
KERKVOOGDI' DER HERVORMDE GEMEENTE
NIJMËGEN STAD EN LAND

NIJMEGEN

Secr.: van Schaeck Mathonslngel 1 2
Teleloon 23507

NTTMEGEN, 11 februari tgig

Àsn het Sestuur van de vereniglng rtle

p.&. d.e heer J. van der Plas

Yan t t- ï.rind.enhoutstichting

I{azenka.mp tt

"\

ter Uwe beschikking gesteld.s

CIp dri'e &vonden per jaar ( mits"niet op

rJm e11-

I\{ijne heren,

N"aar aanleiolng van öe vers,chlllend"e gesprekken, d.ie
onz,@ presid.ent, onze secretaris en oïlze d-irecteur vaJl het Centraal
Gebouw net U nochten voeren, d.oen wij U het navolgende aanbod. voor
het gebruik ve.n het Centraal Gebouw d.oor Uw vereniging in 1959.'

1. [egen een vergoeding \ran f . 1000'-- ( een Öuizend gulden ) heeft
U reeht op het gebnrik van de sportzaal. eet toebehoren, lícht
en verlvarmlng inbegrepenr o,P de volgende d.agen en ureni

rtaand-ag ÍfL00 - 22.00 uur
d"insd.ag 17,00 - 22.0O uur.
woens*eg- 20.15, - 2?,3Ö uur
d.ond"erdag 19;30 - 22.S0 uur
vrijöag 20.00 - 22"30 uur
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Zond.er vergoeding word.t
Ilet' gebi'uik van zaaJ- I
z:eterdag en zonÖag ).

Cr

Het gebnrik van de ouöe sonsistorieka,mer (ka,mert je aqhter d"e

preekstoel) cp atle rrrijdagen voor bestuursvergaderlngen van
Uw vereniging sq van ond.erafdelringsbesturen, terw{i} U Öesge-
wenst Uw príjzen en a,ndere attiibuten, welke thans aog eld"ere
in het gebouw hangen en vddr 1 maart verwijderd el"j-enen te zijn,
h:ier k;'nt ophsngen

Het gebnrik van nrimien in het gehele gebouw voor geestelijke
vorming, in overleg met öe öireeteur vaÍ] dit gebouw en. soor-
z,over öóze voruing zal volöoen aan voor d.it werk te stellen
eisen ter welker beoord,eling d.e kerkvoogd.ij zo nod.i-g. een des*
kunöige za1 aanwijzen.

tend
göij der
Stad eïI

Hervormd.e
land

(pre si öent-ke rkv-o og d )
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Gemeentè

cretaiïFEeEvd'ogd)
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NIJMEGEN STAD EN LAND
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Secr.: van Schaeck Mathonrlngel í2
Telaloon 23507

dn'/ltn

NUME.EN, 9 maart 4959

d.e Hazenkamp
528, N ij m e S e n.

Uw schrijven van ! maart 1959, delen wj-j U nede
1"959 voor 1X per week 1 avond zaal VÏ f 200'-

Hoogachtend
Voor d.e I{erkvoogdij, Herv.Gemeente

Nijmegen Stad en !and,

Àan het Bestuur van
p.a. Oude Hesel-aan

Mij.ne Heren,

In antwoord op
dat de verhuurprijzen voor
bedraagt.

Voor zaal I per keer f 1Or- en voor de gymnastiekzaal- per
uur f 4r-.

ïiíi j vestigen er echter Uw aandacht irp.d$ÉfwÍ j, ind.ien U

de gymnastiekzaal niet op ons oorspronkelijk aanb'od huurt, aIs goede
beheerders van het gebouw verpl-icht zullen zijn te trachten deze zaal
aan een and.ere sportvereniging te verhuren en wij een vaste huurder voor
alle namiddagen( avonden ) voorkeur moeten geven boven een huurder van
losse uren. IÍierdoor zou het nogelijk zijnn dat U de zaal niet zoudt
kunnen huren op de door U gewenste u.Ignr
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President-kerkvoogd

wnd.. secretarÍs-kerkvoogd.
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? maart 1939

Suée Heselasn 53S
3fíJmeggll

Eest §"1{*§ #r§*ll
Yr SgËeair§engttr.

§r*&§m*
§9

det §e Pesffrateatàe kWaat ap na*t*a
eis,t de eerst* lee areetr hegi,n* 6p Be&§{

i{eogl:ehte*dt

H.TJ.KFI
ggk"

Weldelgeb§rsn lÍe*trt
go&ls § aàss*A{slr b*tsenË saL ziJnr §aat ëÍrË€ Yst*

eaígí ;rg.,per I apryí} Er&r het S$str*d.g€èsuïr terlaten. Helae§ §sÉ§*
Cíl*teeïuit ap aèar korse termÀÍn wsdea &e&out§*' §í* gee{È sns ethtr
à* 

-eàiëg,e*rr*Aà 
ë§, §ïl §?sr te gaan ta* s6n meer vermntwaorde Í'nde].Èag

der*Le*ëen, en dase te breng*n ap ee*r 6eroLddelfle van §5 ledqn, ë:'s*
fsasentres#e *n Ee sa.lee Wa&erstraat en Íïasenkampsewag.Dl't Í"c Ee!§ nt
ë1g oa fànan*íss[*gee&n€ te ]*mass Sreaten*Wat betreft het aarÈa1
teËeen Sat ïI bíJ oíse verpn*.ging geeft, sa"1 dtt se?E neretrésr{ag meë
zíeh brcgrl€en. ëi ï'eetaat de mosàltjkhetd {at het màss*k§.ea andem
avondéen)*zuiten wordea.Daar de hr. eit híer het ne!a_t- bt J betrokke
ís en'sfÍn }*ss*a s§$§ nr*Xlea, eosÈ*e w*t€er. beknc*, hebben w3J hs
veraoens- aà*à est ïj àa verbàndi,rg te xrl,,i,tren steï.3.en tene$"nde eën
op[*seing ts v*sden+§ej §e]bar heee -ea*r s*]rw *er b6rr§ §este]d m*t
mlgelàjkËed*r* U hcefÈ s{ëh h*ar e*hter rr.iet g1as op te ha,ngen.
$eJ hopsa ss ysrtrssse:rf ëat wài ËtrI- xàB nedewerkíng,mo6gn rekenen..
feËendhebben wÀJ tle }.cíders rrsseesht ïoostaen ssader te6:enbert*bt
elke esrstE rr$.,§àae v*, de ru.rís*l* ap de b*Etir*rcverseder$rr§sn aa&wesi
te srí1i.6§ s§.§u.
§S1t ïJ de ledes cek l*ededale*t
à3 aaart (eerste Y&&. dag) e$
6 epràl?

Iíameas hcË Beet*urt
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YeËaf 6 aprt} lg§9

Eag&ao*B*
HaarÈéa,Ë

-

?.13 - S,1§ ;xrr
e"x.5 * $"l§ un"r

S.l5 *1O"1§ rnrr
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5-6 Ëar
6 -7 uïr
? -- 8 B*§§
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6 *? §nr
7 .LJ - 8.1! uur
S'J.} * 9.15 wr
9r1§ *1O.15 ssË

Mderdos
5*6 §rË
6 * 7 urri§

?.- I §rr
B-9 uur
g-10 u§ff

r*Ícgcs t{ * 16 $aar
dl*nce * seat€{&
da,ffia - sàar.ase*

neísJas 10 - 1? Jear
*aÍa§ea 14 - 16 Jaar

§qgss§ lt J*ar ea arr§cr

deoeE 18 Jaar ca suilgr

klantefs
rel.aJ*a ? -8 Sasrr

mleJca 9-10 íaar
aalaJl*}}*Iï §*ar
naisjca 14 - 16 Jaar (tuuen)
àssss . 18 Saeir s* fiidËr
ilssos i eqnÍ,orcn

$o*gfaa 7 -9 Je§.r

Jmgoaa 19 - 12 Ja^sa
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