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In het vorig nummer heb ik toegezegd één en ander te zullen vertellen
over de huishouding der ,,Vierdaagse", n.l. over de huisvesting en voeding
en hoe hiervoor jaarlijks achter de schermen wordt gewerkt.
Er zullen er weinigen ziin,van de drommen belangstellenden, die gedurende
die vier dagen langs de wegen geschaard staan, die enig idee hebben,
wat er te doen is aan voorbereidingen, al weken tevoren.
Al jaren maak ik deel uit van de commissie van vijf, die met kapitein
Breunese de directe leiding heeft en waarvan voornamelijk de huisvesting
en voeding in de kazernes voor mijn rekening zijn.
De eerste besprekingen hebben als regel al in de maand Maart plaats.
De heer Breunese vertoeÍt dan al een dag in Nijmegen en er wordt
dan in grote trekken één en ander besproken. Het aantal te verwachten
deelnemers wordt geschat, om een basis te hebben, waarop kan worden
gerekend. Die schatting wordt als regel gebaseerd op het aantal deelnemers
van een vorig iaar, vermeerderd met het gemiddeld aantal wat jaarlijks
groeit. (Een uitzondering zal het dit laar zijn door het feit, dat niet op
zoveel militairen gerekend kan worden).
Zo werd in 1938 van een getal van rond 5000 uitgegaan. Uit ervaring
kan gerekend worden, dat er 150 à 200 niet opkomen, al hebben ze zich
ook reeds aangemeld, zodat er gerekend werd op 4800. Het aantal dat
onderdak vindt in pensions en bij familie wordt afgetrokken als : ,voorziet
in eigen ligging en voeding" en bedroeg 1200. Echter moet weer worden
bijgeteld het aantal militairen der Koloniale Reserve benevens commissie-
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leden, verzorgers, geneeskundige dienst, masseurs enz.) waatdoor het
totaal te verzorgen deelnemers rond 4000 bedroeg.
Voor dit getal begint het vullen van strozakken reeds begin Juni en

er worden dan wekelijks 500 à 600 zakken en hoofdkussens gevuld,
waarvoor t 45000 kg stro nodig is.

De gehele beschikbare ruimte in de kazerne en het hospitaal der Koloniale
Reserve wordt ieder jaar benut, dank zij de spontane medewerking van
den commandant der Koloniale Reserve. Daar worden de strozakken op
de grond gelegd en ligt men mannetie aan mannetje. Wie onze voet-
tochten wel eens mee heeft gemaakt kan zich hiervan een voorstelling
maken als hii denkt aan het,,Notlager" in de Duitse jeugdherbergen.

Vorig jaar waÍen er 100 tenten op het Molenveld geplaatst, waarin 30
man per tent werden ondergebracht. De ligging in tenten - waar de

strozakken op grondzeílen zíjn gelegd - is veel beter dan op de beton-
vloeren der zolders, al ziin sommigen de eerste dag in hun nopl'es, dat
ze in een l<azerne-gebouw liggen.
Al reeds een week voor de aanvang worden alle strozakken uitgelegd
en van een nummer voorzien, wat voor den betreffenden deelnemer tevens
zíin loopnummer is.

Deze indeling die nauw verband houdt met de loop-administratie, wordt
verder door andere commissieleden verzorgd en ik houd mij inmiddels
bezig met de voedingsaangelegenheid.
Enkele weken tevoren wordt er een lijst samen gesteld van het aantal
delen servies, dat gehuurd moet worden. Als ik nu vertel, dat voor het
wassen van het servies, als het van de fabriek komt, zes werkvrouwen
gedurende drie volle dagen nodig zijn, krijgt men een idee van de
hoeveelheid, die nodig is.
Alleen de borden n.l. een diep, een plat en een boterhambord perpersoon
is al een getal van 12000. Vanzelfsprekend even zoveel messen, vorken,
lepels, kopjes en per acht man 2 schalen en verder de nodige teilen,
ketels enz. enz,, totaal ongeveer 30000 stuks. En dit telkens na gebruik
wassen wil heel wat zeggen dames van ,,De Hazenkamp" ! die het al

erg vinden, als er na een conversatie-avond een 50 theekopjes gewassen
moeten worden.
Dat dit alles moet worden geteld bii ontvangst en na afloop bif de

inlevering spreekt vanzelf.
Vorig jaar werden in 23 verschillende eetzalen en

waar tegelijk ongeveer 4000 mensen 's morgens
ontbijten en 's avonds warm eten gebruiken.

eettenten tafels gedekt
om vier uur konden

Het interessantst is wel als men 's nachts om 2 uur deze eetzalen gaat
controleren en men zietin lange riien op ieder bordje een 5 ons witbrood,
een ei, boter, een portie kaas en een portie vlees en twee velleties
boterhampapier voor het lunchpakket, wat ieder deelnemer dan zelf kan
gereedmaken. Dat het dan weer bijna 12 uur 's middags is, voordat de
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tafels weer gedekt zijn voor het avondeten behoeÍt U zeker niet te
verwonderen.
Wat er alzo verorberd wordt in die vier dagen door 4000 personen zal
duidelijk worden als ik hiervan enkele getallen opsom, o.a. 9000 liter
soep, 10000 kg aardappelen, waarvoor dagelijks 25 werkvrouwen zitten
te schillen en die meestal in Maart al komen vragen of ze in aanmerking
komen, 8500 kg. brood, 2500 kg vlees, 16000 eieren, 1300 kg boter en
vet, 500 kg suiker en voorts grote hoeveelheden blikgroente n, zuid-
vruchten enz. enz.
Als U zich eens indenkt wat het betekent, dit alles naar behoren te
bereiden en te distribueren, dan zal het U duidelijk worden, dat er inder-
daad achter de schermen hard gewerkt wordt met zo'n ,,Vierdaagse".
En nu heb ik nog niet genoemd wat er voor werk is aan de verzorging
van wasgelegenheid, privaten enz. Het is niet te doen om in een kort
bestek alles te vertellen, wat er komt kijken bij de voorbereiding en de

huishouding van de ,,Vierdaagse", doch wie er meer van wil weten, kan
een kijkle komen nemen. Maar dan 's nachts om 2 uur, overdag is er
geen tijd. A. v. W.

Als 't even kan,
eet brood van EELMAN

BAKKERIJ EELMAN,
Wolfsku i lscheweg 67-69

TELEFOON 2I362
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GAZELLE ^.,-I-g.N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook vonqÍ Í1,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Lan g eve ld stra at 43

hoek Doolsche wegr

Telefoo n 24464

MAURITS DRUKI(ER's

eubileerinrichting l{.U.

geBurchtstr.26-30
Tel.20124

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooh in Klauarskrióo
Groenestra at 265 STAATSDIPLT]MA

Meubileerinricht.,,H ET Bl N N EN H UlS"
J. H.Tl LDE RS J r.r"t"to on 2G073

St, AnnastraatSSa

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Carde Meuble

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717
Rijwielen, haarden, kachels, fornuizen, enz., desgewenscht
op termiinbetaling, vanaf f l.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -Inrichtin

D. J. DEKKER,
wE=z=NLAAN a!;ffi:,%::
TELE FOON 21125

Koopt U wel eens de Adverteerders?

:^ Ol (O

R dLO\J rl-n o;
=ro)Z rn-c\1 'í «.1

; c\rfl

E !È!-(I)(UL
tD!

^!-o
-l:do pö
o 5E
T- 66
ö tola b3? ao
t öorp |:
5,g6

-o)Ac^q=
tdJ+J<a

C
oc
:=

(/)19
tL/ f

fr6
nf
=c
s5:oz_-
[J
N

I

bij



,De Hazenkamp" q:l

NIJMEGEN, 10 Juni.

Wcrar is het oude Hczenkqmp-enthousiqsme ?

Toen ik gisteren het Hazenkampblad in de brievenbus zag liggen, was
mijn eerste gedachte eigenlif k ('k schaam me het te moeten bekennen) :

,O, i?, ,,De Hazenkamp" bezit ook nog zo iets als een eigen clubblad".
Toen ik heÍ ua,ru buiten eens nader bekeek, zagik dat het't Mei-nummer
was ('t was die dag I Juni). Smalend dacht ik : ,,Beter laat dan nooit".
Bii nadere beschouwing binrzenill zag ik als schrijvers der verschillende
artikelen achtereenvolgens G. v. Sprang - B. C. - A. v. W. - G v.
Sprang - Huisnran - A. v. W.
Uitsluitend dus weer bestuur en directie. 'k Kon me al voorstellen hoe
't gegaan was: de redacteur grif pt in ziin wanhoop naar de telefoon,
belt diverse bestuursleden op en bedelt om een stukie voor zijn krantje.
Hii kan het toch moeilijk zelf helenraal volschrijven.
Niet, dat hii daar geen kans toe zou zient 't Zou al vol zijn, als hii er
alleen maar ziin verwensingen in schreef aan 't adres van die ,,saaie,
suffe leden, die te lui zijn om ook eens wat copie in te sturen voor
hun blad".
Niet bijster enthousiast begon ik te lezen, hoe bestuur en directie weer
kans hadden gezien aan de smeekbeden van den redacteur te voldoen.
Maar nadat ik het stukje van den heer Huisman gelezen had, dacht ik
níet zoals helaas wel eens - ziezo, alweer een plicht (n.1. 't lezen
van het Hazenkampblad) vervuld.
De woorden van den directeur hadden mij tot nadenken gebracht.
Inderdaad, het is tegenwoordig in ,De Hazenkamp" niet meer zo als
een paar jaar geleden. De ,,fut" schijnt er uit te zijn. Waar het aan ligt ?

Ja, dat is een moeiliike vraag, waar we misschien veel over kunnen
bomen en dan nog niets wijzer zijn. Lalen we eens proberen, niet alleen
te redeneren, maaÍ ons best doen er langzamerhand - het zal niet in
een week of een maand gaan - weer fut in te brengen.
Maarhoe? We zouden eens kunnen beginnen met al,letruaal, g[ere§alcl,
op de lessen te komen. Dan kan er een ïijn spel gespeeld worden op't
veld en wordt het binnen prettiger werken. Laten we geen vervelend
gezicht zetten, als we een spel krijgen, waar we niet erg van houden ;

of een toestel waar we nu net geen zin in hebben.
Dan pas gaan we 't op de Ies prettig vinden. En als dat zo is, zullen
we misschien gaan denken als er sprake is van kamp oÍ fietstocht : ,,dat
willen we meemaken, dat zal nog veel fijner ziin dan een avond
gymnastiek".
Eén ding moet me echter nog van 't hart, al is het misschien een
gewaagde opmerking. Er wordt gezegd : ,,we kunnen geen kamp, fiets-
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Sluit o.a.
Persoonlijke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties

Vraagt premie-opgaaf, zonder eenige verplichting aan :
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
Groesbeekschewegr 176

Nijmegen, -TeI.23664

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

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tet. 23519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle soorten Meubelen, Gordijnen,MatrassenrLinoleums enz.

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f 1O.- (Holl. tekst)

Foto A. Zufang, Fotohandel,

N.SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

TUSSCHENWEG 5

Bdhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belosting-consulent
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tocht enz. enz. meeÍ organiseren ; d,e leclen, schijnen er niets meer voor
te voelen".
Maar waar blijït het bestawr ?
'k Hoor al het protest van die kant : daar is het bestuur niet voor; het
bestuur doet heus al genoeg.
Daar wil ik zeker niets van zeggen. 'k Weet heel goed, dat er voor een
bestuur heel veel werk te doen valt, waar wij in 't geheel niet aan
denken en geen flauw idee van hebben.
En - onder ons gezegd - geloof ik ,,dat we het, wat dat betreft, met
ons bestuur nog niet zo slecht getroffen hebben".
Maar was het vroeger niet zo, dat als er maar ièts te doen was, het
bestuur altijd erbij was ? Is het nu nog zo, dat het bestuur bii alles
enthousiast mee doet ? En zijn er niet pas zoveel jongere bestuursleden
bijgekomen ?

't Kan zijn dat ik een geheel verkeerd idee heb van een bestuursfunctie
en dat het bestuur er alleen maar is om het werk achter de schermen
op te knappen. Dan behoeven zii zich natuurlijk van deze regels helemaal
niets aan te trekken. Maar ik constateer alleen ook maar, dathetvroeger
0,nd,ers was.
'k Geloof dat ik nu wel meer dan genoeg beweerd heb. Echter wil ik
nog eens zeggen: ,,Laten we eens proberen wat meer enthousiasme en
belangstelling te tonen, in en ook buiten de lessen".
Laten we ons schamen, als we merken dat het clubblad niet op tijd kan
uitkomen door gebrek aan copie en als we zien dat het volgeschreven
moet worden door bestuur en directie. Laten we dan denken : r,r,e kunnen
het toch zelf ook, al is het misschien niet zo goed en mooi.

EEN HAAS.

MI IE ID IE ID IE It II NI G IE INI.

op de laatst gehouden bestuursvergadering merkte de heer Huisman op dat niet
alle leden, en vooral nieuwe leden, op de hoogte zijn, dat
Aan het adres GROENEWOUDSCHEWEG 305 verkrijgbaar zijn..
Fietsvlaggetjes
Insignes (dames en heren)

à 25 cent.
à30 n

Monogrammen voor costuums à 50 ,,

Stof voor jurken der meisjes-groepen (8 l3jaar)metpatroonen denodigeinlichtingen.
Bii GELINK, Hertogstraat de damespakjes besteld kunnen worden en daar eveneens
joneens-blouses en -broekies verkriigbaar zi1n.
Hazenkampleden I Siert U met het mooie Hazenkamp-insigne en voorziet Uw fiets
van een Hazenkamp-vlag.

De Secr.-Penn.: A. v. W.
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Dames- en Herensalon D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Damestarief : Onduleren.. f 0,35 Herentarief : Knippen.. f 0,30
Wassen. . . . f 0,30 Scheren . . f 0,15
Knippen...f0,30 Kinderen: Knippen f 0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER
PERMANENTWAVE

Mogen wij ook Uw kruidenier ziin?
Vragen en benzorgen door de geheele stad - Levering ook op maand- en weekboekies

VAWE's LevensÍniddelenbedrijf
Daalscheweg 31 - Telefoon 20768 - J. M. van Westreenen

Telefoo

23
33
4

en

22
22
3

Wenscht Gij een Brand-, Inbraak-, Glas-r- Ziekenhuis-,
W.A.-, of Lèu.rt-@g- af te sluiten ?
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

&^ A" CeWaw%o%u Wwwpwsa%w, @&u Wwww
ALLE VERZEKERINCEN --:- Telefoori24600 - Postrekening 349540

Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WÀLDEGI( PYRM(II{T$II{OEL 6 9

TeleÍoonnummers 23334 en 22223

Luxe Brood
en Banketbakàrij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68
Telefoon 21192 - Nijmegen

DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor : Houtmarkt 1

Bdkantoor : Willemsw eg 249
Ljd van den Nederl. Spaarbankbond

Rentevergoeding per dag
Dagelijks geopend

===::=:=:===
I. Steinvoort,
Sch oen maker

Onder Riikstoezicht qediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

4^N(^(^(^l^c^4e^WN MMMM6YO_'M

Gebrs. I. en I. Heijmcns
voorheen M. Heiimans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrelierring 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

llebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?
Wii VERHUREN complete serviezen
en alles wat daarbii behoort.
Voor 1000 personen kun nen wii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

Grootsle verhuur-inrichling v. llijmegen & 0mstr.
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A.M.V.]. VOETBALCLUB.
Rood-Zwqrte ConÍetti - Op de Hqzenjocht.

Onze voetballers als dagjesmenschen naar Nijmegen; het
is een tintelende één-acter op zich zelf geworden, waar-
van de beelden nog talloze malen aan het geestesoog
van allen, die in het vriendeliike Hazen-kantp te gast ziin
geweest, voorbij zullen giijden.

die wij
bodig.

Indien nten weet, dat de regie in handen was van im-
pressario Leschot, van Opperbons Rietbergen en van den
guitigen Knoop, dan zijn alle lofwaardige nabetrachtingen,

aan dit stornme papier zouden toevertrouwen, volkomen over-

Een select gezelschap voetballers is op Hemelvaartsdag per wilde bus
naar de Keizersstad getogen om aldaar oude vriendschapsbanden met de
Hazenkampers te hernieuwen; een poging waarin men glansríik is geslaagd.
Het zou ons te ver voeren de geestdrift en de Iuim te beschrijven, die zich
op deze prettige trip hebben voorgedaan, trouwens onze pen zou schro-
melijk tekort schteten . . . !

De enkele indrukken, die wii nog even vast willen leggen, r,ormen de
speciale ,,close Llps" en ziin zeker voor den belangstellenden buitenstaander
interessant, omdat nog vele A.M.V.J.'ers de meest aangename herinneringen
aan de Hazenkamp en ziin bewoners bewaren.
Na een voorspoedige tocht, de mislukte,,busahoy"-poging van Meyeren
diens toekomstige betere helft, alsmede de kinderliike belangstelling van
enkele geuniformde lieden voor onze bus met inhoud, buiten beschouwing
gelaten, arriveerden we tegen elf uur in de Waalstad, waar Leschot ons
een terzakekundige rondleiding op het Valkhoi opdrong, waarbij hil tevens
enkele burgers en buitenlui historische mededelingen deed. Toen werd
de koffie genuttigd, waarna Rietbergen al ziin koopmanschap tegen een
gezelligen tramconducteur uitspeelde, waardoor wij tegen een zeldzaam
ingewikl<eld) mAar toch goedkoop tarief Hazenkampwaarts reden.
Op laatstgenoemde plaats was de heer f luism an aanwezig, leuke baas,
met leuke manieren, Iekkere thee en veel goede herinneringen aan onze
A.M.V.J. Voor dat de ,,friendly game" tegen de dappere Hazenkampers
aanving, toonde onze preases zich weer de woordkunstenaar bij uitne-
mendheid. Op gloedvolle wijze sprak onze vooÍzitter de Hazenkampers
toe. Het was natuurlijk geen oratio pro domo, maar een speech, waarin
vriendschap en sportiviteit om de voorrang streden en welke ten slotte

a
nog
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vergezeld ging met het aanbieden van een fraaie medaille met een lint
in de rood-zwarle kleuren.
De Hazenkampers waren zeer onlroerd èn door de suggestieve wijze,
waarop onze voorzitter had gesproken èn door het huldeblijk.
Na afloop van de zeer aardige wedstrijd, die A.M.V.J. met 5-2 won
(Knoop was eenvoudig niet te genieten voor de Hazenkampvoorhoede)
kwam de voorzitter van onze gastheren naar voren om onzen spelers
een attentie te bereiden. Een ieder van ons ontving een smaakvol Ha-
zenkampinsigne, dat bij een ieder zeer in den smaak viel. Nadat vriend
Ko weer gespeecht had, trokken wii stadwaarts, waar vrolijk werd ge-
geten bij een aanbevolen adres.
En nadat allen met veel inspanning het nagerecht hadden verorberd, werd
bouwvallig Nijmegen nog in ogenschouw genomen, waarna wij weer de
bus betrokken. De terugtocht was minstens zo geslaagd als de heenreis,
al was het alleen maar om de veelzijdigheid van liederenkeus, die Leschot
op verbluffende wijze demonstreerde.
Deze Hazenjacht is allen uitstekend bevallen en wij vinden zeker veel
instemming, indien wii besluiten met een :

,,Tot het volgende iaar, Hazenkampers !"
ROELFS.

qL*ll,nnhn sle*r,en. G. v. SPRANG.

Nu langzamerhand de maand Augustus nadert, een maand, waarin
betrekkelijk veel zgn. ,;vallende sterren" aan de hemel te zien ziin, wil
ik daaraan een paar woorden wijden.
In de volksmond heten ze ,,vallende sterren" ; als het aantal zeer groot
is, als er sprake is van een zweÍm, spreekt men van een ,,sterrenregen",
ofschoon het hele verschijnsel niets met werkelijke sterren te maken

heeft. Het eigenaardige der ,vallende sterren", oÍ ,,meteoren", zoals ze

ook heten, is, dat ze meestal op zeer bepaalde, vaste tijden te zien ziin.
Naar de plaats aan de hemel, waar ze vandaan schifnen te komen,

heeft men aan de verschillende zweÍmen namen gegeven' Die wii in

Augustus zien, schijnen te komen uit het sterrenbeeld Perseus; wii
noemen ze daarom de Perseïden. Perseus is één der sterrenbeelden, die

we 's avonds altijd kunnen zien, ongeacht het iaargetijde. We vinden

dit beeid het gemakkelijkste als volgt :

Iedereen kent aan de noordelijke hemel de grote Beer, ook wel Wagen
genoemd. Jelui moogt ook wel zeggen dat het beeld meer op een



steelpannetje liikt. Het bestaat uit zeven heldere sterren. Als we nu de
rand van het pannetje nemen , die toiet aan de steel zit, en we verbinden
die twee sterren door een lijn, die we doortrekhen over een lengte van
4 oÍ 5 maal de afstand der beide sterren, dan komen we aan een heldere
ster, die de Poolster heet, omdat ze heel dicht bíi de hemelpool staat.
We kunnen haar altijd in het Noorden vinden. Kijkt men op een avond
eerst vroeg, en daarna laat naar de Poolster, dan merken we op, dat de
sterrenhemel om de denkbeeldige lijn, die we van ons oog naar de
Poolster kunnen trekken, draait. Deze ster is de uiterste van een beeld,
dat wii de kleine Beer noemen.

( W orcl,t u e,r'u ol_{d,.)

UITTREKSEL der gehouden Bestuuïsvergodedng
op Maandas 12 Iuni 1939.

CLUBBLAADJE. - Daar gebleken is dat het Clubblaadie alleen te handhaven zal
zijn, indien de inhoud aantrekkelijk voor de leden is, wordt voorgesteld een commissie
vanredactietevormen uit de iongere heren Bestuursleden. Dit in verband met drukke
bezigheden van den tegenwoordigen redacteur, den heer Flier, welke verzocht van
ziln taak verlicht te worden. De genoemde commissie van redactie zal dan het club-
blad van Juli 1939 verzorgen. Gehoopt wordt, dat de commissie zal slagen het blaadje
op peil te brengen, zodat het ook voor de adverteerders in waarde zal stijgen.

KINDERUITSTAPJE. - Dit uitstapie, waaraan naar schatting ca. 100 kinderen zullen
deelnemen, zal worden gehouden op woensdag 12 Juli a.s., en wel per bus van Nii-
megen naar Mook; vandaar een wandeling door de bossen naar Groesbeek, waar de
bus weer wacht. Daarna per bus via Berg en Dal, met verblijf in een speeltuin, weer
naar Nijmegen.
Dit jaar zal worden getracht weer een kerseneetpartii te organiseren.

VOETREIS. - In verband met de gespannen internationale toestand zal dit jaar
worden getracht een voetreis naar België te maken. Hieromtrent zullen inlichtingen
worden ingewonnen bij de Ned. Jeugd Herberg Centrale.
Na de rondvraag, die geen bijzonderheden oplevert wordt de vergadering gesloten.

HET BESTUUR.



,De Hazenkarnp"

Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke priizen

,,,T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
v. Broeckhuysenstraat 9 - Telefoon 22060

Postrekening 111213

Sigaren magaziin

,,DE POST"

C.LT
sEITilT NJilEGEXDt-
GCDTPL.

oprlclEN

N, 0, Schipperhein &Zn,
St. Annastraat 234

TeleÍoon 22162

Verl . Ziekerstr.142
TeleÍoon 26708 - Giro 154078

N ijmegen

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

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien;
met 15/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'"b3ftïïo, 

cuntrale verwarming.
Coöperatie,,Vooruitgang" LJ.A. Nijmegen

Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92 - TeleÍoon 26031

Wordt Lid !
Wij geven 14 dagen uitkeering uit ons ivloederlonds, naar het verbruik.

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de weg

ScrÍety Íirst I 0roenewoudscheweg 162 - - TeleÍoon 24840



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

%
Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg l26

TeleÍ. No. 21364
Beveelt zich beleeld qqn
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

lllo voork. reparatie's aan woningen en gebouwen

TIANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
G roen es traat 215-215a-

Telefoon 22608
JE ADRES

voor Meubeltransporten
Sleeperij

,,lDE ZoN"
Wqsschen

Stoomen
Verven
GRAAFSCHEWEC 247
TtsL. 21740

NIJMEGEN

A.
A
N
NI
El
MI
EI
RI

Berijdt
de Oouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

\ry'. MENNE
Specialiteit

in alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. l7B

W{'N DER SLUIS
Hotertscheweg No.4gl PAUL VAN SCHAIIK

I]MEGEN
Huis-,

Decor-
en Reclome-

schilder

NI]MEGEN
St. Ànnostraot 98o
TeleÍ. 20525



Laat U
deze kons
nog voorbij
grcton????

§pnciale

Aanhieding I

ARIEL 009 
99. 

4 cy.l-.K.klep RO'AL-ENFTELDmet veerenq acnrerwrel
vàn tiOZS voor tZó0.- 250 cc zijklep van f 550.- v. f 395.-

ARIEL 850 óc K.ktep 350 cc ,, ,, f 690.- v.1475.-

van f 645 - voor t f+S.- 600 cc ,, ,, f 815.- v. f 560.-

ARIEL - ROYAL-ENFIELD - T.W.N.-GILLET-SPARTA
A. \ry. BOOM's MOTORENBEDRIJF

VAN DEN HAVESTRAAT 14 _ TELEFOON 2-3.9-6-4

N.V, Maas.Bu u rtspoorweg

AUTOCARREIZEN door binnen- en buítenland,
met en zonder pension

AUTOCARS beschikbaar voor Vereenigingen
en Gezelschappen van 16, 24, 32, 36 en 40
personen tegen concurreerende prijzen

Speciaal adres voor groote Gezelschappen

Vraagt prijsopgave en reisgids
voor reizen van 1 t/m21 dagen

Reisbureau Maas-Buurt
Molenstraat 57 - Tel.24OAO

NIJ M EGEN

Typ.ORU[fERlJ DEKKER -Groenestr. 311


