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Verbond

Restaurant,,Broodje Corona"
2e WÀLSTRÀAT (hoek Molenstraat) . TEL. 31675 . NIJMEGEN

De oudste en populairste eetgelegenheid van Niimegen

O RIJK BELEGDE BROODJES

O HEERLIJKE WARME HÀPJES

O DIVERSE SALADES

o DrvERsE WARME SCHOTELS

Specialiteit : Uitzending koude buffetten.



INGElIIEUT§IUREAU

TH. KROPNIAIV tr.u.
NIJMEGEII - ASSEr
DEN T{AAG . OSS

SAMTAIR E INSTALLA TIES - C ET]{TRALE VER WARMING . OLIESTOOK

Telefoon 08800 - 55255*

VOOR EEN GOEDE LES NAAR:

autorllschool ,'SUGGE§"
G.Th. v. GeÍÍen

Nietrwe Nonnendaalseweg 634 - Telefoon 23246
met ingang van 4 november is het telefoonnumm er 7458t

Heidevenstraat 181 - Telefoon 56779
NIJMEGEN.

voor schoolbehoeften, kantoorbehoeften, vulpermen, tekenm ateriaal,
schriJ&nachines, tel- en rekenmachines, stalen meubelen
srÀ,AGT U BESLIST BU

FtrouBtraat t4- TeL. 24106 Reparatie vulpennen en schrijfmachines.

IN IEDERE PAN

VLEES VAN

VTEESBEDRIJF

ETMAN EN ZONEN
Specialist voor levering aan

l{otellerie en instellingen

Willemsirreg 21 - MJMEGEN - Telefoon O88OO - 53435

Lange Hezelstraat 19 - MJMEGEN - Telefoon 31344



Evgn voorstellGn.....

Natuurlijk kan men zich afvragen of het nodig is om de ruim 4o-jarige Hazen-
kamp nog voor te stellen.
Voor de samenstellers echter een eenvoudig op te lossen probleem: natur:rlijk.
Immers, we kunnen beter spreken van een 40 jaar jonge vereniging, welke
steeds doende is in de pas te blijven met de tegenwoordige tijd en zo mogelijk
tracht voo,ruit te kijken
Onder dezelfde naam worden dan ook vele takken van sport beoefend, teneinde
zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de gedachte: sport voor iedereen.
Een van de genoemde takken van sp@t wodt bedr.even binnen het kader van
de Sektie $rmnastiek.
Natuurlijk zalh.et in dit introdulcieboe§e hoofdzakelijk daarover gaan, want
zonder het nijvere werk van de andere Seltiebesturen tekort te doen, mogen.
we zonder meer stellen dat de Hazenkamp zonder haar gymnastiekleden, niet
die vereniging zou zijn welke het van oudsher af is geweest.

!n het algemeen,.... De Sektte Gymnastlek.

Het seizoen wat achter ons. ligt en waarin als een zelfstandig onderdeel werd ge-
handeld, is in de bekende sneltreinvaart voorbij gegaan.
Weliswaar zijn vele plannen verwezenlijkt, maar er zijn echtec nog meer goede
ideeën in de la blijven liggen.'l'ochmogenwestellen, dat de afgelopen periode zeer voorspoedig is geweest.
Zo was de opkomst bij verschillende aktiviteiten groot eE waren de resultaten
van vaardigheidsproeven en wedstrilden zeer bewedigend.
Ook de gewone lessen werden door jong en oud gewaardeerd, getuige het flink
groeiende ledental.
Nog net voor de afloop van het seizoen kon een enthousiaste Jeugd Commissie
worden opgericht.
Bij de vele ouderen was het enthousiasme wat minder gÍoot, maar desondanl<s
is het begin van de Ouder(en) Commissie een feit.
Dit alles om een nog eerdere aanpak mogelijk te maken en beter bestand te
zijn tegen onverwachte situaties.
Hoe goed het Bestuursapperaat ook werkt, het zal niets aan kunnen vangen zon-
der haar leden, of ze nu gymnastiek beoefenen, of zich gespecialiseerd hebben
in het trampoline springen en/of turnen.
Het bestur.u gaat ook in het komende jaar onverdroten voort.
Het rekent echter wel op een groter klankbod, op meer en snellere reakties;
Echter, om snel te r€ageren, moet ieder lid goed geïnformeerd zijn orrer de
gang ven zakeu, welke direkt te maken heeft met het wel en uree van 4iJn of
haar vereniging.
Daarom heeft het besturÉ gemeend ook dit seizoen vreer een introdultieboe§e.
aan haar ledeu te moeten overhandigen.
Dit dan voor haar leden als een stimulans om tot groter daden te komen en voor
de hopelijk vele nieuwe leden om snel ingeburgerd te raken in de prettige
Hazenkamp-familie.



Ons Bggtuur.....

Voorzitter:
Hr. D.J. Korstanje, Marconiestraat 24, telz 54260.

S ecretaris -penningmeester:
Hr. S.C. Kersten, Neptunusslraat 4$, tel: 7t738.

Vice-Voorzitter en comm. afd. trampoline:
Hr. O.A. van Boxtel, Molenweg t87, tel: 73789,

2e secrataris en comm. zalen LTS en Heidebloemstraat:
Hr. A.H. Eggenhuis, Tunnelweg 140, Wijchen.

2e penningmeesteresse:
Mej. F. Kievit, Neptunusstraat 5, tel: 70924.

Comm. trrnen en ritmische gymnastiek:
Me'rn. H. Eggenhuis, Tunnelweg 140, Wijchen.

Comm. zalen Thorbeckestraat en Malvert!
Mern. J.C.M. Hendrils, Malvert 63-67, teb33627.

Comm. zaal Reestraat!
Mern. L, Cesteleijn, Reestraat 11, tel: 51168.

Comm. zalen Waterstraat en Neerbosch-Oost:
Mevr. G. Boone, Molenweg 85, tel: 7OO72.

Administratie:
Mevr. M. H. J. Kersten, Neptrmusstraat 45, telz 71738.

Alle mutaties gaarne doorgeven aan dit adres.

Leiding

Deze bestaat uit de volgende personen:

Mej. E. Beynon, Timorstraat 10, tel: 30329.
Mew. G. van Boxtel, Molenweg 187, telz 73789.
1+. H.W.A. Stuart, Oostervelden 36, Bemmel, tel: 08801 -1363.
I-h. G. v. d. Linden, Malvert 26-18.

Overige contactadressen

Hoofdbestuur: tlr, S. Von§ Past. Nevesmaat L2, tel. 56812.
Badminton: I{r. W. v. d. Klift, Diamantstraat 9, tel: 56420.
Honkbal: rfu. I(. Dingelhoff, Th. Repkestraat 5, tel: 08897-1643.
Handbal: fft. I. P. honk, Wijnbesstraat 23, tel: 70749.
Voetbal: FIr. Tomas, Meentstraat 23, tevens secr, voetbal toto.
Redaktie Hazenkamper: Hr. v.d, Bemt, MiddachtensttaetZlTt tel. 56836.

2



Bouwbedrijf

P. W. WlttErYlS
* SYSTEEM- EN TRADITIONELE WOMNGBOUW
* UTILITEITSBOUW
* ONDERHOUDSWERKN{
* VERBOUWINGEI{

Lamastraat 32 - MJMEGEN - Telefoon 5 07 88 - 5 44 01

GTWAPEilD BTIOil. El{ UilTIIEITSWERIG}I

N.V. AANNEMERSBEDRIJF

v.h. G. TIEMSTRA en Zn.
ENERGIEWEG 34 - MJMEGEN - TELEFoON 7226s (3 lijnen)

n.v.

TELEFOON:
Postbus 46

71880* - CENTRALE VERWARMNG

UMEK IN MJMEGmI

Galé ,,White l{orse,, lrar
Bloemerstraat 49 - NIJMEGEI - Telefoon 08800 - 32189
Eigenaar Th. v. Megen

GaÍé bar ,,De Pooil yan ]lees,,
Lange Hezelsttaat tO7 - MJMEGEI{ - Telefoon 08800 - 21709

H. H. Y. d. Waal Eerste klas Íabrikaten

CHOCOLADE ARÏIKELEN

LUXE DOZEN BONBONS

Heerlijke ijstaaÉen
en diverse soorten

§ibema iis

PNlIrlA BAilKET

FRANSESTRAAT 23 . TEL. 26720
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De Gymnastieklessen

Van het gehele rooster nemen de gymnastieklessen het leeuwendeel in beslag.
Geen wonder, want verre]\reg het overgrote deel van onze leden komt eens per
week vol verwacht^ng naar de verschillende gymnastiekzalen om daaf een uur
lang spieren los te maken, buikjes weg te werken of om gewoon gezellig met
andere leden in een sportieve sfeer gymnastiek te bedrijven.
Natuurlijk zijn ook de gymnastieklessen bij de tijd aangepast.
Waar mogelij\ wordt gebmik gemaakt van het spelelement of van moderne
middelen als bandrecorder of pick-up.
Zo komen jong en oud aan hun trekken en is er voor ieder wat wils.
Er is nog best een plaatsje vrij.
Wij hopeo dat ook dit seizoen de lessen weer zullen gonzen van aktiviteit.
Om het even of het nu om kleuters of junioren gaat of om de speciale uren
voo Heren- en dames senioren.
Een keertje proberen kan echt geen kwaad.

Turnen en ritmlgche gymnastlek

Iedereen die voor trrnen geschikt is, kan bij de Hazenkamp meedoen aan deze
veredelde vorm van de algemene gymnastiek.
Daartoe worden zij op de gewone gymnastielouen door de leiding geselecteerd.
In speciaal daanroor gereserveerde uten lrunnen deze geselecteerde leden zich
toeleggen op de wedstriJd spot en alles wat daarmee te maken heeft.
Voorop staat dat je daar iets voor moet voelen en er wat voor orrer hebt.
Zo wisten onder deslcundige leiding reeds zeer jonge leden al: goede prestaties
te leveren in het afgelopen seizoen.

Trampollne sprlngen

Dit is een heel ander verhaal.
Als enige vereniging in Nijmegen is de Hazenkamp al ruim 10 jaar de trotse
bezitter van een dure trampoline.
U weet wel...., dat bed op hoge poten waar zulke duizelingwekkende sprongen
op uitgevoerd kunnen worden.
Deze zijn echter alleen voor enkele top springers(sters) weggelegd.
Celukkig maar dat ook heel eenvoudige oefeningen leuk zijn om te doen.
Vandaar dan ook, dat gemiddeld 65 leden iedere week staan te trappelen van
ongeduld om de speciale lessen te volgen.
Nog vorig seizoen wisten daardoor ruim 5O leden hun vaardigheidsbewijs te be-
halen.
Velen van hen zullen trachten dat nu om te zetten in het officiële A-diploma.
De ver,ranging van de oude rubber veren doot nieuwe stalen veren en een
nieuwe minitrampoline zal de variatie-mogelijkheid nog doen toenemen.
Kom maar eens kijken en proberen.
Minimum leeftijdr 1O jaar.
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Het adres voor betere en goedko-

pere SCHOEI.IEN en gratis bank-
zegels is:

§CHOENENHANDET

J. Jansaeru

Van Peltlaan 202-MTMEGEN

Telefoon 547 6t

NijmeegsGhe

IJzergieterij
N.V.

Voorstadslaan 75

NI'MEGEN
Telefoon O88OO - 32251

Aannemings- en Handelsbedrijf

E.If,I.

SMIT N.V.
MJMEGEI{

PIJPL EIDI NG EN

Dorpsstraat 51 - Tel. O88Oíu--70427

GROEN EN

Automatieken
LI,NC HROOM -BR OODJESZAA K

ttBiedt U steeds het beste van

het beste al meer dan 10 jaar t'!

Specialiteiten o. a. :

KROKETTEN en SALADES

Plein 44 - Hertogstraat 10 -
Molenstraat 152 - Couwenberg-

straat 119 - O.C. Huismanstraat
68 - Biezenstraat ll2.

Voor al uw BEIIANG

voor het afstomen van u$/ kamer
voor lt leggen van alle soorten
\/LOERBEDEI(KING
voor GORDI§EI.I enz.

U hebt nergens geen omkijken
naar.
Klaar in enkele uren

NAïuurLux N. B. S.
NI J}í. BEHANG-SP:CIALISÏ

Eig. P. DRABBE

Hatertseweg 831 - Tel. 54852.

WASSERI.l

m.r. vERwEll

Waterstraat 2 - BEEI(

(bij Nijmegen)
Telefoon 08895 - 1260 - 1856
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Tooropstr. 117

MJMEGEI{
Telefoon 26161

DE EERSTE ZELFBEDI EMNGS.
AUTOSIiOP IN NEDERLAND

De zaak die alles heeft voor Uw

auto.
MIMPRIJZEN - MA)§- SERVICE

drukkerii
Yan mameren

VOOR AL UW DRUKWERK,

FOTOKOPIëN en STENCILWERK

Klein Mariënbwg t4-2O
MIMEGEN
Telefoon O88OO- 22439

tleubelÍabriek
a

T.V. HAilIE
vTaagt:

stofÍeerders
Leerling- en halfwas

BEEI( (bij Nijmegen)
Inl.: Tel. 08895- 1942- 1962

Aannerners- en
T ranspo rtb edrijf

P.A.M.
ITERKS N.V.

Karstraat 2t-23 - BEMMEL

Telefoon 08811 - 1298.

ó

Moet Uw feestje slagen ?

bel dan de fa. Arendzen.

Fa. ARENDZEN
SLIJTERIJ -WIJNHANDEL

Burgh. v.d. Bergtstraat 59

MJMEGEI.I - Tel. 24980

(ffifl

Een winkel vol gezelligheid

BroEI\4ENMAGAAJN

TH. H.
& ZONEN
Hatertseweg 273A
Telefoon 08800- 50275

ZELFBEDI EMNGSPLANTEI{KA S

EN ALLE BIOEMWERKEÀI.



§lagerii
VERBURGH

Met Verburghls vleeswaren en
vlees
Wint de Hazenkamp het meest.

Oude Molenweg t4O
Van rt San8traat 86

Van Peltlaan 309

Konlnginnelaan lL7
Poemastraat 2

MJMEGEN - Tel. 0 8800- 30556

0 8800 - 213 59

Filialen:
Tooropstraat 170-TeI. 33352
van Peltlaan 19GTel. 51!X.8
l'llinkelcentrum Aldenhof
Betourrrstraat t4 -Tel, 26577
Willemsvr,eg 73 -Tel. 54501
Lange Hezelstraat 83

Tel. 25310.

J. G. TIJSSEN

rr TOWN-I:IALL " Hercnkleding

HOEDEN en MODES

*

BANKZEGELS

Burchtstraat 3 o- 3 2- MJMEGEI{
Telefoon 0880G22481

A.S.W.
ApparatenÍabrlek

(AUTOÀ,ÍATIC SEREW WORKS ) N.V.

MJMEGEN - Postbus 43

Telefoon O88OU26741

ASW
FASTO

Gelners voor alle gassoorten.
Kranen voor sanitairc installaties.

Nederlandse kwaliteitsprodukten.
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De zalen

Ook dit jaar woden onze lessen gegeven in moderne en zelfs nieuwe zalen.
We zijn blij dat men ons deze zalern ter beschikking heeft willen stellen.
Aangèzien de zalen door ons in goede staat woden gehuurd, is het niet meer
dan een plicht om te zorgen dat ze in die goede staat blijven.
Met ieders medewerking kan dat geen probleem zijn.
Wij rekenen daar dan ook op.
De volgende zalen zijn momenteel in gebruik:

Ds. Creutzbergschool, ingang Reestraat.
L.T. S. Hetertseweg 4OO.
L. O. M. school, Waterstraat, ingang Berkelstraat.
Sporthal Neerbosch aan de Symfoniestraat.
Thorbeckestraat 77.
Heidebloemstraat, hoek St. Jacobslaan
Malvert, 33e straat.

Kleding

Zoals elke vereniging heeft ook orze vereniging een vastgesteld tenue, wat oP
alle lessen gedragen behoord te worden.
Nieuwe ledèn zullen 2 maanden in de gelegenheid gesteld worden om deze aan
te schaffen.
De leden met het oude tenue (zwart tgrnpakje) Inrnnen dat natuqrlijk eerst af-
dragen.
Als het goed is zien we er dan zo uit:

Kleuters: witte shirt of blouse en zwart broekje.
Jongens : (ouder dan 6 jaar) en Heren: witte interlock en witte broek.
Meís5es en dames: groen turnPakje, welke urtslurtend aan de volgende

adressen verlcrijgbaar zijn:
- Mew. Korstanje, Marconiestraat24, telt 54260.
- Mevr. Boone, Molenweg 85, tel: 7OO72.

- Mern. Casteleijn, Leeuwstraat 11, tel: 51168.
- Mevr. Hendriks, Malvert 63-67t telz 33627.
Bovendien is deze'kleding Pas kompleet, \r/anneer zij is voo-rzien van ons club-
embleem, de Hazenkampdriehoek, welke eveneens op de bovengenoemde
adressen verlcijgbaar zijn à f 1r 50.
Al orze zaletzijnvoorzien van goede, soms zelfs verwarmde vloeren.
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Schildersbedrijf
Fa. C.W. ENGELS
& ZONEN

Groesbeelae dwarswe g 165- 167

MJMEGEN
Telefoon O88W22397
b.g.g. 30574.

HAIT}IIGÍIIPERS ....
Uw

BLOEMIST

blUÍr

FIRMA

D. VAN INGEN & Zn

Molenweg 71 - MJMEGB,I
Telefoon 71435

KUNSTHANDEL

,pw* Br.r7ka"

* Schilderijenr
*Aparte Sie-

raden en
* Relatiege-

schenken

Nieuwstraat 5 - MJMEGEN
Telefoon 08800- 25662

Naast rt Stadhuis.

SLIJTERIJ- WIJNHANDEL

G. I{.
LOOTIEN

WIJNEN

GEDISÏLLEERD
FLESSE$I VOL GEZELUGHED

Koningstraat 26 - MIMEGEN
Telefoon 20604

N.Y. BOUWMAÏENIAEI{

v.h. van de Uenne

& van der SIuis
Alle soorten bouwmaterialen
Specialiteiten: Wand- en Vloer-

tegels

MJMEG EI{- HEER LEN. TILBURG
AMSTERDAM-HELMOND
MAASTRICHT

Tel. Nijmegen: O88OO-28013

PEDICURE . MANICURE
Massage aan voet en been

Zitt,ng dagelijla behalve zater-
dags van 8. 0O - 13. OO uur.
Ook aan huis te ontbieden.
Behandeling volgens afspraak

Robert van Beek
Hatertseweg 237 - Tel. 5O653

MJMEGEN

Schoonmaak- en Glazenwassers-

bedrijf

,,DE WAALBRUG"
I



Aktlvltelten

Zo hier en daar werd reeds opgemerkt dat ook ons verenigingslevenzijn hoogte-
punten kent.
Daarbij denken we dan vooral aan de speciale aktiviteiten, waar we iedere
keer weer naar toe leven!
We: noemen er enkele:
- Vaardigheidsproeven
- (Onderlinge) wedstrijden.
- Wedstrijden voor meisjes van 12-15 jaar.
- Kringkampioenschappen in de verschillende graden.
- Demon§traties.
- Kampioenschappen.
- Vakantiekampen.
Het merendeel van de genoemde aktiviteiten wordt georganiseerd onder ars-
spiciën van het §ninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, waarbij ook de
Hazenkamp is aangesloten.
Om heel precies te zijn is de Hazenkamp een van de vele verenigingen (waar-
onder tevens Sparta Nijmegen) waaruit de Neder Veluwse Turnlcing bestaat.
Al deze lcingen vormen nu samen het K. N. G. V.
Enfin, ook dit jaar blaken we weer van energie om ons te kunnen tonen.
Doe allemaal maar mee, want het is gewoon hardstikke gezellig.

](ontrlbutles

De'kontributies bedragen voor gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek en
trampoline:

f 4r5O per maand.
Í 31 50 per maand.
Í 3, -- per maand.

3e jnniolid urt één gezin f 2r5O per maand.
Overige juniorleden uit één gezin gratis.
De kontributie kan alleen worden voldaan per giro- of bank-girostorting.
De betaling dient te geschieden in termijnen van L, 2, 5, of 10 maanden.
De betaling dient te geschieden voor of tijdens de eerste week van de maand.
Bij giro-betaling moet men vermelden voor welke maand of maanden men
voldoet.
Girostotingen moeten geschieden op giro nr. :

t628666 t. n. v. penni;ïiffff:#azenkamp,

Neptunusstraat 46,
Nijmegen.

Er wordt over 10 maanden kontributie geheven, de maanden j4i 
"o 

augustus
zijn vrij van kóïffiffie.
l0

senioren (16 jaar en ouder)
junioren (t/m 15 jaar)
2e juniorlid uit één gezin



Cofntu*io

-4. ).r.J.W*/
VOOR IN LEKKER ETENTTE EN

IJSTAARTEN van f 3, - tlm f 6,-

Lange Hezelstraat 59
MJMEGEN
Telefoon 30676

TEL.O88U)-20374

HEYENDAALSEWEG 28

*Speciale industrie fotografie
*Bruidsreportages
*Kinderopnamen

Voor elke
verhuren

gelegenheid
vuij u

passende kleding
Gelegenheidskleding die u bij ons huurt

veranderen wij GEHEEL GRATIS
naar uw rnaat.

VAN ROUW TOT TROUW NAAR:

Ben ftieken
KLEDINGVERHUUR

MAATKLE E RMA KE R

Sparrestraat 20 - MJMEGEN - Telefoon 3 05 4O
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Glubblad,,DE HAZEI{KAilPER,,

Maandelijls wordt er door onze vereniging een clubblad uitgegeven.
Hierin vindt U allerlei mededelingen o\rer allerlei belangrijke zaken,
Ook minder belangwekkende nieuwtjes komen aan de orde en uiteraard is er
veel plaats ingeruimd voor verslagen en aankondigingen van de aktiviteiten.
Iedere maand du een aardig werzicht van het wel en wee van onze vereniging,
want ook de andere sekties van de Hazenkamp schrijven hun ervaringen in de
Hazenkamper.

Basbleden

Onder hen wordt iedereen vestaan die niet meer alctief deelneemt aan onize
sportlessen, maaÍ nog wel de vereniging financieel wil steu-nen, hetgeen voor-
al orze jeugd ten goede zal komen.
Vooral voor hen, die om welle.reden dan ook moeten stoppen met de sPortle§-
sen, houdt het basislidmaatschap in, dat de kontakten niet verloren gaan.
U blijft immers via ons clubblad geïnformeerd over alle evenementen en bo-
vendien behoudt U het recht op inspraàk.
Op deze wijze kunt U meewerken aan het goede doel, dat orze vereniging zich
heeft gesteld.
Eigenlijk mag U daaraan niet voorbij gaan, kosten per seizoen f 8. --.

leugd- en oudercomml$ie

Zoals reeds werd vermeld is het bestuur vorig seizoen hiermeé gestart,
De bedoeling is duidelijk.
De jeugdcommissie zal zoveel mogelijk aktief het bestuur helpen bij de snelle
uitvoering van genomen besluiten en zo mogelijk een eigen inbreng hebben.
De oude(en) commissie moet bestaan uit een hele grote groep ouderen, die
zich beschikbaar stellen om incidenteel het bestuur bij te staan bij de uitvoe-
ring van een evenement.
Wij denken hierbi; natuurlijk voornamelijk aan de ouders van orue jeugdleden
of leden van onze senioren.
Enkele hebben zich reeds opgegeven, maar het zijn er nog veel te weinig.
Des te groter de lijst van deelnemers, des te minder frequent zal er beroep op
U worden gedaan.
Trouwensr-een avondje of middag werk om Uw en andere kinderen leuk bezig
te houden is dachten wij, toch niet teveel gewaagd.
Voor inlichtingen kunt U zich tot het besturu wenden.

Uakantles

De vakanties worden tijdig bekend gemaakt,
Hazenkamper.
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VOOR @EDE AUTO.EN SCOOTERLESSEN NAAR
B. B. N. - rcI§DSRIJSCIpOL

SAFEry FIRST
Telefoon 50849
(bellen tussen 13.00 en 14.00
of 18. O0 en 19.00 uur)
Veldstraat 43 - MIMEGEN.

GERI COUTUBE

1'IT UW STOF GEIGEDE CREATIES:

in maalkleding
ooK rN BouTrQuE EN YOUNGSTI,L

* Mcctpqtronen
o. a.: 3 in 1 systeem

MODE.ATELIER

Geri Biondc
Vossenlaan 291 - (Goffert) NUMEGEN - Tel. 57487

., j



VAN GENTSTRAAT

NIJMEGEN
TELEFOON 2 69 0Z

60-64

Kleinigheid te vervoeren? ?

DE EERSTE ËITilEEGSE VRAGHT-TAXI
' Kantoor: Voorstadlaan 163 - 165
Nijrnegen telefoon 0 88 00 - 7 0267

Ook voor cornplete verhuizingen döor geheel
I Nederland.Lading verzekerd. Th. Bakker

UlÍGAVE: BUREAU'DRIESPAN" N.V.. HEERHUGOWAARO

tèlcíoon (02267) 2682

als

GORDIJI{STOTEil

en op al onze

IilODERilE IiEUBEI.EI{
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