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8 Juli was voor Nijmegen een bijzondere dag. Heel Nijmegen kan zich

verheugen met de opening van het Stadspark en de iongeren zullen de

hoogste verwachtingen koesteren van het grootsteedse stadion.

Als Flazenkamp willen wii in dit nummer in de eerste plaats het genreente-

bestuur van harte gelukwensen met dit grootse werk en we kunnen wel

zeggen, dat hier iets tot stand is gebracht, waarvan jong en oud zullen

profiteren.

Het was voor onze leden prettig, dat zij reeds dadelijk op de openings-

dag hun medewerking konden verlenen, waarbij zelfs onze vlaggen niet

ontbraken.
De gymnastiek-oefeningen van de jongens en meisjes maakten een

uitstekende indruk.
Het is te hopen, dat er in de toekomst meer van dergelijke demonstraties

gegeven zullen worden, daar deze een grote propagandistische waarde

hebben.

Het is te wensen, dat ,,De Hazenkamp" nog vaak in de gelegenheid zal

zijn dit Sportpark te betreden.
A. v. W.
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Antwoord ctctn ,,een Hqqs".

Tot onze grote vreugde lazen we in het blaadje van Juni j.l. een nood-
kreet van 'n Haas :

,,WAAR IS HET OUDE HAZENKAMP-ENTHOUSIASME?"

Tot onze grote vreugde . ., want inderdaad moet het enthousiastè rr€8:
leven in een club komen elL van leden ett van bestuur. Speciaal zetten
wij de leden voorop, daar een bestuur zonder enthousiaste leden niets
kan doen.
Dit was in de eerste jaren van het bestaan van De Hazenkampheel anders.
De toenmalige bestuursleden zagen zich omringd door een schare jonge
enthousiaste leden, wien niets te veel was om De Hazenkamp groter te
maken.
De taak was destijds voor het bestuur veel lichter, daar ieder plan, door
haar geopperd, kans van slagen had, omdat het bestuur wist wat er in
de groepen omging. Toen was er geen sprake van een ttiet, doorgaan
van 'n Pinksterkamp, Fietstocht, enz., met de uitvlucht dat alleen ,,ver-
loofde stelletjes" er aan deelnamen. Daar werd toen niet over geredeneerd,
we gingen met elkaar uit als één grote familie en doorleefden allen te
samen dagen van uitbundíge vreugde, waaraan alle oudere deelnemers
met grote vreugde en weemoedige herinnering terugdenken.
Dat kan ook nu weer, jongens en meísjes !

Maar aan jall,ie is het woord ! !

Toen wíj naar Oud-Leusden, Lunteren enz. trokken waren wij van
iwLl,ie leeftíjd. Mochten jullie het minder prettig vinden, dat vele oudere
leden deelnemen, doe je mond open en een Pinksterkamp bf iets derge-
lijks voor de jongere groepen onder oudere leiding kan worden georga-
niseerd. Het spreekwoord zegt wel eens : ,,Spreken is zilver, maar zwij-
gen is goud", maar draaien jullie heïin dít geval maar eens om. Niet van
de oudere leden, maar van de jonge garde moet dat heerliik enthousiasme
terugkomen, dat de eerste jaren De Hazenkamp droeg.
Dat kan en aan jullie is de daad : dat het Tnoet !
Dat het bestuur inderdaad de laatste tijd wat minder belangstelling heeft
getoond, is een feit, dat niet valt te ontkennen. Dit heeft echterzijn oor-
zaken.
De oudere bestuursleden willen langzamerhand hun taak gedeeltelijk uit
handen geven, wat vanzelfsprekend de taak der jongere bestuursleden
verzwaard, daar zii zich in deze werkzaamheden moeten inwerken. Nu
treft 't al heel ongelukkig, dat het rneest enthousiaste jongere bestuurslid
reeds 3 maanden zijn mililaire plichten te vervullen heeft, terwijl de beide

,,De Hazenkamp"
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andere kort na elkander in't huweliil< traden, wat ook z'n plichten weer
meebrengt.
Niets is echter minder waar, dat het bestuur geen open oog meer zou
hebben voor de belangen van haar leden. De gehouden bestuursverga-
deringen brachten allen naar voren: ,Wat moeten we toch doen, om te
trachten De [-lazenkamp weer leven in te blazen?"
Dit is inderdaad geen gemakkeliik probleem, want daarvoor is allereerst
nodig het meeleven van onze leden en het kenbaar maken van hun
wensen.
Wii hebben het gevoel, dat vele plannen mislukken doordat de leden er
veelal cynisch tegenover staan. Het is daarom een buitengewoon ver-
bliidend teken, dat de laatste tiid vooral de wandelsport weer aan 't op-
bloeien is en al merken jullie dan niet directe persoonliike belangstelling
van bestuursleden, wees er van overtuigd, dat het door ons zeer wordt
gewaardeerd.
Laten wii van nu af aan afspreken, dat jullie wensen worden uitgesproken
via ons Clubblaadje. Een dergeliike wens behoeft geen journalistieke
waarde te bezitten, een eenvoudig opgesteld stukje, rechtuit gesproken
zal zeker genade vinden in de ogen van de redactie.
Wii bereiken daarmede, dat ons clubblad een blad wordt voor en door
de leden en dat vele nieulve abonné's zich rrtoetett opgeven, daar zii
anders niet meer op de hoogte zullen zijn.

JAN EN BEN.

Tomaten en Tarwebr,ood

'n goede combinatie
in het warme jaargetijde

Bakkerij EELMAN
Telef. 21362
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Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke priizen

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

Postrekening Í11213

Sigaren magaziin

,,DE POST"

[{, G, Schipperhein&Zn,
St. Annastraat 234

Teleloon 22162

Verl . Ziekerslr.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 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 betrouwbaar adres.-

Ook voor Centrale Verwarming.
Coöpglatie,2Vooruitgang" [J.A. Nijmegen

Hoofdkantoor : Burghardt v.d. Berghstraat 92 - Telefoon 2009t -
Wordt Lid !

wij geven 14 dagen uitkeering uit ,ns r{oederfonds, naar het verbruik.

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's ïAXI op de wes
SaÍety Íirst I Oroenewoudscheweg 162 - - Telefoon 24840
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\MilE lNilllElt- \MAAGT, tDlllE lNililET WlilNtT.

Mij dunkt, dat velen het eens ziin met het stukic dat ,,een Haas" ge-
schreven heeft in het Juni-nunrmer van het Hazenkampblad. Daarom
liikt het mii goed, om als bewijs van mijn instemming ermee nogmaals
dit onderwerp aan te snijden en naar ik hoop, het bestuur en de leden
enige raadgevingen te geven. Hoe het komt, dat het oude Haz-enkamp-
enthousiasme er enigszins uit is, doet er weinig toe. Inrmers, de vraag
is: ,,Hoe kriigen we die spirit er weer in ?" Voor eén ding zouik echter
willen waarschuwen, n.l. om de oorzaak op de omstandigheden te schuiven.
Dat is erg gemakkeliik. De omstandigheden spelen dan zo'n beetje de
rol van zondebok en wii z-ijn vriigepleit van onze tekortkomingen. Juist
in deze niet gemakkelijke tiid moeten bestuur en leden met alle kracht
weerstand bieden aan de omstandigheden en zoveel mogelíjk trachten,
de vereniging aan die gewiizigde omstandigheden aan te passen. Uit de
aard der z-aakzal dit hoofdzakelijk de taak zijn voor het bestuur. Wanneer
biiv. een kamp niet kan doorgaan, omdat het zo duur is, (de reden, dat
het niet leuk is, is voor wie het eens meegemaakt heeft onzin!) moet
het bestuur zinnen op iets anders, dat wel te betalen is voor de meeste
leden. Dat is rriet gemakkeliik, maar al is er maar op de 2e Pinksterdag
een reiinie ergens in de omstreken van Niimegen of een gezamelijke
fietstocht, dat is dan toch wàt. Ik zou cle bestuursleden willen verzoeken
te l<ijken naar de titel van dit stukje.
Volgens mijzit defout hier: ,,De Hazenkamp" moet eens met wat nieuws
komen, iets waaraan men tegenwoordig behoefte heeft en dat binnen
ieders bereik ligt. Stel je voor, het kamp gaat niet door en dus dan
maar geen kamp ! Welneen, dan iets anders. Waarom lian er weer niet
eens een nieuwe Hazenkamp-traditie gemaakt worden. Nu geloof ik, dat
men te veel met bezwaren komt. Pak eens iets aan en wek er enthou-
siasme voor en de rest gaat vanzelf. Naar het kamp komen we ook niet
zonder lekke banden. En nu nog dit: zelfs als iets mislukt, moet er niet
gemopperd worden. Men moet van de kant van het bestuur niet zeggen :

"wat zijn jullie nu ook voor leden", maar men moet bij zichzelt te rade
gaan, of daar misschien wat ontbreekt. Van de kant van de leden moet
men echter ook niet mopperen, niet zeggen : ,,ik heb geen zin, oÍ, als
jij niet meegaat, ga ik ook niet mee", want dan ontbreekt de liefde voor
onze club en willen we wel ontvangen, maar niet geven.
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor : Houtmarkt 1

Bijkantoor : Willemsw eg 249
Lid van den Nederl. Spaarbankbond
Rentevergoeding per dag
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S c hoen maker
Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
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Jan van Galenstraat 93
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Gebrs. I. en J. Heijmons
voorheen M. Heijmans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrekening 177166 - Teleloon 20501

Opgericht 1890

Hebt U feest ?
Ceeft U 'n partij ?
Wii VIIRHUREN complete serviezen
en alles'"vat daarbii behoort.
Voor 1000 personen kun nen wii U
direct helperr !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.50 Tel. 26295

Grootste verhuur-inrichting v. llijmegen & 0mstr.

Dames- en Herensalon D. H. VAN DEN BERG,
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PERMANENTWAVE
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Jansen en Ederveen

Wenscht Cij een Brand-, Inbraak-, Glas-, Ziekenhuis-,
W.A.-, of Levens-verzekering af te sluiten ?
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

&^ M^ &eWmw@aru, Wwwpw%%ru &&, Wwmw
ALLE VERZEKERINGEN --o Telefoori24600 - Postrek"ening 349540

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WATDECI( PYRMÍII{TSIIIOEL 6 9

ïelefoonnummers 23334 en 22223

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Nilmegen
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Iedere dag hebben we bÍood nodíg, zowel 's zomers als 's winters. Maar
toch ook iedere dag hebben we geestelilk brood nodig, om innerliik
gesterkt te worden. Wat doet ,,De Hazenkamp" nu 's zomers voor de

geestelilke ontwikkeling vergeleken bii 's winters ? Ik meen, dat enige
avonden in de geest van de conversatie-avonden heel goed 's zomers
ziin te organiseren. Of eens een gezameliike wandeltocht. Het staat toch
in de statuten, dat voor de geestelijke kant ook gezorgd wordt ! Wat is

het niet fijn met elkaar te praten over allerlei onderwerpen. Sommigen
zullen tegenwerpen: ,,dat wordt weer zo ernstig". Goed: dan ook een

paar avonden uitbundig pret hebben met voordrachten en zelf gemaakte
toneelstukies en met de meest potsierliike kleedij. Pret kost niets.
Clubhuis is aanwezig. Gestookt hoeÍt er niet.
Is er ook niet eens een dag in de vacantie een speurtocht te organiseren ?

(Brood meenemen). Laat ieder eens aanmelden (en daar moet dan een

bestuurslid voor zijn met een goede neus, zo een als Moeke die ie zo fíjn
overreden kon) wat hii in zijn mars heeft en op een avond houdt iemand
een interessante inleiding en daarna nog iets door de leden zelÍ,
Ik heb daar in de tiid van meneer Koning in het Clubhuis het meest van

noten.
Misschien sla ik door, maar waar zovele bestuursleden bii elkaar ziin,
zal dat gevaar wel bezworen worden. Vindingrijkheid, daar gaat het om.

Wii Hollanders overwegen te veel, totdat de onvermijdelijke bezwaren
komen met weer allerlei commissies, enz. Niet te langpraten, maardoen.
Dan nog wat. Het blad gaat niet. Heeft het bestuur er wel eens aan

gedacht, dat dit voor de jongere leden bijna niet is te lezen ? Zet er eens

raadsels in, of voor mijn part een kinderhoekfe. Of loof een priis uit
voor het beste stuk. Ik houd op en geloof dat als de leden met hart en

ziel meedoen en het bestuur grootse plannen maakt, teveel om waar te
ziin, de zaak wel weer zal opleven. En zo niet, dan heeft het bestuur
ziin plicht gedaan. Maar: ,,wie niet waagt, die niet wint".

EEN ANDERE HAAS.

Verloofd:

JANNIE WEGERIF HENK HAUER

Groenestraat 295 Hindestraat 1

NIJMEGEN, 1.4 rJuli '1939
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Sluit o.a.
Persoonl(ke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU
SC H EKM,A.N
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Te|.23664

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A. Zufang, Fotohandel,

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdii

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

J. "1. 
H. DE HARTOG

Koster Ned. Herv. Kerk
Dorpsstr. 83. - Telef. 24600

Hees

emsweg
276

N.SCHWEIG,
Zoekt U

een geschikte kleermaker?
N. SCHWEIG zoekt

geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tet. aGS19
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen,Linoleums enz.
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qL*llnnlu sler,en. G. v. SPRANG

(Vervolg.)

Nu gaan we terug naar de grote Beer en nemen van de rand van het
pannetje, die aan de steel zil, de onderste ster. Als we die door een
denkbeeldige Iijn met de Poolster verbinden, en we verlengen die lijn
vanaf de Poolster met ongeveer dezelfde afstand, dan komen we bij een
beeld, dat dadelijk opvalt. Het heeft de vorm van een W en draagt de
naam van Cassiopeia. Kijkt men nu van de grote Beer naar Cassiopeia,
dan ligt ter hoogte van de Poolster, ongeveer loodrecht op de lijn grote
Beer-Casiopeia, en op een afstand verwijderd, die een weinig groter
is dan de afstand grote Beer--Poolster, een heldere ster van de eerste
grootte, die Capella heet, één der sterren van het beeld de Voerman,
dat de gedaante heeft van een onregelmatige vijfhoek. Verbinden we
nu Capella door een cirkelboogje, dat ook door een uiterste ster van
Cassiopeia gaat, met de Poolster, dan ligt het sterrenbeeld Perseus,
van \ /aar in Augustus onze meteoren schiinen te komen, naast de
Voernran.
Ziezo, het heeft rvat lang geduurd, maar nu weten we tenminste, waar-
heen we in Augustus moeten kijken, om vallende sterren te zien. De
Perseïden ziin zichtbaar van 11 Juli tot 22 Augustus, de meesten per
tijdseenheid op 1 1 Augustus. Kijken we dus op 10, 11 en 12 Augustus
naar het sterrenbeeld Perseus, dan is er alle kans, dat wij, vooropgesteld
natuurlijk dat we een onbedekte lucht hebben, wat vuurwerk aan de
hemel zien. Valt de baan van een vallende ster samen met onze gezichts-
lijn, dan zien we haar als gloeiend puntje, anders als gloeiende streep.
Er kunnen nu een paar vragen gesteld worden, waarop de astronomen
tegenwoordig het antwoord weten. Deze ziin: Waar komen demeteoren
vandaan, waaruit bestaan ze en hoe komt het dat ze steeds met grote
regelmatigheid terugkeren ?

In het volgende nummer zal ik daar een verklaring van geven.

(Tf ordt ueruol_qd,.)
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GAZELLE ^..-I.e.N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook vqnoÍ Í l,- per week)

Tand.ems te huur

A. BBUINEWOUD
v. Langeveldstraat 43

hoek Doolsche wegr

Telefoon24464

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
§laapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Meubileerinricht.,, H ET Bl N N EN HUIS"
J . H.Tl LD E RS J r.t"t.to on 2Go7B

St. Annastraat 53a

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717
Rij'"vielen, haarden, kachels, fornuizen, enz., desgewenscht
op termiinbetaling, vanaf f l.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -lnrichtin

D. J. DEKKER,
wE EZ=NLAAN a§."Jfl:,%::
TELEFOON 21125
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/il'&n&nli*€reru attets &' qLaeheis.

Zoals wii reeds eerder hebben gemeld, zou dit iaar onze voettocht, als

het enigszins kon, niet naar Duitsland ziin. We ziin momenteel bezig met
België en wel met Houffalise.
Houffalise is 'n bíjzonder mooi plaatsje, dat ligt ín een prachtige omge'
ving. Wat echter ruiat zo leuk is, is dat de andere ieugdherbergen op

zulke 'n verre afstand van dit plaatsje liggen. Dit maakt 't dan ook
noodzakelijk 'n meer centrale plaats te zoeken, om vandaar uit mooie
tochten te kunnen maken. Houffalise leent zich daar dan ook zeer goed

voor.
Een andere moeilíjkheid is deze, dat 't nog de vraag is oÍ we daar op

één centrale plaats t 3 nachten mogen verblijven. Maar dat is reeds in
onderzoek. Wat ik echter wel graag van jullie wilde weten is n.l. of je
van plan bent mee te gaan naar dat heerliike plaatsje in de Ardennen.
Geef je dan zo gauw mogelijk op en schriif je naam op de lijst, die in
het clubhuis zowel als op het terrein hangt.
Kan de tocht naar België om de een of andere reden niet doorgaan, dan

overweeg ik toch nog om naar Duitsland te gaan. Ik moet echter dan

ook weten wie of hier mee naar toe gaat. Daarom zie ie voor dit plan

dan ook een 2e liist hangen, schrijf daarop dan ook je naam.

De Belgiëtocht gaat voor, dat begrijp je. België is ook schitterend mooi
in deze omgeving. De ieugdherbergen zullen wel niet zo mooi zijn als

in Duitsland, maar dat hindert niet.
Deze tocht zal hopenlijk worden gehouden van Zaterdag 26 Aug. t/m
Dinsdag 29 Aug. a.s.

Zoals iedereen weet bedraagt de prijs van deelname aan de voettocht
f 12.-. Telliens kon hiervan een bedrag van t f 1,- à f 1.50 worden

terugbetaald. Of het deze keer zal gaan ? We hopen het !

Dus mensen, geef je allen zo gauw mogelijk op.

HUISMAN.

VACANTIEREGELING.
De vacantie begint Dinsdag
15 Augustus. Maandag 3l Juli
De meisjesgroep van Dinsdag
dag 16 Augustus van 7'8 uur'

1 Augustus en duurt tot en met Dinsdag
wordt dus nog les gegeven.
15 Augustus vindt dan plaats op Woens-

HUISMAN.
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MEDEDELINGEN vcrn het Secretqriqqt.
WIJZIGING IN DE REDACTIE.

In de bÈ_stuursvergadering van 12 Juni j,l. werd een commissie van redactie gevormd,
bestaande uit de heren bestuursleden P. Aartsen, B. Companjen en J. Gr-otenhuis,
waarvan het redactie-adres bij laatstgenoemde is: Tusschenweg 5.
De. heer Flier, die wegens drukke bezigheden, verhinderd is Énger de redactie op
zich te nemen, zeggen wii hartelijk dank voor hetgeen hij voor ons blaadje heeft gri-
daan. Laten we hopen, dat de commissie er in zal-slagen het peii van het blad hoog
te houden.
De commissie vertrouwt echter, dat de leden medewerken in het verzorgen van copie.

HET BESTUUR.

JUBILEUM.
Op g0 Juni j.l. is aan-m9i. A. Kruit het speldje voor 10 jaar lidmaatschap uitgereikt.
Annefe.Kruit was.op 5 Juni l0 jaar lid.uan ,De Hazenkamp" enheeftwegensl,ertrek
naar Leiden het lidmaatschap van ,De Hazenkamp" nroeten opzeggen.
ook Bertje Kruit, die bijna g jaar lid is geweest,-vertrekt evèneeÉ naar Leiden en
Uermede,zijn de laatste Kruitjes uit het Hazenkampregister verdwenen.
Gedurende de oprichting van ,De Hazenkamp" zijÀ dé kinderen van de familie Kruit
allen trouwe leden geweest, die altijd op iedere les present waren en zelfs vader
behoorde gedurende zijn verlof in Hollaid tot onze seniorenleden
Wij wensen de Kruitjes met hun verdere studie elders veel succes.
Z.ij zdlen zeker prettige herinneringen bewaren aan de jaren, die zij in ,, De Hazenkamp"
zlln geweest 

A. v. w.

De schoolwedstrijden te Arnhem.
De 24ste Juni Ll. werden er school-athletiek wedstriiden gehouden in Arnhem, waar
wij als Klokkenbergers aan deel namen. Ongeveer de helfi van deze groep Klokken-
bergers, waren tevens Hazenkampers, Het kón dus niet anders of wè moesten wel
een goed figuur slaan, want zoals een goed Hazenkamper betaamt, neemt hil of zii
nooit aan een wedstrijd deel of er moet een goede training aan voorafgegaan zijn,
We vertrokken met goede moed vanaf het Kelf[ensbos in twee bussen van-de-Gelderse
Tramwegen. In Arnhem aangekomen gingen we direct naar het sportveld.
Eenmaal hierziindewashet eerstewerkons vlug te verkleden, daai wij direct moesten
beginnen.
Een groep begon met verspringen; een tweede groep met hoogspringen, enz. enz.
Tot besluit van de wedstrijden werden _de estafettès gelopen. Dè meisies, die het
eerst liepen, bereikten als winnaars de finish.
Nadat alles verlopen was, werden de prijzen uitgereikt. De eerste drie medailles waren
voor de U.L.O-school te Rheden. Daarna werden vier medailles aan onze groep uit-
gereikt, terwiil ook nog de districtsprijs aan de Klokkenberg werd toegekend.
Na de uitreiking verlieten we het veld om de bussen weer op te zoeken en reden
in een vrolijke stemming naar huis.
Daar wij als Hazenkampers een groot aandeel hadden bij het behalen der diverse
priizen schonk ons dit grote voldoèning en ik eindig dan ook met te vermelden, dat
ons dit gelukt is na een goede training onder leiding van den heer Verbeek

Dit stukje, dat ingezonden werd door een Hazenkamper van 14 iaar, is stellig een
voorbeeld voor ziin groepgenoten, om maar niet te spreken van de oudere leden.

Wegens plaatsgebrek blijft enige copie, waaronder een stukje van
volgend nummer liggen.

,,Moeke" tot het

REDACTIE.
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vin tiO75 voor tigO.- 250 cc z(iklep van f 550.- v. f 395.-
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