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DE NNEUWtr GAR.AGE DER FNRN/IA TNAR.DONK

W/ELDRA za| het vijf en twintig iaar geleden ziin,
W clat de heer Joh. Hardonk, destiids mee§ter-

knecht op de Burgers Rijwielfabriek te Deventer,
aldaar op zeer bescheiden voet eeÍ1 eigen zaakje beqon,
waarvrt ztch in den loop der iarcn de bloeiende frrma
N. Y. fa Joh. Hardonk heeft ontwikkeld.------===-_

§fii kunnen ons voor§tellen, clat de heer G. Hardonk
de tegenwoordige direeteur der N. V. fa Joh. Hardonk,
met groote voldoening heeft terugg ezien op het levens-
tifdperk zriner frrma, dat Donderclag 7 Juni i. 1.

met de ofHcieele en fee§telif ke opening der nieuwe
gaffige De Meelbrug zoo schitterend werd besloten.

Maar de heer G. Hardonk geeft graàg eere wien
eere toekomt, en hii is de eer§te om te erkennen, dat,
wanÍreer cle firma Hardonk in de provinciestad l)even-
ter zich heeft kunnen opwerken tot een bioei en een
beteekenis, die haat aanspraak geven op een der eer§te
plaatsen onder cle groote automobielbedrijven in
geheel Nederland, dit niet aan hem alleen maar tevens

Een der mioifïe en rnodernfïe in Nederland, - De fficieele opening lteeft getoond, dalt onqe dealer

í:e Deuenler 4ic/t in de algemee?re {ympdt/tie magver/teítgeru,

zicht te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis der
frrma Hardonk. Binnen enkele maanden zal ons
daartoe een gun§tige gelegenheicl en gepa§te aanler-
ding worclen geboden. Voor heden wiltren v/ii ons
lrepalen tot de gewichtige gebeurtenis, waaffnecle, naar
,rrii va§t vertrouwen, 8 Juni Een nieuw tiidperk YaÍu

bloei en voofLlitgang voof cle frrma Hardork, wercl
ingeluid, nl. de opening harer nieuwe garuge De
MeelbÍug.

Door de groote uitbteiding, welke de zaken genomen
hadden, waren cle be§taande gebou'wen aan de Zwolsche
Straat, hoek Smeden§traat, ofschoon deze werkeliik
niet tot de klein§te behooren, niet meef toereikend. Er
moe§t dus naat gelegenheid tot uitbreiding worden
uttgezien.

Daafioe werd het in cle onmicldelliike nabiiheid
der be§taande zaak gelegen blok aangekocht, clat

wordt ineesloten cloor de Graaf van Buren*raat, cle

I{oordenberg en cle Noordenbergschj.ld, met een uitgang

Boven : I)e nieuwe gdrutge der firrua Hardonk .7Jan birunen.

Links : De nieuwe Mee/brug-gardge, met uitgang aan den I'.,aorden-

berg en sbowràoru op den ltoek àon l\=aordenberg en Graaf rtan
Bturenfïraat. Rechts : Het talr/ke beqoek, b/ de fficieele opening
fi)'ekte der frma Hal"donk tot'bewrlr"ono A, sj,ipatbie, ïrnnà,

qy qicb magverlteugen.

en voor een belangriik deel
te danken is aaÍt de krachti-
ge hulp zliner trouwe me-
dewerkers, wà roridet in
de eer§te plaats ztit't beide
broers, Albert en Her-
man Hardonk, benevens
de heeren J. Schut, chef
der werkplaats, en G. J.
Diik, de boekhouder der
frtma, moeten genoemcl
worden.

Het ligt niet in onze
bedoeling, heden een over-

flààr de Zwolsche Straat.

Op dit terrein werd de
nieuwe garage met show-
room gebouwcl;'waarmee
in September Í927 een
aaflY aÍtg werd gernaakt. Na
het sloopen der huizen,
die voorheen op de oude
« Meelbrug )) ftonden,
bïeek de bLdem in den
vorm YaÍt oude gewelven,
brughoofclen, beschoeiin-
gen e. d. tal van veÍras-
singen te bev atten, die het
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maken Yafi een betrouw-
barc fundeering voor het
zware garugegebouw niet
vergemakkeliikten. Der-
halve werd eeÍl putten-
con§tru6tie toegepzft, zoo-
dat het gebouw §teunt
op een zesttental putten
ter grootte vaÍt r rTo M. en
,,ró M. middelliin, die ge-
heel massief zlin en gevuld
met beton.

Op sommig. plaatsen
bereikt de fundeering een
diepte Yan 7 meter. FIet
gebouw is uitgevoerd in
beton met baksteenvullirg. In de geheele ruimte ko-
men slechts 6 kolommen als fteunpunt voor, waal.^
door een bljzonder zware balkcon§tru6tie moe§t
worden aangebracht. Iedere hoofdbalk is geurapencl
met 3. y oo K. G. iizer, terwiil in het geheel 7 wagon
betoniizer is verwerkt.

Gelijkvloers bevindt zich een keurige showroom
benevens een garuge -vàn 4J bii zz meter, die plaats
heeft voor 40 auto's. De verclieping daarboven bevat
de woning -van den garage-chef benevens een tweede
garage met eveneens plaats voor een veertigtal automo-
bielen, die door middel van een lift met eerl hefver-
mogen .vafi z. y oo I(. G. de etage bereiken. Bii de dak-
con§trudtie is nu reeds met de toekom§tige noodzake-
liikheid .vaÍt het optrekken eener verdere verdieping
rekening gehouden. Geliikvloers bevinclt zlh nob een
ruime overdekte \rragenwaschplaats met uitgang rua;af

de Zwolsche Straat. De hoofdingang der garage is aan
den Noordenberg.

Ter gelegenheid van de ofHcieele opening
Ínras de bovenverdieping in een prachtig.
toon- en ontvan g*zaa| herschapen en keurig
gedecoreerd. Daar §tonclen in smaakvolle
groepeering z Cadrllac's, r La Sa1le, , Che-
vrolet's, z Buick's, r Oakland en r Pontiac
opge§teld. Aan de kwistig uitgezonden invi-

taties hadrlen talrijke be-
zoekers gevolg gegeven,
waattoe o. a, behoorden
de butgemee§ters YarL De-
venter en verschillende
omliggend.e gemeenten,
benevens tal van officieele
personen en notabelen uit
§tad en omgevirg.

Van de aanwezigen
werd achtereenvolgens het
woord gevoerd door den
heer \Werle namens den
Raad Yan Commissarissen
der N. V., den burge-
mee§ter YarL Deventer Jhr.

Mr T. A. M. A" van Flumalda van Eysinga, den
architeet Ir. §7. P. C. I(nuttel, onder 

-wiJns 
lei-

ding de bouw is tot §tand gekomen, den heer A. J. Holt-
kamp namens den Bond -van Bedrijfsautohouders, den
heer G. I(appelle :uit naam der l(ame r van l(oophandel
en door Dr. IJsselftiin, die als Sales Manaser voor
Holland General Motors vertegenvyoordigde. Niet
mincler clan 3 z prachtige bloemstukken legden getui-
genis af van de belang§telling en syrnpathie, waarin de

Bii de talrif ke wenschen voor een toenemend succes
van oflzen Deventer dealer voegen ook ,Mii de onze en
*ii doen dat met te meer genoegen, waar de frrma
Hardonk op zao schitterende w''iize heeft doen bliiken,
dat bii haar de verkoop der Chevrolet-, Pontiac-,
Oakland-, Oldsmobile-, Buick-, La Salle- en Cadillac-
automobielen, benevens die cler Chevrolet- en G. M.
C-trucks in uitstekende handen is, en bovenclieÍ1...
dat met General Motors' produ&en goede zaken
kunnen gedaan worden.

Twee pboto's valt de iru een pracbtige .feeflltal berccbapen

bouenue rdiepirug der nieawe g(trd,ge uan de Àí. V. í,
Job. Hardonk te Deuenter,' die tguens tot toonqaal
diende' ab'or z Cadillac's, r'La' Salle, z: B,uic,k's,

6 Cbeurolet's, r Oakland en r Pontiac, welke in de7.e

omgeuing uitfÍekend tot baar recht kwamen.

arlttergrond de lrft, met een befuermlgefi van z.joo ,kilogram,
die toegang gedt tot de boueruaerdieping.

rdge actn zn<9/t l)eaenter dealer geQkuloers. Op den
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