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zeven uur in de morgen ; het geschut dondert; de klokken luiden :

,,Een prinses van Oranie geboren".
Weer voelen wii ons eén rnet ons aloude vorstenhuis en leven wii mede

met de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin-

Enkele dagen later: ,,Haar naam: IRENE EMMA ELISABETH".

IRE.TV8.' ,De VÍede". Welk een zinvol gekozen naa'Ín.

Het klinkt als een belofte en tegelijk als een uitdaging in onze oren'

die vol ziin van oorlog en oorlogsgeruchten.

Moge Haar naam voor ons volk het symbool ziin om met ons oude

voritenhuis ééndrachtig de handen ineen te slaan om deze belo{te

werkelijkheid te doen blijven ondanks alle dreiging'

fl,flttW"4: Bij deze naam herinneren wii ons weer de lieftallige groot-

moeder, die door Haar gave van hart en hand nog steeds in de herinne-

ring van ons volk voortleeft.
Een mooier gedachtenis had Haar kleinkind Haar niet kunnen geven.

Laten wij hopen, dat ons nieuwe prinsesie even voorspoedig moge op-

groeien als ons aller lieveling Prinses Beatrix.

BEJE.
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,,De Hazenkamp"

UIT HET LAND VAN DE ZAAN
oÍtewel : ,,Oude lieÍde roest niet"

Gezellig, elke maand ,De Hazenkamp" te krijgen en te zien wat daar
zoal gebeurt. Ik zie sommigen van jullie een beetje smalend giimlachen
en denken: ,,Dat zal ie wel hard interesseren, je hebt je al die tijd, dat

le weg bent nooit meer eens in ,,De Flazenkamp" vertoond en zelfs nooit
iets laten hooren". Dat is waar, maar dat wil nog niet zeggen, dat ik
niet vaak aan lullie gedacht heb,
Kiik, ik heb even moeten wennen aan 't idee, dat die Hazenkamptifd
helemaal tot het verleden behoort. Ik ben nu eenmaal in Zaandam en nu
wil ik er ook helerna,a,l zijn, niet half hier, half daar.
Als ik deze eerste tiid vaak in ,,De Hazenkamp" teruggekomen was,
zotJ't me veel moeiliiker gevallen zijn, me met de nieuwe situatie te
verzoenen. Nu, na een jaar is me dat gelukt en kan ik met belangstelling
de gang van zaken daar volgen zonder telkens te denken : ,,Was ik er
maar weer bii". Ik hoop dat de smalende glimlach nu voor een begriipende
heeft plaats gemaakt
Weet je, welk moment ik 't meest naar ,,De Hazenkamp" verlangd heb?
Toen ik op een avond hier een gymuitvoering zag; ik moest toen steeds
denken aan al die fijne avonden in ,,De Vereeniging" als je daar met
de hele bende klaar stond voor de opmars of voor 't nummer van ie
eigen groep.
Die uitvoering hier was in een zaaltje, ongeveer zo groot als de kleine
zaal van ,,De Vereeniging", maar dan slordig en rommelig. Er werd
goed gewerkt, maar 't kwam niet tot z'n recht door de beperkte ruimte.
Ze werkten dan ook met kleine groepen en soms stonden de lui elkaar
nog in de weg. Wat zouden al die turners hier iullie beniiden als ze de

prachtige uitvoeringzaal in ,De Vereeniging" zagen; er is hier in Zaandam
geen enkele flinke zaal. Toch ziin hier veel gymnastiekvereenigingen ;

sommigen doen er ook wel handbal bii en athletiek, bij de meesten
gaan de leden in de zomeÍ ook een dag uit. Maar een programma
zoals ,,De Hazenkamp" heeft er toch geen eén. Ik ben dan ook geen

lid geworden van een vereniging. 'k Zou 't enkel doen om fit te blijven
en daarvoor doe ik trouw thuis vrije oefeningen
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Hoe zit het, zijn er bij jullie nog kampen deze z.omer ?'k Had me voor
't Pinksterkamp op willen geven, maar 'k had er wat lang mee gewacht
en vreesde toen niet meer meer geplaatst te kunnen worden. In het
vorige Maandblad las ik, dat die vrees ongegrond was.
Wordt er tegenwoordig weer gekorfbald ? En komt er weer een O.B.-
korfbaltournooi? Loopt er een Ílinke groep mee met de ,Vierdaagse"?
Vandaag helpen jullie,,De Goffert" openen. Ik wens je in gedachte een

prettige middag.
Ik heb nu maar eens net gedaan of we zo vóór de les op Maandagavond
zaten te praten. Jullie hebt gezien, dat ik er nog wel wat van af weet,
maar er is veel dat ik niet weet. Misschien wil iemand van de Maandag-
groep b.v. miin nieuwsgierigheid een beetie bevredigen en in 't volgende
maandblad een woordje terugpraten.
't Beste allemaal !

zaandam,B Juli '3g. 
ivllEN scHourEN'

qL*llnnJ,n sle'ren. G. v. SPRANG,

(Vervolg.)

We weten dat rondom de zon een aantal wereldbollen lopen, de planeten,
waarvan onze aarde er één is, in ongeveer cirkelvormige banen. Maar
behalve de planeten ziin er ook wolken van nietige stofjes, die hetzelfde
doen, met dit verschil, dat de banen dezer wolken veel langgerekter van

vorm ziin ; ovalen dus.
Op aarde is er dit verschil tussen een trein en een vliegmachine, dat de

eerste op rails loopt en de tweede niet. De eerste baan kunnen we dus
zien, de tweede niet. Die is, wat we kunnen noemen : ,,een wiskundig
begrip". En in de wereldruimte is het ongeveer hetzelfde. De baan van

de aarde is onzichtbaaÍ, rnaar de hele ovale baan van een meteorenzwerm,
een onopvallende stofwolk, is bezaaid met heel fiin gruis, dat het spoor
aangeeft, hetwelk de zwerm volgt, deze is a.h.w. over de gehele baan
uitgestrooid. De deeltjes van de zwerm zijn heel klein, maar zelfs al
waren ze dat niet, dan zouden we ze nog niet zien, omdat ze zich zo
snel bewegen. Een afgeschoten geweerkogel zien we ook niet en deze
deeltjes winnen het, wat snelheid betreft, glansrijk van de kogel. Het
gaat hier n.l. om snelheden van 40 tot 60 km. per seconde, en daarbij
vergeleken, is onze kogel maar een stumper.
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GAZELLE ^..-r.s.N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook vqnqÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINETMOUD
v. Langeveldstra at 43

hoek Daolsche weg

Telefoo n 24464

Ameublementen
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Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer
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Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooÉiru Klaaarshribo
Groenestraat 265 STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET Bl NN ENH UlS"
J. H.Tl LDE RS J r.r."t"to on 26078

St. AnnastraatSSa

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717
Rijwielen, haarden, kachels, fornuizen, enz., desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f 1.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -Inrichtin

D. J. DEKKER,
wE =z=N LA A N a §;Jfl:.'.:;
TELEFOON 21125

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?
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Als die voortvliegende stofdeeltjes met dergelijke snelheden in onze
atmosfeer komen, worden ze gloeiend en hun spoor wordt voor ons oog
zichtbaar. Het zichtbaar zijn duurt maar kort en dat kan ook nieÍ anders,
gezien de beperkte aïmeting van onze atmosfeer en de snelheid der
deeltjes.
Als we nu vragen, waarom de deeltjes gaan gloeien, dan luidt de ver-
klaring meestal, dat dit het gevolg is van de wrijving der lucht. Dit is
niet juist, maar ik zal hierop niet verder ingaan, omdat we ons anders
zouden moeten verdiepen in de moderne stoomtheorie, en dat is minder
geschikt voor ons blad. wel wil ik er dit van zeggen, dat het vuur-
verschiinsel, dat we bii een verschietende ster waarnemen, niet zozeeÍ
het gloeien van het meestal zeer kleine brokje meteoor is, dan wel van
de samengeperste lucht, die er onmiddellijk aan voorafgaat. Natuurlijk
deelt de hitte zích ook mede aan de meteoor zelf, maar de verwarming
is uiterst oppervlakkig en heeft uitsluitend aan de voorzijde plaats. Dit
laatste heeft men kunnen constateren aan exemplaren, die op aarde
beland zijn, en die maar aan één zijde sporen van smelting vertoonden.
De meeste meteoren hebben een zeer klein gewicht van slechts enkele
milligrammen. Het is dus duidelijk, dat ze spoedig vervluchtigd zijn bii
de paar dmizend graden temperatuur, die de verhitting al spoedig wordt.
Slechts de grotere meteoren overleven het avontuur en vallen, als hun
snelheid door onze dampkring is geremd en het gloeien vanzelÍ ophoudt,
op de aarde, soms worden ze gevonden, en dan in een museum
opgeborgen.
om volledig te zijn, moet ik de rest van dit praatje uitstellen tot het
volgend nummer. Mochten er onder jelui zijn, die belangstelling voor
deze dingen hebben, dan ben ik gaarne bereid daar nog eens over te
praten. Wie kent bijv, de weg onder de sterrenbeelden die wii aan de
hemel zien? Zouden het er velen zijn ? Ik betwijfel het.

G. VAN SPRANG.

!(o*,oig ln**o!
Qat geldt n.l. jullie, Suze de Smidt, Nel Buijs, Mevrouw Verbeek, Annie
Kok, Ina Burger, Nanneke Frederikse en het mannelijk deel : Maters,
Visser, Pieterse, Kleinlooh en Frederiks en dan met een speciaal compli-
ment voor Mevrouw en den Heer Verbeek voor de goede leiding van
het geheel.
Jullie hebben het er weer keurig afgebracht en ditmaal wel buitenge-
woon, ik kan me niet herinneren dat jullie zo vroeg elke dag binnenkwa-
men, in vergelijking met voorgaande jaren. Het blijkt dan ook wel, dat
we hier met een saÍe stel lopers te doen hadden.
De drie meisjes van de 30 km draaiden hun hand niet om voor die af-
stand en waren steeds het eerste binnen.

69



N . V. F AT U ly1 
0 n s e v 

" " ?i;u,","ï §:ï :,ï *ï e n,, v a n r I 4 5

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
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
Groesbeekschewegr 176

Nijmegen, -Tel.23664

Filmavonden aan huis I

Programma's vanaÍ f1O.- (Holl. tekst)

Foto A. Zufang, Fotohandel,

Prot. Begrafen is-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdii

Begraafplaats,,Rustoord" en

Gemeentebegraafplaats

Transporten

J. J. H. DE HARTOG
Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr. 83. - TeleÍ.24600
Hees

Willemsweg
276

N.SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

TUSSCHENWEG 5

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belosting-consulent

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel. 23519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Leverin g van alle soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen, Linoleum§ enz.
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Toch moeten we voor deze laatste vier woorden oppasserr, daar het
hierom absoluut niet gaat. Toen ik hoorde, dat dit drietal de eerste drie
dagen zo vroeg de kazerne binnenstapten, dacht ik goed te doen om de
vierde dag eens poolshoogte van die groep te nemen onderweg. Maar
ja, dat liep zo rustig en regelmatig, ik kon ze niet anders dan een

compliment geven.
En dat geldt ook voor de dames en heren van de 40 hm., ook cl,íe

liepen voor vorst en vaderland weg, neen ook dat geheel maakte een

solide indruk.
En die vijf en vijftigers, dat leek net de A'damse Politie van verleden
jaar, die gingen na vier dagen tippelen, met een doodnuchter gezicht
weer naar A'dam toe lopen.
Daarom hulde weer voor jullie prestatie en voor de tijd die je.gereser-
veerd hebt voor de training.
Het zou echter onvolledig zijn, wanneer ik het in deze alleen over de

deelnemers had. Er zijn er nog drie, die ook een speciaal complimentje
toekomt n.l. mej. Verbeek, mej. N.N. en Binnendifk, de drie verzor-
ger(sters) die ik harteliik dank voor hun spontane medewerking,
want ook zii hebben een groot aandeel in het slagen van het geheel.

Zodoende kon de terugtocht op de vierde dag dan ook glorieus genoemd
worden.

Tijgerbrood
met zo'n LEKKER,
KNAPPEND korstje !

.9n1, f,;;*, !
Probeert U het maar eens

Bakkerij EELMAN
Telefoon 21362



"De Hazenkamp

DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt I
Bijkantoor : Willemsw eg 249
Lid van den Nederl. Spaarbankbond

Rentevergoeding per dag
Dageliiks geopend

==s======H:=
J. Steinvoort,
Schoenmaker

Onder Rijkstoezicht sediplomeerd
Schoenhersteiler

Jan van Galenstraat 93

Gebrs. I. en I. Heijmons
voorheen M. Heifnrans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrehening 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

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

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

:q=§=§=====H= | Grootsle verhuur-inrichling v, ilijmegen & 0mslr. 
I

Dames- en Herensalon D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Damestarief : Onduleren . f 0,35 Herentarief : Knippen.. f0,30
Wassen....f0,30 Scheren..f0,l5
Knippen . . . f0,30 Kinderen: Knippen f0,20
ABONNEMENTSKAARTEN VOORDET-IGER

PERMANENTWAVE
Mogen wij ook Uw kruidenier zijn?
Vragen en berzorgen door de geheele stad - Levering ookopmaand-enweekboekjes

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

Telef oo Jansen en Ederveen

en

22
22
3

rvVenscht Gij een Brand-, Inbraak-, Glas-, Ziekenhuis-,
W.A.-, of L"u.nt-@ af te sluiten ?

Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

&, ,#%^ deWmw%affiu Wowpwga%w" @&, 'HZwwg
ALLE VERZEKERINGEN --i- T"l.tooriZ+OOO - Postrekening 349540

23
33
4

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALDEGI( PYRMOI{Ï§II{OEL 6 9

TeleÍoonn ummers 23334 en 22223

Luxe Brood
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekies en Gebakjes

Dagelijks versch

Voorstadslaan 68
Telefoon 21192 - Nijmegen



, De HazenJramp" _73

Töch is er bii mii ook een reden van teleurstelling, en wer deze, dat
we met een groep van twintig hadden kunnen binnenkomen" Er bleek
mij n.l. dat acht lopers die lid waren van onze club, alléen liepen, of
met tweetallen ingedeeld waren bij andere groepen.
Ik maak hun hier geen verwijt van, omdat ik weet dat enkelen het wegens
hun beroep niet anders könden doen. Dat de heer Verbeek zerf de eis
stelt, dat iedereen de trainingsmarsen als Hazenkamper moet hebben
meegemaakt om als Hazenkamper in de groep op de Vierdaagse te
mogen uitkomen, is iets waarmee ik het volkomen eens ben en ook dat
een ieder die de marsen niet meemaakt, óók niet als Hazenkamper kan
meedoen. Wat of verder ook de reden kan zijn, ik weet het niet, ik vond
het alleen jammer. wat zouden we anders een enorme reclame méér
hebben gehad. Met twintig mensen binnenkomen. - Sjonge, dat zou ,n

klap geven.
Daarom verheugt het me zo bijzonder, dat de twaalÍ officiële ropers, zo-
veel offervaardigheid voor elkaar hebben over gehad door elkaar te hel-
pen en de laatste dag op elkaar te wachten en zodoende als één groep
de laatste dag de naam van onze Hazenkamp te hebben hoog gehouden.
Laten we hopen, dat 'n volgend jaar 't de acht anderen moge gelukken
zich bii ons aan te sluiten.

HUISMAN.

VII IEIRIDAAGSIE 11939 .

Och, och, wat waren er maar weer een paar Hazenkampers(sters), die
aan dit wandelfestijn deelnamen. Dat is eigenlijk toch jammer. Maar van
dit kleine groepje hebben we dan ook plezier gehad, want de verband-
trommel heeft er onderweg geen enkele keer aan te pas behoeven te
komen, zoals vorig jaar. Toen hadden we tevens de ellende om een
paar lui op de vierde dagfinaalte moeten meeslepen. (Ditslepen gebeurde
zo goed, dat degene, die er het ergst aan toe was geweest, 's avonds
op het Vierdaagse-bal het hardst meehoste). Maar dit jaar hadden we
we van dit alles geen last, integendeel, het ging zo goed, dat we de
eerste drie dagen telkens voor twee uur binnen waren, wat de 40-'ers
betreft.
Het begon de eerste dag al goed, want we moesten in de stromende
regen vertrekken, maar de echte Vierdaagse-tippelaar vindt dat niet erg.
De regen hield echter spoedig op, zodat Krol het eerst van allen warm
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Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke prijzen

,,'T BLOEMENHUIS" D.A'BEERENS - NI.JMEGEN
v. Broeckhuysenstraat 9 - Telefoon 22060

Postrekening 111213

Sigare nmagaziin
POST"

l{, 0, Schipuerhein&Zn,
St. Annastraat 234

TeleÍoon 22152

Verl . Ziekerstr.142
Teleloon 26708 - Giro 154078

N ijmeg e n

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien;
met l5o/o korting, ook voor niet-leden.
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemetkpap, voor de groei van Uw kinderen.
voor brandstoffen uw betrouwbaar adrïïo, 

c"ntrare verwarming.
Coöperatie,,Vooruitgang" IJ.A. Nijmegen

Hoofdkantoor: Burghardt v,d. Berghstraat 92 - Telefoon 20031

Wordt Lid !
Wii geven 14 dagen uitkeering uit ons ivloederfonds, naar het verbruik'

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de \ reg

SoÍety Íirst I 0roenewoudscheweg 162 - - TeleÍoon 24840

e'ti
SE.IIXT N'IEGEX

-l-!
GCDIPL.

oprlcrcÈ
\ en§

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product.
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liep en het was in de Meerwíjk, dat onze ratel ,,De moord van Raamsdonk"
ten doop hield, wat daarna nog vaak gezongen is, maar het succes-
nummer bracht Thé Frederiks toch ten tonele, want vier dagen lang heeft
ziin ,Madelein" in de omstreken van de Keizer Karel-stad gedaverd.
Onze verzoíger, die niet ngek" genoeg was gebleken en dus voor ziin
taak ongeschikt was, werd aan het eind van de eerste dag door enkele
heren op pensioen gesteld, onder 't motto: ,,Verzorgers genoeg". Dat
was heel aardig gezegd, maar goede verzorgers pluk je niet met trosjes
tegelijk. Men had de volgende morgen de kwaadaardige gezichten van
onze dames, díe van het gebeurde van de vorige dag nog niets afwisten
en van Wilma Verbeek moeten zien, want deze jongedame was nu
aangewezen om met de 40-'ers mee te gaan, maar als een redder uit den
nood kwam B.B. en hif heeft zich zo voortreffelifk van ziin taak gekweten,
dat er de vierde dag een flink bedankje op kon overschieten,
De vierde dag is weer zoals altijd een feestdag geworden. Nadat zich
eerst twee achterblijvers in Grave bij de rest gevoegd hadden, ging het
althee-, koÍfie-, maggi-, bessensap- en limonade-drinkende op Cuijk aan.
Hier werden we getroffen door de schoonheid van de Cuijkse taal. Een
Cuijkenaarhad n.l. boven de weg een laken gespannen met het opschrift:
,Rode Kruis lin{s aÍ", maar wij gingen natuurlijk ress aÍ en bereikten
toen de Maas.
Hier smaakten vier 40-'ers het buitengewone genoegen om in tegen-
woordigheid van baron van Voorst tot Voorst en de burgemeester van
Niimegen het Cuijkse veer overgezet te worden en terwijl de kapitein
der veerpont z'n lieveling van wal stak, maakte dit historisch moment
zo'n machtige indruk op onzen Krol, dat hii het nodig oordeelde om zijn
mond wagenwijd open te sperren en luidkeels te gaan zingen : ,,Alles
oké, mijnheer de burgemeester".
Na de veilige landing ging het over de taaie . . (s.u.p. invullen) naar
Mook toe, waar de 55-'ers reeds waren !! Die twee hadden het die dag
op hun heupen gekregen en waren met een duivelse vaart over de weg
geschoten.
Vanaf Mook ging het troepje al zíngend en trommelend naar de Schei-
dingsweg. Even werden we opgehouden, omdat Krol tegen den bestuurder
van een luxewagen nog iets te zeggen had.
Bii de Scheidingsweg pikten we de 3O-'sters op en kregen de dames
bloemen van ,,De Hazenkamp". Nadat we hier voor de laatste maal van
de onvolprezen thee-wagen gebruikt maakten, hielden wij als eerste
groep onze keurige intocht in Niimegen. 

B.
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VANI IHIIET SIECIRIETAIRIIAAT.

Dames lla
Dames Sen.

Heren III

Nieuw ingeschreven leden over de maanden Juni en Juli:

Heren Sen.

C. v. Westreenen,
Mevr. Larsen.

J. v, Neerbos,
J. Maters,
B. v. Westreenen,
.1. A. v. Eenennaam,
C. J. v. Gemert.

G. Larsen,
K. Kleinlooh,
-f. P. de Geus

VOETTOCHT NAAR BELGIË.

De voettoch I naar Bef gië van 26 t.e,m. 29 Aug. naar Houffalise in de Belgische Ar-

dennen vindt in elk gevàt dooÍgang. Tot onze spijt is het aantal deelnemers ditmaal

niet bíjzonder groot, n.l. slechts 19 personen. Daar onze bus 24 pers. kan bergen,

bestaat dus nog de mogeliikheid dat zich nog enkele deelnemers(sters) kunnen op-

geven, welke i,enwel Àoeten zorgen dat hun ieugdherbergkaart en bewiis van Ne-

ierlanderschap in orde ziin, daar deze niet meer op degemeenschappelijkepaskunnen

worden geplaatst. opgaven worden nog gaarne ingewacht aan het adres van den Heer

J. W. Grotenhuis, Tusschenweg 5.

vooruit Dames en Heren I Schrijf direct nog in en zorg dat we met een volle bus

vertrekken kunnen en wii weten heel zeker, d.at u hiervan geen spiit zult hebben,

hetgeen alle oud-deelnemers volmondig zullen beamen'

Mogen wij nog op enkele deelnemers rekenen ?

ATHLETIEK.
Aan de wedstrijden, uitgeschreven door de Veren. ,Quick", voor Nijmegenaars, na-

men enkele Hazenkampers, buiten clubverband, deel. zii wisten aardige successen te

bereiken. wij hopen alleen dat er wedstriiden op zaterdagmiddag zullenkomen'waar-

àan wij dan als ,De Hazenkamp" kunnen deelnemen, zoals vorig iaar te Oosterbeek'

De behaalde resultaten waren :

F. MAASSEN, No. l op de 100 meter, in den prachtigen tijd van prec 12sec.

, No. 3 oP versPringen.

P. SCHEKMAN, No. 2 oP de 100 meter' 
-' """;"^ "^' ' rlo. z oó verspringen; ,bravo Piet, ga zo door!"

K. MEESTERS, No, 3 oP versPringen'" '^";"^""-' Nà. 5 ;ö aé rbo ,fret"t, na een spannende nek-aan-ne,[ïi."n&",i"r.

Is het niet mogeliik begin September nog de onderlinge wedstrijden voor de vilfkamp

Heren en Dames te houden ?

willen de Heren Huisman en Verbeek dit nog eens §erieus overwegen ?
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Speciale
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K.klep ROYAL.ENFIELD

van f t075 voor f Zg0.- 250 cc zijklep van f 550.- v. f 395.-

ARIEL 850 cc K.klep 350 cc ,, ,, f 690.- v.f 475.-

van f 64b - voor f faS.- 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

ARIEL 600 ec 4 cyl.

N .V. lVaas Bu u rtspoorweg

AUTOCARReIZf-N door binnen- en buítenland,
rnet en zonder pension

AUTOCARS beschikbaar voor Vereenigingen
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personen tegen concurreerende prijzen

Speciaal adres voor groote Gezelschappen

Vnaagt prijsopgave en reisgids
voor reizen van 1 t/m 21 dagen

Reisbureau Maas-Buurt
Molenstraat 57 - Tel.24aOO
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