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Nu wij langzamerhand een overzÍcht krijgen over de gevolgen op allerlei
gebied, die de oorlog voor ons land met zich meebracht, bekruipt velen
het gevoel, te staan vooÍ een onoverkomelijke berg. Wat de toekomst
ons zal brengen is nog duÍster.
Het eigenaardige van den Nederlander was wel, dat hij in kampen en
kampies bij elkaar ging zitten, dikwijls tot schade van Nederland zelf.
Daai staat echter tegenover, dat in tijden van nood, het Nederlandse
vol[< weet hoe het de hand aan de ploeg moet slaan, en gezameliik het
algemene leed kan dragen. Dan verdwijnen vele werkelijke en vermeende
slàgbomen, en voelt men zich als Nederlanders één, ondanks onderlinge
geschilten. De waarheid van het bovenstaande blijkt iedere dag opnieuw.
Wat ik van Nederland zeide, geldt ook voor de Hazenkamp, een ver'
eniging van Nederlanders.
HaZenkampers, ook wij moeten wederopbouwen aan onze veÍeniging en
als Nederlanders aan ons land. Als men tot ons komt om hulp voor ons
land, mag niemand onzer achterbliiven. Dit kan op v_elerlei -gebied 

ge-
schieden.-Men kan biiv. onze hulp vragen voor het Rode Kruis, voor
luchtbeschermingsdiensten, enz. Niet aan een ieder is het gegeven in
deze tiid grote dingen te doen, nraar ook met kleine dingen kunnen wii
helpen,' mits wii deze slechts doen, doordrongen van liefde voor onze
medemensen en ons land.
Wat de Hazenkamp betreÍt, hebben onze leiders, de heren Huisman en

Verbeek hun werk weer opgevat ; de berichten over onze leden die
gemobiliseerd waren, geven reden tot grote .dankbaa.rheid. Nu allen weer
àan de slag om de Hàzenkamp weer op te- bouwen !-

Nu vergetón wii al datgene wat ons scheidde en zullen, gedreven .door
liefde töt elkaar en oize vereniging, de Hazenkamp weer tot nieuw
leven brengen.
Zoals ik reeds in de aanvang zeide, ligt de toekomst in het duister.
Maar dat mas ons 

i,,:l ï:'Tf""-ïu,"ï'oHJl*ï,,";ïJi*""'
Mii geleidt des Heren hand,
Moedig sla ik dus de ogen,
Naar het onbekende land.

Met die moed en dat vertrouwen gaan wij verder. Dat is en bliift onze

steun in alles wat nog komen zal, G. v. S.
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Evenals gelukkig vele anderen, ben ik dankbaar, weer naar Niimegen te
zijn teruggekeerd. Ook den heer Verbeek en biy'na alle gemobiliseerde
Hazenkampers heb ik gelukkig terug mogen zien, na deze zo ontzettend
moeiliike dagen, waarin wij allen van elkaar en van onze familie niets
afwisten. lk hoop, dat ik de anderen ook weer gauw mag terug zien en
hun de hand kan drukken voor hun behouden thuiskomst.
Ons bestuurslid Jan Grotenhuis wens ik hartelíjk geluk met het herstel
van de ernstige ziekte, die hij in diensttijd opgelopen heeft. Kalm aaÍ1

Jan, dan zul je spoedig weer de oude zijn.
Zéér benieuwd was ik naar onze Hazenkamp. Hoe zou ze er uit zien,
zouden alle groepen nog intact zijn ? Gelukkig bleek dit het geval te
zíin en was alleen één meisjes-groep op den Klokkenberg opgeheven.
Mààr het voornaamste, de ,,Hazenkamp-geest", wàs er nog, die had er
niet onder geleden. Fíjn, héel fijn vond ik dit. lk zag het direct de eerste
avond op het terrein, daar wós weer de lach, het plezier en het enthou-
siasme van altijd. Dóàrvoor dank ik jullie Hazenkanrpers allen hartelijk.
Fíjn vind ik het, dat jullie collega Lampe zo goed terzijde hebt gestaan
en hem geholpen hebt in z'n moeiliike taak, de leiderstaak van de Ha-
zenkamp tijdeliik te vervullen. lk heb van hem vernomen, met hoeveel
pleizier hii ziin lessen aan jullie heeft gegeven en methoeveelgenoegen
hij aan ,,De Hazenl<amp" heeft gewerkt.
En nà meisjes en jongens gaan we met nieuwe moed verder. Laten we
niet meer bliiven stilstaan bij de dingen, die we in den voorgaanden tijd
beleefd of doorgemaakt hebben, néén, we gaan de toekomst in met ver-
trouwen in ons zelÍ, onze plicht te vervullen, die ons opgedragen is om
als goed en eerlijk mensch te leven en ons uiterste best te doen, niet
alleen in grote dingen, maar ook in kleine dingen. Allen werken hierin
mede, ons bestuur, leiders en leden.
Dan zal ons clubleven gezond blijven en bloeien, zoals het altild was en

zal onze Hazenkamp, als Vereniging van Lichamelilke en Geesteliike Ont-
wikkeling, met z'n enthousiaste meisles en iongens, die allen weten wat
zii willen, haar grote plaats in 't Niimeegse clubleven blijven behouden.

A. HUISMAN.
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Henk Milo,
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door het geheele land
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AAN ALLE HAZENKAMPERS !

Nu mijn taak is geëindigd, wil ik graag nog even een woordje tot
U allen richten.
'k Moet eerliik bekennen, dat ik wel even beangst ben geweest, toen in
September de uitnodiging kwam om mijn treide collega's te vervangen.
De heren Huisman en Verbeek lopen nu al jaren in 't gareel, kennen
het klappen van de zweep dus maar al te goed De hele Hazenkamp-
familie kent hun grote capaciteiten en is aan hun gehecht.
Piotseling volgt de mobilisatre. Beide heren worden uit de vereniging
weggeroepen om in 's lands dienst te treden. 't Gevolg is, dat ik word
uitverkoren. Velen kenden mij in 't geheel niet. Wat voor snoeshaanzou
het ziin? Er is o.a. een groot verschil tussen les op school en aan een
club. Als de gymles niet bevalt, kan de leerling zich erover ergeren, het
lid van de club laal zich in zo'n geval doodeenvoudig schrappen.
Met buitengewoon veel genoegen heb ik mogen bemerken, dat men mijn
lessen wel gewaardeerd heeft. Van iedereen had ik de volle medewer-
king. Dank zii deze medewerking, gepaard met de grote liefde, die ik
voor rnijn vak heb, is het lesgeven voor mii aan de Hazenkamp, H.B.S.
te Zetten, U.L.O -Klokkenberg en Weesinrichting te Neerbosch, een bron
van vreugde geweest.
Van harte Íeliciteer ik de Hazenkamp met de behouden terugkeer der
beide directeuren.
Ikzelf zal fl€, zij het dan ook buiten de Vereniging om, bliiven inte-
resseren in het wel en wee van de Hazenkamp. Moge het haar in de
toekomst in alle opzichten goed gaan !

NIJMEGEN, 14 Juni 1940. D. LAMPE.

AAN COLLEGA D. LAMPE.

Nu collega Verbeek en ondergetekende hun taak als leiders van [)e ilazenkamp weder
hebben hèrvat, is hiermede Uw werk aan onze Vereniging beëindigd. Ik kan me voor-
stelten dat u zich in 't begin een pietsie ,geknepen' gevoeld zult hebben, toen u zó
ineens onze beide plaatsen moest innemen, maar u hebt eer.an uw werkgehad.Per-
soonlijk weet ik dat alle meisjes en jongees uw lessen zéér hebben gewaardeerd ert
daarom vind ik het fiin, om u allereerst namens ons, maar mede namens alle Hazen
heel'harteliik te danken voor uw prettige lessen,
óén van allen heeft me geschreven: ,,Moet De Hazenkamp achteruitgaan, dan ligt dit
zéér zeker niet aan den Heer Lampe, maar moet dit geweten worden aan de tiidsom-
standigheden." - Ziehier collega Lampe, het bewiis, dat uw werE Roed was,
Meer dan eens heb ik in miin diensttiid gedacht, hoe zou het op De Hazenkamp gaan,
zou m n colleqa het voor ell<aar kunnen boksen ? Inderdaad, u hebt 't gekund, -u hebt
uw werk veriicht met uw qehele persoon en aan ons De Hazenkamp overgedragen,
even fleurt'g en prettig en enthousiast als voorheen

u nog vele malen
man die De Ha-

moeiliike periode

A, HUISMAN.

Daarvoor collega, onzen harteliiken dank. Wii allen hopen, dat we
mogen zien op onze clublessen in de zaal en op het- terrein, als de
zenkamp met 

.al 
z'n kracht en prettiue persoonliikheid, door een

heengeholpen heeft.
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Ik ben erin gelopen. op het vriendeliik verzoek van den redakteur, om
nog even de grote trek naar Tiel te beschrijven, kon en wilde ik niet
weigeren. Niet, dat het zo vreselíjk is wat op papier te zetten, nraar
liever toch had ik gehad, dat een van de andere deelneemsters of deel-
nemers hierover had geschreven. Dan komt er bij , dat het alweer zo
lang geleden is of, om het mooi uit te drukken : het gebeurde in de voor-
oorlogse periode, vóórdat het verbod, met tweeën te fietsen was uitge-
vaardigd. om op dit laatste teÍug te komen, met schrik en beven zie ik
de uitwerking van dít verbod tegemoet als jullie met De Hazenkamp gaat
kerseneten, waarvoor natuurliik weer grote belangstelling zal bestaan;
zich het stomme geval zon kunnen voordoen, dat No. één van de
fietsploeg al aan 't kerseneten is in Beuningen, terwiil No. laatst rn
Nijmegen nog moet opstijgen !

om op de Tielse invasíe terug te komen zal ik een durk nemen naar
mijn geheugencentrum. Daar gaat ie, -op de bewuste Hemelvaartsdag verzamelden de deelnemers zich bij het
gymlokaal en werden uitgeleide gedaan door enkele bestuursleden,
die ons tevens, voor zover nog nodig, van Hazenkampfietsvlaggetjes
voorzagen. In een behoorliik tempo ging het in de richting Lent, overde
oude nieuwe waalbrug (wat idioot klinkt dat !) weinigen onzeÍ zullen
zich op'dat moment bewust zijn geweest, dat het een der laatste, zoniet
de laatste maal was, dat zij deze prachtige brug passeerden.
Het leek wel alsof het onze - 30 man grote karavaan in alles meezat,

mooi weer, wind mee,
een prachtige flora (de
bloeiende Betuwe), en
de allerbeste stemming.
Geen wonder dat we
hierdoor vlug opscho-
ten, totdat een onzer
het in z'n hoofd kreeg
een lekke band te krii-
gen, welke afwisseling
weer hersteld was zon-
der dat wíj er erg in
hadden.
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Dank zii de uitzonderlijke geografische kennis van Mien en Arti, die als
gidsen fungeerden en dus vooraan in de stoet reden, gelukte het ons ver
binnen de verwachte tiid in Tiel aan te komen. Hier hielden we grote
rust en werden nog twee treinreizigsters-Hazenkamp-elftal-speelslers bij
het station opgepikt. Vervolgens trok het hele stel naar het hockeyveld,
want er zou ,efl passant" een wedstrijd gespeeld worden tegen onze
Tielse vrienden. Op weg hierheen raakten onze beide kranige en trouwe
E.H.B.O.-sters op het verkeerde pad, in letterlijken z-in natuurliik ; al
gauw waren zij evenwel gestgnaleerd, opgespoord en voorgeleid !

In een voor veel sporten - behalve hockey - gunstig weer, werd een
prettige wedstríjd gespeeld, die wij verdiend met 3-l verloren. Van de
wedstriid wil ik alleen nog even memoreren, dat onze keper de ster
van het veld was en dat wij nog een tweede goal scoorden, die de be-
treffende scheidsrechter toekende, maar die ik helaas moest afkeuren,
daar de bal van tevoren, binnen de cirkel niet was aangeraakt door een
speler van de aanvallende partij, Eerlijk is braaf .

De thee in de rust bleek werkelijk naar thee te smaken en de bijgaande
biscuitjes deden het wonderwel. We kregen nog hoog bezoek uit Nijmegen.
Er werden aardige foto's gemaakt.
Vanzelfsprekend volgde na de verwoede strijd een grote, welverdiende
rust. Voor het vertrek werd nog even appèl gehouden, en daar op de
vraag of er nog iemand bii was die er niet was geen antwoord kwam
(hoe is 't mogelijk !), konden wii volledig de terugtocht aanvaarden.
Deze had een alleszins vlot verloop, uitgezonderd de overtocht bii het
Tielse veer, waar bleek, dat enkelen de pont gemist hadden. (Zat daar
niets achter, Piet ?)

Bij Druten kregen we eventjes drie lekke banden, \ raaronder, o schande,
ook die van, miin fiets ! 't Waren alle drie ordinaire leeglopertjes, zonder
zo'n fijne elite-knal. Aangezien we vooraf besloten hadden in Druten de
rust te nemen, kwam alles zo uit alsof 't afgesproken was. Als tegenprestatie
voor mÍjn lekke band
gaf ik het gezelschap
een rondje (van de club).
Uit ons midden kwam
een legert je fietsen-
makers tevoorschiin
onder de leiding van
Wout, die erg veel
routine bleek te hebben,
dank zij een lekke-
banden-epidemie van
ziin eigen kar van
enkele weken terug.
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De Drutense bevolking was vol belangstelling en moet bij de aanblik van
dit illustere schouwspel vast gedacht hebben aan één of ander uitstapje
van de fietsenmakersclub L.O.L. (Lekken Onze Leus). In een winkeltje
vlak in de buurt had éen onzer stroopwafels ontdekt, met het natuurlilke
gevolg, dat na enkele minuten het halve gezelschap in de stroop lag . .

De verdere reis naar huis liep op rolletjes ; alleen een pedaal van Doll's
fiets moest het in de strijd tegen een langs de weg staande kilometer-
paal afleggen.
Vlak voor Nijmegen namen
echt fÍjne dag achter de rug,
kan zijn geweest.
Aan Mevrouw Belonje en haar collega, mijn hartelijke dank. Het gaf me
een veilig gevoel, te weten, dat wii bij onverhoopte ongevalletjes, goede
hulp bij de hand hadden !

D. LAMPE.

Tomaten enTarwebrood

BAKKERIJ EELMAN
TELEFOON 21362

Ondertrouwd :

J. A. DE HARTOG
en
C..J.VAN BOVENE

Hees/Níjmegen, Dorpsstraat 83, 14,uni 1,,4O.Nijmegen, Koolem. Beynenstr. 83, I' rv-v
Huwelijksinzegening in de N. H. Kerk te Hees, Vriidag 28.Juni a.s. om 11.4Ou.

Toekomstig adres ; Voorstadslaan 216.

we een roerend afscheid. We hadden een
die toch voor geen onzer te vermoeiend
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9n finntla,aanl uq,n 4 -/l'lni.
ze zeggen wel eens juflrouw Allingworth : - en de rezer u,ir zelt het
neusgeluid van den boekhouder Markham er wel bii denken ,,Hetkomt als mosterd na de- maaltijd". Nu zou dat allemaal nog wel zo eÍg
niet zijn, als die mosterd nog maaÍ van behoorlijke kwaliteii was; ,e Ë
echter, helaas, door het lange staan vrijwel reukloos en smakeloos ge-
worden.
U moet zich n.l. even in mijn positie indenken : Donderdag g Mei een
telefoontje: ,,Och, zoudt u niet voor het Hazenkampblaadjé een stukje
over de feestavond willen schrijven ? we rekenen er op, dai u het doetj"
Ik maak eerst de gebruikelijke tegenwerpingen, geen tijd enz. ,k Mompel
nog iets over:. ,,'kGa destad uit," enz. Dan eigenlijk, want ik weet al
lang, dat de heer van westreenen voor deze bezwaren, dje men on-
eerbiedig.wel ,smo.esjes" pleegt te noemen toch niet op zii gaal, dus
eindigde.i{: ya.ar ik mee had kunnen beginnen : ,,U kríjgt' bJnnenkort
een stukje". Enige uren na deze loezegging werd óns lanà en ons volk
Iet duizelingwekkende vaart geworpen ia een maalstroom van ge-
beurtenissenr waarover te spreken 't hier niet de bedoeling is.
Is er een van de Hazenkampers, die het me kwalijk neem-Í, dat de feest-
avond err het toneelstuk, de toezegging van het artikeltje met het
vreugdevolle vooruitzicht ,,de me voir emprimé,, geheel en 'al uit miin
bewustziin was verdwenen, en dat il< van de mosterd, die ik er nu over
aan het malen ben, zelf een beetje wee word ? Maar de maaltijd zelf was
goed, was uitstekend en om dat nog eens te releveren wordt dit ar-
tikeltje geschreven.
Dank.aan den regisseur, die de Hazenkamp-traditie, ,,dat alles op rolletjes
!ogpt",_ weer.zo prachtig handhaafde. Alleen zii, die weleens het regisseurs-
biiltie hebben gezwaaid, zullen kunnen beseffen, wat voor inspanning
daar van tevoren voor nodig is, hoeveel vriie uren daarvoor worden
opgeofÍerd. En dan te bedenken, dat dezelfde regisseur een van de
hoofdrollen nog zo prachtig vertolkte ! Dank aan haar, die de titelrol zo
uitnemendspeelde, dank aan allerr, die de oude en jonge I-lazenkampers
zulk een mooie avond bezorgden.
,De Hazenkamp" ga door ook met dit werk, ook en vooral in deze
dagen. Als er aan iets behoefte is in dit tiidsgewrícht, waarin over de
toekomst zo uiterst weinig te zeggen is, dan is het naast de lichamelijke
aan de geesteliike vorming der jeugd. Noch somber pessimisme, noch
oppervlakkig optimisme zullen daarbij onze leidsters mogen zijn, maar
een eerliike bezinning op wat God van ons vraagt. ,De Hazenkamp"
verrichte ook hierin haar bescheiden taak, vasthoudend aan de woorden
van Willem van Oranje, als de Merode hem laat zeggen :

,,De volk'ren kentelen, de wereld schokt en schudt,
Maar in de woestenii liet God nog dit stil wonder,
Dat als een groene tuin ik en miin volk bestaan".

CK.
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt I
Dageliiks geopend
Bijkantoor: Willemsweg 249
Zitdagen Dinsdag en Vriidag
van l0 - l2ttz uur
Lid van den h\ederl. Spaarbankbond
Rentevergoeding per dag
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l. Steinvoort,
Sch oen maker

Onder Riikstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller
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Gebrs. J. en J. Heijmcns
vuurheen M. Heiimans

SCHILDERS

DENNENSTRAAT 83&34
Neerbosch-Nijmegen

Postrekening 177166 - Telefoon 20501
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Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?

Wii VERHUREN complete serviezen
en alles wat daarbii behoort.
Voor I000 personen kunnen rvii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L Hezelstr.S0 Te1.26295

Grootste verhuur-inrichlirg v, t{ijm,gen & 0mslr. 
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DAMES- en HERENSALON D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat
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\BONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

Vacant

Jansen en Ederveen
Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's
Garage & Reparatie

v. d. BRUo0HET{STR. I
ïTIALDECI( PYRMOIITSIIIOEL 6 9

Telefoonn umrners 23304 en 22223

eleÍoo

23
33
4

en

22
22
3

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dagelijks versch
Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Níimegen

A. STOLK
Tooropstraat No. 213

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Telefoon 26315
Lood-, Zink-, Mastiek- en Leiwerken
Aanleg van Gas- en Waterleiding
Bliksemafleiders - Sanitaire werken
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NIEUWE WERKENDE LEDEN, ingeschreven in de maanden April en Mei 1940.

Meisjes Ia T. Garritsén, Jongens I N. van Santen,
,, llb A. Blok, , lla G. J. v. d. Vooren,
u ,, B. Heynen, » » R, van Splunter,
, u Jo Smit, Heren III G. Hofstee,
, L.S. Klokk. D. Gorseman,

Dames Sen. Mevr. Tichler, Mevr. v, Heteren, Mevr. v. d. Vrugt

GEFELICITEERD:
Met genoegen hebben wij kennis genomen van het voorgenomen huwelijk van Jan en
Nel en alle leden van De Hazenkamp weten dat wij hiermede bedoeten Jan de Har-
tgC,e! Ne.l_van Bovene. Jan, een der leden, die met hart en ziel Hazenkamper is en
altijd bereid om voor de Vereniging te doen wat in zijn vermogen is. Wie Èent hem
niet uit het Clubhuis ?

En Nel, die maar steeds elke Woensdagmiddag present is om op de lessen der
kleine (iongste; meisies de contributie te innen of behulpzaarn te zijn.
Wii feliciteren beiden, namens het bestuur en leden zeer harteliik met hun a.s. huwelijk
en spreken de wens uit dat zij, ook als gehuwd paar, nog vele iaren in De Hazen-
kamp kunnen bliiven meewerken voor de bloei van onze Vèreniging !

Juist op tiid bij het ter perse gaan van ons blad ontvingen wii een kennisgeving van
het voorgenomen huwelijk van Loes v. d. Sloot met den heer J. Casteleiin,
Loes v. d" Sloot is de derde van het gezin v. d. Sloot die als Hazenkamplid in het
huweliik treed en behoort tot een der oudste leden. Zij kan haar bruidstoilet met
het lO-jaars-speldie voor lidmaatschap tooien.
Beiden harteliik gefeliciteerd !

Namens het Bestuur: A. v. W., Secr.Penn.

Op een der laatste bestuursvergaderingen kwam bericht binnen van Mej. Janny We-
gerif, dat zij zich, wegens vertrek naar Eindhoven, genoodzaakt heeft gezien als be-
stuurslid en lid van De Hazenkamp te bedanken. Daar Mej. Vy'egerif in het bezit is
van het l0-jaren-speldje zegt dit reeds genoeg wat zii voor onze vereniging is geweest
Vanaf deze plaats zeggen wii Janny dank voor alles wat zii voorDeHazenkampdeed
en geven haar de verzekering, dat zii bij eventuele terugkeer in Nijmegen dan ook
steeds weer vrienden in De Hazenkamp zal vinden.

KERSEN ETENI

Leden van 12 jaar en ouder en kunnende fietsen, let op de advertentie
in de plaatselíike bladen, wanneer wij gezamenliik gaan kersen eten !

We zullen proberen dit in Beuningen te kunnen doen. Beialingen te vol-
doen aan den ingang van den boomgaard.
Kosten vermoedeliik f 0,30 à f 0,35 p.p.
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HET BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE
BLOEMWERKEN TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,,T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
van Broecl{huysenstraat I - Telefoon 22060

Postrekening 1112í3

Een advertentie
in DIT BLAD

doet het ! !

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product.

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het öoet de jeugd groeien;
met l5/o korting, ook voor niet-leden.
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
voor brandstoffen uw betrou*o"ttolfltïïo, 

c"ntrare verwarming.
Coöperatie ,,VooruitgaÍlg" Lr. A. Nijmegen

Hoofdkantoor: Burghardt v,d. Berghstraat 92 - TeleÍoon 20031

Wordt Lid !
Wij geven 14 dagen uitl<eering uit ons Moederfonds, naar het verbruik,

Wot de K.L.M is in de Iucht

is KORBEEK's TAXI op de wes

SoÍety Íirst ! 0roenewoudscheweg 162 - - TeleÍoon 24840

C.LIsilfi( NTIEGEX

-l-!
GCDIPL.

OPrlcTCN



D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

a

Wilt U een degelijke
fiets berijden

Laat U dan
door MENNE leiden

\ry,. MENNE
Specialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

Telefoon 21435

Wolfskuilscheweg 176

A. VAN DER SLUIS
A I natertschewegr No.49I

NITMEGENNffi
E I e.*r..tt zich beleeÍd con

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef.24600
Hees

M I ::t' 
qlle voorkomende

-- I 'l'immerwerken
tr I Metselwerken
R I Rioieerinqen" l Wit*erkàn

Schoorsteenvegren
Alle voork. reparatie's aan woningen en gebouwen

,,lDm Tlaw('
Wosschen

Stoomen
Verven
GRAAFSCHEWE Ct 247
TE L. 21740
NIJMEGEN

Sigaren magazijn

,,DE POST"

l{, 0, Schipperhein

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

N ijmegen
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I. A. DE HARTOG HEES/NIIMEGEN
TELEFOON 24600 - POSTREKENING 349540

Maas - Bu u rtspoo rweg
REISBUREAU - TOURINGCARBEDRIJF
AUÏOBUSDIENSTEN
,,KANT-EN-KLAAR-Tochten

Dagelijks tochten in de omgeving
'Ver*huur van Touringcars in diverse grootten tegen billilke priizen
Trua,St on ze reisglid,s

Stads-autobusdien sten :
Molenstraat-Willemsweg
Molenstraat Postweg
Molenstraat -H.Lan dàtichting-Brakke n stein

Autobusdiensten :
Nijmegen-H.Landstichting-Dektr<erswald Groesbeek

Ni j m e ge n - wii ch e n §-;,-P*n, 
ju"nï

Nijmegen -Druten iltUU[F.O,,",
Nijmegen -Gennep-Venlo-Meiiel
Venlo-Tegelen-Steiil

Maasbuurtspoorweg Reisbureau
Molenstraat 57 - Telefoon 24000 - Nijmegen

0RU[iEnu DtÍ[tn & zn. - ill,JMEBEll - GnorlÉsrnmr311 - TELEr. 226§3


