet denkbaar.
We kunnen ons dus met het jonge paar verheugen zonder het allerminste
gevoel van spiit om een verlies dat de vereniging gaat lijden.Wewillen
dit nunrmer van ons blaadje niet laten verschijnen, zonder hen ook daarin
nog eens hartelijk te hebben gelukgewenst met hun huwelijk. Stelle God
hen tot een zegen voor elkaar en voor de kring waarin zii leven, ook
voor onze,,Hazenkamp".
Hoeveel vrienden dit bruidspaar heeft gemaakt, bleek bij de huweliiksin-
zegening in de kerk te Hees door Ds. Creutzberg, toen een groot aantal
van onze leden aanwezig was. En we hebben allen met trots genoten
van de fleurige Hazenkamp-erewacht, die bij het uitgaan van de kerk het
bruidspaar opwachtte en het door een rij van Hazenkamp-vlaggen naar
de wachtende autó's deed gaan.
Het tweede evenement geldt onzen directeur, die ons allen Zaterdag
4 Augustus verrast heeft met het bericht van ziin verloving met Meiuf-
frouw H. A. Brunsting te Utrecht. Daar zullen velen van hebben opge-
keken, want onze directeur verstaat de kunst een geheim te bewaren.
Aan dezen en genen zal misschien de veelvuldige afwezigheid op Zaler'
dagavond en Zondag zif n opgevallen, maar ook hier geldt dat alles weten,
alles vergeven betekent.
Namens alle Hazenkampers wensen we U heel harteliik geluk, Miinheer
Huisman, en we heten U, Juffrouw Brunsting even hartelijk welkom in de
kring van onze vereniging. We willen onzen directeur niet pedant maken,
maai we kunnen U gelust zeggenr dat Uw verloofde er één uit duizend
is en dat we U hartèliik feliciteren met Uw engagement. We hopen eens
spoedig kennis met U te mogen maken en we. geven U de-verzekering,
dat erln Nijmegen een grote kring van vrienden van den HeerHuisman
is, niet het minst in de ,Hazenkamp", op r,vier vriendschap en sympathie
U al bii voorbaat kunt rekenen.

A. OOSTERLEE.
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Over Reizen en Trekken.
IU.

DE UITZET.

11N dan nog twaalf servetten, twaalf vingerdoeken, zes paar sokken,u zes stuks ondergoed van elk
Een voettoerist kan zijn linnenkast niet op de rug meenemen. Wie wil
gaan lopen met alles bij zich wat hij nodig heeit, moet dus iets van de
Oud-hollandse degelijkheid, die dikwijls gelijk staat met het zeil strijken
bij windstilte, laten varen.
Wie zich het meest weet te beperken, komt in letterlijke en figuurlijke
zin het verst.
Voor een loopkever is elke gram er eéntje. Een paar pond meer op de
rug bij het bestijgen van een helling betekent heel veel.
Daarom allereerst: licht gewicht.
Nu moeten we al dadelijk onderscheid maken tussen twee soorten :

De tentmensen en de Jeugd-Herberg-tippelaars.
Aangezien het voor een mens een prestatie is als huisjesslak op te treden,
beginnen en eindigen we met de eerste soort. De anderen kunnen on-
geveer dezelfde uitrusting nemen met iets minder krenterigheid, wat het
gewicht betreÍt.
DE TENT. Het voornaamste deel is het grondzeil, dat in dit geval heel
licht moet wezen. Laat het niet thuis, want waarschijnlijk zie ie het dan
niet meer terug. Een licht tweepersoons tentje (shelter) met alluminium-
pennen).
Sommige firma's brengen een ding in de handel, groot genoeg voor twee,
terwiil -de hele zaah niet meer dan vijf pond ureegt, met de stokken er
nog bii.
Dan komt HET BED aan de orde. Matras wordt niet gebruikt. Een trek-
ker rolt zich als een marmot in ziin dekens.
Voor voettochten is eigenlijk maar één deken geschikt: de donsdeken
oÍ een donzen slaapzak. Deze heeft de warmte van twee wollen dekens
en weegt veel en veel minder. Bovendien is [i tot een heel klein pakie
samen te rollen. Maar ze ziin nogal ptiizig. Ze gaan echter jaren mee,
terwijl de donsdeken ook thuis gebruikt kan worden, Moltondekens.zijn
niet geschikt, want ze geven geen wqrmte. Men heeft, als nlen geen dons
gebru-ikt, twee wollen dekens nodig. Eén is beslist te weinig. De zomer-
nachten ziin vaak koud.
DE BIKKÉRIJ. Alleen op brood leven is dwaasheid. Eén keer per dag
moet warm gegeten worden. Voor pannen nemen we alluminium. Een
stel van drie ln -elkaar passende pannen met een braadpan is voldoende.
Wordt er niet op houtvuur gekookt, dan moet voor voettoeristen een klein
model primus dienen of desnoods een spiritustoestel, dat in 't gebruik
veel duurder komt. Een primus geeft verbazend veel warmte. Op een
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groot model kookt 1 liter water in ongeveer l0 minuten. Behandel het
ding goed en laat het niet vervuilen. Dan weigert 'ie de een of andere
keer en rauw vlees.met harde aardappelen ziji nietbepaaldaangenaam.
wie tegen het gekokkerel opjziet, kan een warme maattild in eeícafe'tje
nemen. Vooral in België en Duitsland is dat spotgoedkoop.
En bovendien hoeft dan geen primus mee en veivallen óok de pannen.
Bord en beker moeten zijn van emaille of het lichtere bakeliet. Geen
alluminium, want dat wordt veel te heet, terwijl de inhoud er snel in af-
koelt.
We dragen al dít gedoe in een rugzak met een metalen draagstel, dat
het gewicht van de schouders een groot deel naar de heupen verplaatst.
Pak níet het zwaarste onderin, maar ongeveer in het midden. En laat ookje vork niet met de tanden naar buiten steken. Zelfkastijding is uit de
mode geraakt.
Vroeger nam men voor kamperen en trekken een oud pak, dat dan meteen
ontoonbaar werd. Tegenwoordig kleedt men zich meer practisch.
Een colbertjasje kun je gerust thuis laten. In plaats daarvan een wollen
trui of pullover. Verder een donker shirt, een korte broek, blote benen
met sandalen oÍ kousen onder de knie met waterdichte schoenen. Een
puike lichte regenjas is geen overbodige luxe,
Extra verschoning voor langere tocht moet ook mee.
Verder natuurlijk een handdoek en reinigingsartikelen voor je vege lijf.
Door hier een punt achter te zetten wil en durf ik helemaal niet beweren,
dat deze lijst volledig is.
Misschien is er wel heel wat vergeten.
Je moet b.v. ook een wateremmer van canvas menemen, bedenk ik ineens.
En dan een heel klein apotheekje, waar aspirine en jodium de hoofdrol
kunnen spelen.
En dan zijn er van die kleinigheden, die vooÍ een ingewijde niets on-
gewoons betekenen, maar waartegen de nieuweling vol ontzag zal op-
zlen.
Ik kan toch niet ophouden met dit praatje, zonder nog enkele dingen te
luchten, die ik beslist nog kwijt moet.
Houdt het kamperen en trekken hoog. Het loopt zoo gauw gevaar, om
bij anderen in discrediet te raken.
Kamperen kan een synoniem worden van vervuild stuk mens) maar 't
hoeft niet. Houdt een dag rust en was ie boeltje weer'es flink. Zorg, dat
je lichaam en ie kleren schoon blijven.
En dan : de aarde is het hotel van den kampeerder en den trekker, waaÍ
hiizelÍ de rol van hotelhouder en gast vervult.
Dg laatste rol is gemakkelifk te spelen, maar vergeet de eerste toch
vooral niet.
Iedereen kent het overbekende riimpje:

,Laat niet als dank voor't aangenaam verpozen,
De eigenaar van 't bos de schillen en de dozen".

Zorg .dat je hotel neties blijft, houdt de vloer schoon en beschadig de
wanden niet.
Dit is de grote wet, waaraan ieder zich te houden heeft: ,,Laatdekamp-
plaats nettèr achter, dan hij was, toen je kwam."

R. DIJKSTRA.
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De Vierdcqgsche AÍstcndsmqrschen.

pROFICIAT" lui, mijn volle vijf voor jullie kranige prestatie, om de
,r Vierdaagsche op zirlk een lofwaardige wijze te volbrengen. Geen
enkele uitvaller, dàt is werk. Collega Verbeek, mijn compliment hiermede.
Het teekent weer ècht onze Hazenkamp, àls we iets doen, doen we het
goed. Met vijftien lui op marsch gegaan, met vijftien lui weer thuis geko-
men, al arriveerde de 15e ,man" wat laat.
Het dreigde met de 15en man een beetje mis te loopen, aangezien hii de
vÍoege morgen van de laatste dag zóo heerlijk in Morpheus' arnren lag,
dat 't scheen of geen ontwaken meer mogelijk was en het stentorgeluid van
vier vijf-en-vijftig K.M.-hazen bij zijn woning er aan te pas moest komen
om hem tot de werkelijkheid terug te roepen, waarbij het lijdend voor-
werp met schrik ontwaren moest, dat het al zes uur was en hij dus met
z'n beide onderdanen, waarvan één de kunst van lijntrekken aardig ver-
stond, een uur moest inloopen.
Bij de glorieuze intocht van het heele stel ontbrak hij en rapporteurs
meldden, dat 'ie in geen velden of wegen te zien was, wat voor twee
leden van het wielrijdende ,,gevolg" van de Hazenkamp aanleiding gaf
terug te keeren en hem te zoeken, waarbij ze het terugkeerende leger
van tippelaars toezongen : ,,Heb je 'm niet gezien, dat heele kleine kereltje,
heb ie 'm niet gezien, die heele kleine vent."
Dóór kregen ze 'm in de gaten, bijna op z'n tandvleesch loopende in
gezelschap van een kleinen Hazenkamper, die de heele dag trouw aan
zijn ziide had vertoefd.
Hii kreeg weer nieurve kracht en al was het aan de late kant, dat de
kazerne bereikt werd, hii kwàm nog op tiid, de heele Hazenkamp dankend,
dat het afgeloopen was,
Des avonds was 'ie niet in ,,De Vereeniging, ook spijbelde hij de vol-
gende dag op het terrein, zoodat we mogena.annemen,dat'iez'nplaatsje
ían Vriidagochtend 6 uur weer heeft opgezocht en verder de heele zaak
,,het heen en weer" heeft laten krijgen.

De volgende loopers hebben

30 K.M. :

Mej. Soerink,
Hr. Krol,
,, Frederiks.

deelgenomen :

40 K.M. :

Mei. Brik,
,, v. Stralen,
,, Aalbers,
,, Wegerif,

- J, Ho&enberk,
Hr. L. Companien,
,, J. V. Hoven.

Het is voor onze Hazenkamp weer een prachtige reclame geweest en al
hoor ik wel eens door enkele leden zeggen ,,dat hebben we niet meer
noodig", toch is het een feit, dat we ons telkens weer eens moeten laten
zion.- Speciaal het defilé, waar we een uitstekend figuur mee geslagen
hebben, àl was het jammer, dat het mannelilk gedeelte slecht was opge-
komen.

55 K.M. :

Hr. Verbeek,
,, Hes,
,, Otterloo
,, Bouman
,, v. Wijck.
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Wanneer ik nu dit stukje eindig, wil ik niet nalaten speciaal de verzorg-
sters hier hartelijk dank te zeggen voor de opofferingen die ze zich ge-
troost hebben, door óók §teeds vroegtijdig aanwezig te ziin en de heele
dag voor de loopers klaar te staan.
Wie denkt, dat dit een leuk baantje is, vergist zich ; werkelijk, het Ís geen
plezier steeds met een slakkengang vier dagen lang achter de groepen
te rijden en daarom, Tini Schröfer voor de 30-, Dolly Vogel, Truus Kievit
en Enny Gudde voor de 40-, Jo Split voor de 55 K.M.-loopers, jullie allen
hebben een groot aandeel gehad in het welslagen van deze marschen en
allen dank ik hiervoor uit naam van àlle deelnemers.
Er heerschte weer de èchte Hazenkampgeest, die zorgt dat alles in orde
komt en waarvoor we zullen bliiven wèrken, dat deze altiid behouden blijft.

A. HUISMAN.

Vqn het Secretqricrqt:

Ingeschreven nieuwe leden in de maand Juli :

Meisies I. G. v. Loenen,
B. Dingelhof.

,, afd. Klokkenberg (Mulo)
D. v. Oosterom.

Dames IIIb. Joh. B. Fokker.

Jongens I. K. Janssen.
A. Janssen.

, II. Th. v. Breda.
,, afd. Klokkenberg (Mulo)

Joh. P. Brand.

Heren III. W. J. A. v.d. Heyden.

VERLOOFD:

HARMIEN A. BRUNSTING
EN

A. HUISMAN.

UTRECHT, 4 Augustus 1935,
Herman Saftlevenstraat 18,
Hèrtstraat 1, NIJMEGEN.



,De Hqzenkqmp" -7t

JAC J. VOGEL
Tabak
Sigaren
Sigaretten
Spec. in
HAASLJES TABAK

G R,AAFSCH EWEG
219

T G HAEFKENS A.v.d.Wqcrden&Zn.
en Zonen KrcyenhoÍÍloon 216 TeleÍoon 2168

Beschikbaar.

Instcllqtie-Burequ voor
Gqs-, Wqter-, Sanitoir
en Electr. Instollctiën

Lood-, Zink- en Mcstiekwerken
Bcden, Geijsers, WoschtcÍels, Closets

J. B. VAN LAAR
Mn. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- ENREPARATIE.

INRICHTING

Gr,*ïï,?iËi'f;,,,
WolÍskuilschew eg 207
HEES - TeleÍoon 2045

ELECTRICITEIT
IN Àt HÀRE TOEPÀSSINGEN

TËCHNÏSCH BUREAU

SCH EKMAN
v. Oldenborneveldstr.T3

NIJMEGEN - Tel.3664
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. voorLlnoteums

Karpetten Eetkamer

Zilkamer
Slaapkamer

Perzische BUreaUkamer
Tapijten KLEINMEUBELEN

Garage Vogel
Oude Graafscheweg I

ALLE REPARATIES

VERHUUR,
met en zonder chauffeur

Speciaal adres voor
Electrisch lasschen

Benzine-Olie-Banden

Gordijn-
stoffen

A. C. G. SCHMIDT,
BOUW. EII TIMMERBEDRIJF

llieuwbouw, Uerhouw en
Reparaties tegen scherp
G o ncurre e re n d e prijzen

Muntweg 342-344
l{ijmegen Telef. 3670

G. VAN ELDIK

Schildersbedrijf
Witterswerke n

Dom in icanen str.
92

N.V.On gevallen-Verzekerin g Mij.van,rDe Nederlanden" van I 845

p. 
^ 

TI I1111 Verzekering tegen Ongevallen en Ziekten.
Lë r r4!r wettelijke A"rrpr.@.r=-

Automobielen en Bedrijven
Zeer gunstige tarieven Zeer gunstige tarieven

Speciale verzekering voor Kosten van Ziekenhuisverpleging,
Sp".i"lirt"nhrlp 

"n 
Op"rffi

Verzekering tegen Verkeersongevallen, premie per jaar vanaf f 3.- p.p.

§w^§W@@t@ww w@@w WtLyw@g@w @w @wgewàmgz

%^ @ " & &WWWÀW e @w wasWceksw%e w wg % §§, % W eZ, 2% 2@
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Volkshuis houdschool
,DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT 199

-r--

Z-jarige Dagcursus,
voor meisjes van 12 jaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

/2-iaarliiksche Avond- en Mid-
dagcursussefl in K0KEN
N lAIE^\ en VERSTELLE^.r.-.

Spreekuur der Direckice : Woensdags van l-4 uur,

Vrijdags 7-B uur.

TeleÍoon I en 1001 D. T. DEKKER

,,AGFA"
Foto-Artikelen

GROENESTR. 3I1 TEIEF. 2693

Behqngerij,
StoÍÍeerderij,
Meubelen,

LcctUwmeubels
opnieuw over-
trekken

Goed I Goedkoop !

H
76

et Fotohuis A. Zufang"
WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

ontwikkelenrolfilm(biionsgekocht)15cts.l--|
ontwikkelen platen vanaf 5 cts. I ":: -'_:-"..-n:""".recht I

Afdrukken (Hoogglans) vanaf 5 cts. I 
op een versrootins 

I

Atelier dagelijks geop end van 8.30 tot 8 uur 's avonds
Zond,ags van l0 tot 5.30 uur.

stqdsritten vonoÍ 20 ct. contqnt

r TROUWÀUTO'S, chquÍÍeurs
in livrei

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

E TOURINGCÀRS, in de zomer-
mqcrnden één- enmeerdqaq-
sche qutotochten

N.V. Jqnsen Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,
NIJMEGEN - Tel.I &1001

BERIIDT" Gouden Adelaar

RIJWIELEN
Alleen verkrijgbaar

W. MENNE,
Burghardt v.d. Berghstr. 178

R e p aratie -lnrichtin g
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Firma v. d. STADT
Gebr. Hendriks
Hertogstraat ll4
NIJMEGEN

llzerhandel

B.K. emaille

Haarden -Fornuizen

laqrcm :
wasschen wíjnoQnrei voor ll í
t Js zoo Oemakkeltlk
en het re'oultaat zöo
bwredí(end.

Vraad
0nze

taríeven

$toomwasscherij,,0E 20il"
B. HEUZEVELDT Jr., Ndmegen
Graafscheweg 247-249 Telef. 1740

Een Maatcostuum voor Uw figuur,

ls duurzaam en daarom niet duur.

Vraagt stalen bij

N. SCHWEIG,
Frans Halsstraat 16

Depöt Chem. Wasscherij

6G6666666GG66GG66666666

Prot. Begrafenis-onderneming
HEES-St. ANNA

onder toezicht van het College van
Kerkvoogden en Notabelen

J. J. H. DE HARTOG
Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr. 83 - Telef. 3199
Hees-Nijmegen

R§R8§8 §8 888§ 88§R 888 8R88

ll8druk van de speciaal v00r,,de tla2enkamp" geteekende Yignsl§ is verboden,

n -cè€ë44cëNw4cë4r.MMMMMMMMMMMM

L Steinvoort,
Schoenmaker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

4Wcëa^44W4c^444MMMMMMMMMMMM

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD. & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

Tw. D[UilGRlJ DEI«ER - GR0EIIESïRAAT 311



Wenscht U net en degrelijk

SCHILDERWEBK
tegren concurr. prijzen ? z
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Poul vqn Schoijk
Huis-, Decorotie- en
Reclqmeschilder
Inzetten von qlle soortenGlqs

St. Annastraat No. 100

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

te

215-215a
2608

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertscheweg 491

TelefoonÍrummer
r364

Alle voorkomende Timmer-,
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

l[ieuwhouw, Reparatie's, Rioleeringen

3fim=sstd, '?r"ir'r-'
2(ywre/en tf{oÍoren

T{Y}'IEGEN
4r.f Ë.trtgoè

Wraeum*l

N. FREDERIKS,
Groenestraat

Telefoon

Specialiteit
in Meubeltransporten

P POELEN
Weezenlaan 47

EtVI PO_
D.- C.- R.-
EYSINK-
RIJWIELEN
vanaf f 2O.-

ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
R E PARATIE
STOFZUIGERS

Concurreerend Adres

D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Wolfskuilscheweg 176, Tel. 1435

BEVELENZICH BELEEFD AAN, VOOR
HET LEVEREN VAN ALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN.



A. \ /'. BOOM's Motorenbedrijf
v. d. Havestraat 14 - Telef. 3964
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ARIEL, 't modernste motorrijwiel
'n Verrassing voor 1935

O.K. Suprëme
250 c.M.'', Kopklep

f 333.-
RALEIGH, de machine

N EW I MPERIAL
Blokmotoren
vanaf f 375.-
van Standing

m
n OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,

KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting 4 -7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

@
Zeer lcrge prijzen

Garage Knoop,
Franschestraat 56

Telef 3022
Stalling, Benzine, Olie, Banden, enz.

Insignes

lFlN, \M, GOIDSC IHlAltlK
Doqlsche weg 234, tesrenover Heydenriickstr.

Magazijn van verkoop en reParatie
van alle uurwerken.

Goud, ZíWer,
Sportartikelen,

Glcrdde Ringen,
- Vlcrggen en


