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Complete Ski-uitrustingen
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De beste dag in Uw leven, is de dag waarop U
zich verzekert tegen de tegenslagen, die nimmer
zijn te voorzien

Die dag is VANDAAG, want
MORGEN kan het te laat ziin

B, C0ÍilPAi{JEI{, }lalertscheueldweg 314, ]{iimegen
veÍzekert U

EN
bij een solide Maatschapprj

Vraagt eens inlichtingen,
die zonder eenige verplichting gaarne worden verstrekt
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DE HAZENKAMP IN DE BRANDING.

Van de waarheid omtrent het veel gehoorde: ,,Wat leven wijtochsnel!"
hebben wij ons dezer dagen nog eens kunnen overtuigen'

In de bestuursvergadering op 18 Augustus j.1., voor de eerste maal ten

huize van het echtpaar Grotenhuis gehouden, werden nog allerlei zaken

besproken en plannen gemaakt voor de toekomst, o.a. de voetreis van

De Hazenkamp naar België, clubwerk gedurende de wintermaanden, enz.

De Heer Verbeek. die mede aanwezig was, nodigde ons uit' de vol-

gende bestuursvergadering te ziinen huize te houden.

Toen echter op 28 Augustus f .l. de aanplakbilietten verschenen,waardoor

de oproep tot algemene mobilisatie geschiedde, begonnen ook voor De

Hazenkamp de moeiliikheden. De H.H. Huisman, Verbeek en Grotenhuis

werden onder de wapens geroepen, Peter Aartsen was nog steeds in

militairen dienst. Voorlopig althans besloot het bestuur de gymnastiek-

lessen niet te laten beginnen en verscheen in de pers het U bekende

bericht. De voettocht naar België ging natuurlijk niet door.

Thans, nu wij wel kunnen vermoeden, dat de mobilisatie geruimen tijd

zal duren, heeft het bestuur gemeend te moeten ingrijpen en de gym-

nastieklessen te laten beginnen onder leiding van den Heer D. Lampe,

leeraar M.O.-gymnastiek, dien wij bereid vonden de lessen tijdelijk waar

te nemen.

Onder verwijzing naar de advertentie's in de plaatseliike bladen en de

circulaire, door de leden ontvangen, spreek ik namens het bestuur de hoop
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uit, dat allen de lessen weer trouw zullen bezoeken, opdat onze vereni-
ging door deze tijd van moeilijkheden ongedeerd heenkome. Het trouw
volgen der lessen, het elkander geregeld ontmoeten der leden houdt de

band onderling stevig, en dat is toch wat onze vereniging nodig heeft.

Aan onzen tijdeliiken leider, den Heer Lampe, roepen wii een harteliik
welkom toe. Moge onder zijne leiding De Hazenkamp als voorheen op

goed compas zeilen !

Vóór alles geldt nog steeds hetgeen wij vinden in ons oude volkslied :

,MIJN SCHILD ENDE BETROUWE

ZIJT GIJ, O GOD MIJN HEER'"

v.S.

Qnuoign Spn"tolaas

tot: ree&s uenLnijglnua,n

BAKKERIJ EELMAN
Telefoo n 21362
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Uit het vooraÍgaande is ons nu wel duidelijk geworden wat de naast-
biizijnde oorzaak van een sterrenregen is, n.l. de banen van voortvlie-
gende stofdeelties, waarvan er sommigen de aardbaan snijden. Nu rijst
de vraag, wat of de oorsprong dezer meteorenkringen is, En hierop heeft
de sterrenkunde ons sinds ongeveer drie kwart eeuw een antwoord ge-
geven.
In 1866 deed een Italiaansche sterrenkundige, Schiaparelli, een merk-
waardige ontdekking. Het bleek hem n.1., dat de baan der Perseïden
praktisch dezelfde was als de loopbaan van een komeet, die vier jaar
daarvoor, dus in het jaar 1862, te zien was geweest. Deze wordt naar
zijn ontdekker, de komeet van Tuttle genoemd.
Sterrenkundigen zijn nuchtere menschen, die voorzichtig genoeg zijn om

niet over één nacht ijs tegaan. Het enkele feitvan deze, doorSchiaparelli
ontdekte overeenstemming, hoe merkwaardig overigens, behoefde nog
geen bewiis te zijn voor iets nieuws, dat men nog niet kende. Het kon
ook een bloot toeval wezen.
Betrekkelijk spoedig bleek echter, dat er meer achter zat. Leverrier, een

beroemd Fransch astronoom, die uit afwijkingen van de baan vandepla-
neet Uranus zijn buurman Neptunus ontdekte, berekende de baan van
de Leonidenstroom. Dit is een meteorenzwerm, die uit het sterrenbeeld
de Leeuw (Leo) schiint te komen. Op grond hiervan werd door hem ge-
constateerd dat deze baan precies klopte met de loopbaan van de komeet
van Temple, welke in 1866 aan den hemel verscheen.

Jullie voelt wel, dat de zaak er nu anders voorkwamtestaan. Dezeker-
heid, dat bepaalde meteorenkringen nauw verwant zouden ziin aan be-
paalde kometen, begon groter te worden.
Toen nu een vijftal jaren later bleek dat de Andromediden - vallende
sterren, die jarenlang op 27 November terugkeren, zo genoemd naar het
sterrenbeeld Andromeda, van waaruit zij schifnen te komen - in het
voetspoor van de komeet van Biela liepen, kon men er niet meer aan

twijfelen, dat er een nauwe verwantschap moest bestaan tussen meteoren-
kringen en kometen.
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Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke priizen

,,,TBLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
v. Broeckhuysenstraat g - Telefoon 22060

Postrekening l1l2l3

Sigaren magaziin

,,DE POST"AC.LI
STIIXT N'EGEX

-l--
GCDIPL.

ODrIqCÈ\en§ /

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

TeleÍoon 22162

Verl . Ziekerstr.142
TeleÍoon 26708 - Giro 154078

Nijmegen

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

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, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Voor brandstoffen Uw betrouwbaar adres.

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

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

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

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de weg

Sofety Íirst ! 0roenewoudscheweg 162 - - Telefoon 24840
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Deze verwantschap schiint als volgt verklaard te moeten worden : De
kometen als hemellichamen, hebben geweldige uitgebreidheid ; de hoeveel-
heid stof die er een rol bij speelt, is uiterst gering, Vooral de staarten,
die een lengte hebben van honderden millioenen kilometers, bestaan uit
ongelooflijk fijn verdeeld materiaal en hebben praktisch geen gewicht.
Als er van gewicht sprake is, dan zit dat opgehoopt in de zogenaamde
kern, een helder lichtpuntje in de meestal wazige kometenkop. Het ge-
wicht ís echter zo uiterst gering, dat het onmogelijk is, enige afwijking
te vinden, door een komeet in de baan van een hemellichaam teweeg-
gebracht.
Nu moet deze kometenkern niet beschouwd worden als één enkele samen-
hangende massa, maar veeleer als een losse verzameling van gruis in
verschillende afmetingen, van bijv. zandkorrels tot rotsblokken toe. Het
is nu duidelijk, dat het door den loop der eeuwen heen onmogelijk is om
een dergelijk samenstel van delen bij elkander te houden, eenvoudig om-
dat zij niet alle precies dezelfde snelheid hebben. Het gevolg hiervan is,
dat sommige delen achterblijven, andere delen voor raken, zodat na ver-
loop van een zeer langen tijd de gehele kometenbaan waarschiinlijk be-
strooid zal zijn met een zeer Íiin stofgruis. Komt nu onze aarde in zo'n
stofkring terecht, dan zien wij dat feit, op de reeds eerder beschreven
wijze, zich aan ons oog voordoen als een sterrenregen.
Iedere meteorenkring heeft zijn eigen snijpunt met de aardbaan, m.a.w.
zii heeft haar eigen datum van verschijnen en wel díé dag in het jaar,
waarop de aarde zich in dat bepaalde punt van haar baan bevindt.
Voor een ieder die zich interesseert hiervoor en ook voor andere onder-
delen der sterrenkunde, beveel ik de lezing van het boek van Dr. A. J.
M. Wanders aan, getiteld ,,ln het rijk van zon en sterren", waaruit ik de
gegevens voor het bovenstaande heb geput.



82---= ,De Hazenkamp"

i DE SPAARBANK

Dames- en Herensalon D' H. VAN DEN BER6,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt I
Bijkantoor : Willemsw eg 249
Lid van den n-ederl. Spaarbankbond

Rentevergoeding per dag
Dagelijks geopend

==;€3::H§K--..---

J. Steinvoort,
Schoenmaker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

:A(^i^'@4^',rere
,l..JàM.vàMd/M

Damestarief: Onduleren .' f0,35
Wassen... . f 0,30

Gebrs. I. en J. Heiimans
voorheen M. Heijmans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrekening 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?
Wii VE,RHURF-N complete serviezen
en alles r'vat daarbii behoort.
Voor 1000 personen kunnen wii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.SO Tel. 26295

Grootste verhuur-inrichting v, l{iimegen & 0mslr,

Herentarief :Knippen.. f 0,30
Scheren . . f0,15

È;i;;;; ... ió,àó Kind".en:I{nippen fo,2o
ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

PERMANENTWAVE
Mogen wij ook Uw kruidenier zijn?
VragÀ en berzorgen door de geheele stad - Levering ook op maand- en weekboekies

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

Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALDEGI( PYRMÍI}ITSIIIOEL 6 g

Telefoon n ummers 23334 en 22223

23
33
4

en

22
22
3

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Niimegen

Wenscht Gij een Brand-, Inbraak-
W.A.-, of L*r.nt-@ af te
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

&^ 6%= MwWmw%o@, Wwwww%àw, &&, WÀwww

, Clas-, Ziekenhuis-,
sluiten ?
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Door middel van de plaatselijke bladen en in een circulaire, die aan alle
leden werd toegezonden, hebben wii de leden weer zo spoedig mogelijk
opgeroepen tot de lessen.
Wii schreven reeds dat de internationale toestand ook voor De Hazen-
kamp enige moeilijkheden gaf door het feit dat onze beide directeuren
onder de wapenen zijn geroepen.
Meer dan ooit is het echter nodig dat alles zoveel mogelijk z'n gewone
gang gaat.
Laten de ouders vooral nu hun kinderen enige uren in de gelegenheid
stellen aan sport te doen, waardoor een welkome afleiding wordt ver-
kregen en hunne gedachten weer naar de gewone dagelijkse dingen uit-
gaan. Dit is in elk geval beter dan iedere radiomededeling in de huis-
kamers te volgen over niet anders dan oorlog en nog eens oorlog.
Wii vonden den heer D. Lampe bereid de lessen van de heren Huisman
en Verbeek tijdeliik waar te nemen.
We doen een beroep op alle leden om mede te werken dat alles zo vlot
mogelijk kan verlopen en wij met elkaar De Hazenkamp weer in vollen
bloei aan de h.h. Huisman en Verbeek kunnen overgeven.
Door de omstandigheden ziin er uiteraard enige wijzigingen in de lesuren
gebracht wat betreft uren en avonden.
We hebben echter getracht het zo goed mogeliik te regelen.
Leden ! komt allen weer trouw op de lessen die ziin aangegeven in de
jullie toegezonden circulaire. Hierin ziin evenwel enkele kleine veran-
deringen aangebracht, in verband met de beschikbare tijd van den heer
Lampe.
We laten volledigheidshalve de lesrooster hier nog volgen, zoals deze

thans is vastgesteld. (Zie volg. blz.)
Ook zal getracht worden de buitensport, voetbal, hockey enz. weer ge-

regeld te doen plaats hebben.
De heer Lampe heeft toegezegd zoveel mogelijk hierbij zijn medewerking
te verlenen.
Ook het clubhuis in de Groenestraat hopen we begin October weer open

te stellen voor de Zaterdagavonden en verder voorzover hiervoor belang-
stelling bestaat.
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Gymnqstiekzcql Hozenkqmpseweg:
Maandag 8.30-9.30 Dames IIIa (gewone Maandaggroep)
Dinsdag 6.45-7.45 Meisjes IIb (14-17 jaar)
Woensdag 3-4 Kleutergroep (6 en 7 iaar)

" 4-5 Meisjes I (8-11 iaar)
, 5-G , Ia (11-13 jaar)
,, 7-8 , IIa en Mulo Klokk. (13-16 laar)

Donderdag 4.45-5.45 Jongens I (8-12 iaar)
, 6.45-7.45 , II (12-16 f aar)
,, 8-9 Heren Seniores
,, ,.15- 10.15 Heren

Vriidag 7-8 Dames III en IIIb (voorh. Woensd. en Vrijd.)

Gymnastiekzaol Klokkenberg.
Maandag 4.15-5.15
Dinsdag 4.15-5.15

, 8.15-9.15
Vrijdag 4.15-5.15

Jongens L.S.
,, M.U.L.O.

Dames Seniores
Meisfes L.S.

Wellicht zullen de leden van het
tities willen aanvangen, waarvoor
met Mej. Milo en den heer Drost.
welkom ziln.

zangclubje weer met hun zang-repe-
zij zich in verbinding kunnen stellen

Nieuwe talenten zullen hierbij zeer
De Secr.-penn.

A. v. W.

@ ruw W@m@W%W%ww@wm@m^

Was het al omstreeks Pasen dat wij enkele leden en ons bestuurslid
P. Aartsen in hun militairen-pakje zagen vertrekken, thans hebben we
ruimschoots ons deel uit de Vereniging moeten missen.
Zowel de heer Huisman als Verbeek en ons bestuurslid J. Grotenhuis
waren plotseling verdwenen, waardoor wij de technische- en administra-
tieve leiders uit onze vereniging zagen vertrekken.
Wii willen in de eerste plaats aan de gemobiliseerden zelf denken en ho-
pen dat zij spoedig weer hun militaire pakje kunnen verwisselen met het
Hazenkamp-tenue.
Van onze beide directeuren ontvingen we reeds brieven. De heer Huis-
man voelt zich ,,als in een concentratiekamp" en de heerVerbeekschrijft
o.ffi.,. .'t Ruikt er een beetje eigenaardig". Beideherenhebbenechter
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strepen op hun mouw en hebben dus ook wel een streepje voor.
We kunnen ons echter voorstellen dat zij niets liever willen dan spoedig
naar eigen haard te kunnen gaan en wii wensen hun en al onze leden
dit ook van harte toe.
Het zal zowel onzen directeuren als den heren Aartsen en Grotenhuis een
genoegen ziin te vernemen dat De Hazenkamp weer zo spoedig de lessen
heeft kunnen hervatten onder technische leiding van den heer Lampe en
dat door de oude administrateurs het admin. werk weer ter hand werd
genomen.
Dat er spoedig vrede moge zijn !

A. v. W., Secr.-penn.

q"hh"iln,.J !

Zelfs in de meest spannende dagen in de maand September hebben wij
toch nog even de aandacht willen schenken aan enige leden die in feest-
stemming waren.

Het waren Gijs van den Hoven met Mej. Dekker en Henk van Ingen met
Mej. v. d. Haar die in het huwelijk zijn getreden.

Hoewel wif reeds van onze belangstelling hebben blijk gegeven op den

dag van hun huwelijk, willen we niet nalaten om in ons blaadje alsnog
namens alle Hazenkampers onze hartelijke gelukwensen aan te bieden.
Dat de duistere tijden, die voor hen wel zeker in herinnering zullen
bliiven, spoedig ten goede mogen veranderen en ook zij een voorspoedig
huwelijk en goede toekomst tegemoet mogen gaan.
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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

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)

N. V. FAT U1y1 
0 n s ev 

"" ïi;u.",'í;§:ï :f; *h e n,, v an 1 845

Sluit o.a.
Persoonlijke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrdwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, §pecialistenhulp en Operaties

Vraagt premie-opgaaf, zonder eenige verplichting aan :

fu "@"&&WWWÀWe@waesWeekwchcwwq2.@2WwW,22.92.@

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUBEAU

SC H EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Te|.23664

Foto A. Zufang, Fotohandel, wilremsweg

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. belqsting-consulent

S. J. KLEINLOOHJT.
SCHEWEG 352 NIJMEGEN Te|.23519

Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Leverin g van alle soorten Meubelen, Gordijnen,MatrassenrLinoleums enz.

DAAL
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Enkele weken ben ik nu met miin waarnemende taak bezig. Zodoende
heb ik op míjn inspectietocht kennis kunnen maken met alle afdelingen.
De eerste lrennismaking met de uitgebreide Hazenkampfamilie is mijge-
lukkig zeer goed bevallen. Van alle groepen mocht ik de grootst mogelijke
medewerking ontvangen, waardoor mijn werk in niet geringe nrate ver-
gemakkelijkt werd.
Het is voor een vereniging verre van aangenaam wanneer zij haar beide
eminente leiders, zij het dan ook tiideliik, moet missen, maar nog lastiger
is het voor den vervanger, die er voor te zoígen heeft dat dit verlies
zo klein mogelijk gemaakt wordt. Dank zii Uw aller medewerking heb
ik gegronde hoop, dat het mij zal gelukken. lk geef U allen van jong
tot oud, de verzekering, dat ook ik miin uiterste best zal doen, De Ha-
zenkamp, die nu toch ook mijn Hazenkamp is, vooruit te brengen, in de
geest, welke haar beide directeuren reeds zo vele jaren aangeven.
Het zal voor mii persoonliik een groot genoegen zl1n, aan collega's Huis-
man en Verbeek bii hun terugkeer een vereniging over te dragen, die
klinkt als een klok !

Laat ons het daarop houden !

D, LAMPE.

VAINI IHI IE]I SIECIRIEII-ÀIRIIAAT.

In de in Juli i.l. gehouden bestuursvergadering ontvingen wij het bericht van Mevr. J.

Companien-Dekker dat zii door omstandigheden als bestuurslid en alswerkend lid van

De Hazenkamp moest bedanken.
Mevr. Companien-Dekker die vanaf de oprichting lid is geweest en dus al met het

,10iaar-speldje'' was getooid, was in De Hazenkamp als Judith Dekker geen onbe-

kende. Zowel als lid en later als bestuurslid heeft zii zich steeds enthousiast voorDe
Hazenkamp gegeven.
Wij zijn haar dan ook biizonder dankbaar voor hetgeen zif heeft gedaan in het belang
van onze Vereniging en we zijn blii dat in Januari i.l. haar man ,,Ben" in het bestuur
gekozen werd zodat wii er zeker van zijn dat hii steeds de steun achter zich heeft
om in het belang van De Hazenkamp ziin taak te vervullen.

HET BESTUUR.
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GAZELLE ^.."IIn.n. - Riiwielen
STOKVIS .

(ook vonoÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A E MAURIT$ DRUKI(ER'S

ffi ff Meubileerinrichting ll.U.

F@dË lE lan ge Burch tstr. 26-30

,l*;tí. lE ret.2ot24

A. BRUINH/VOUD
v. Langeveldstra at 43

hoek Dcalsche weg

Telefoo n 24464

mmmimmuffillil
Ameublementen

Linoleums voor
I{arpetten Eetkamer
Gordijn- Zitkamer

stoffen Slaapkamer
Perzische BUreaUkamer
rapiiten KLEINMEUBELEN
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Henk Milo,
Piano- en Orgelless,en, ooÈ iu lilauar.skribo
Groenestraat 265 STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET BIN N EN H U lS"
J. H.Tl LDERS J r.r"t"toon 26073

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 .l .- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -Inrichtin

D. J, DEKKER,
wE =zEN LA AN a E;Jri:,%::
TELEFOON 21125

Koopt U wel eens de Adverteerders?bij



Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg lZ6

TeleÍ. No.21364
Beveelt zich beleeíd oon
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Alle voork. reparatie's aan woningen en getouwen

A. VAN DER SLUIS
Al Hà@ PAUL VAN SCHAIIK
NI]MEGEN
N
E
M
E
R

D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Berijdt
de Gouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

\ry.. MENNE
Specialiteit

in alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostroat 98a
TeleÍ 20525

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 22608
JE ADRES

voor Meubeltransporten
Sleeperij

,,lDE ZoN"
Wosschen

Stoomen
Verven
GRAAFSCHEW EG 247
TEL. 2t740
NIJMECEN



Loot U
deze kans
nog voorbij
gfc:crn????

Speciale

Aanbieding I

ARIEL 609 99. 
4 cyl-.K.klep ROyAL-ENFIELDmet veereno acnlerwlel

vin tió25 voor f Zg0.- 250 cc zijklep van f 550.- v. f 395.-

ARIEL Bbg èc K.klep 350 cc ,, ,, f 690.- v.t 475.-

van f 64B- voor t f+S.- 600 cc ,, ,, f 815.- v. f 560.-

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

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

N.V. Maas-Bu u rtspoorweg

AUTOCARREIZEN door binnen- en buitenland,
met en zonder pension

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

Speciaal adres voor groote Gezelschappen

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

Reisbureau Maas-Buurt
Molenstraat 57 - Tel.24OOO

NIJME6EN
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