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,,Gééééft----ócht I !" - ,,Vóóóórwaarts----Mórs !" - Een-twee, een-twee. .

en daar loopt sergt. Huisman rnet z'n mannetjes, trekkende aan de zwaíe-
mitrailleurkarren langs Holland's schone dreven.
Ja, beste vrienden, daar loop ik nu in m'n veldgrijs, en toen ik gister-
morgen er zo met de troep op uitging, toen dacht ik ineens aan jullie.
Nu moesten jullie me hier eens kunnen zien lopen, dan is het een heel
ander gezicht als jullie zo over 't algemeen van mij gewend zijn.
Wat kan alles toch spoedig veranderen ! Wie had nu gedacht dat ik jullie
zo gaaw zou moeten verlaten. Steeds had ik zelf de gedachte gehad, 't
zotl wel los lopen, maar ik heb me erin vergist, óók ik liep de 29e Au-
gustus om 6 uur 's morgens de deur uit en zat drie uur later op de plaats
miiner bestemming. Gelukkig nog juist enkele uren tijd gehad om alle
zaken te regelen en jullie secretaris medegedeeld dat ook de lichting
7925 verzocht werd van betrekking te veranderen en zodoende niet meer
op mii te kunnen rekenen. Zo ook collega Verbeek, die me op de be-
wuste dag opbelde : ,Jö, ik ben de sigaar," en ik maar meteen riposteerde
met : ,,dan kunnen we elkaar 'n hand geven". Ook hij dus weg en ook
Jan Grotenhuis en nög enkele Hazen. Wat kàn toch alles gauw gBan.
Laten we allen hopen, dat het maar van tijdelifke aard mag zijn en we
gauw weer in de gelegenheid worden gesteld onze oude plaatsen weer
in te nemén.
Hoe is het anders met jullie, beste vrienden, op onze Hazenkamp. Zijn
jullie nog allemaal op de lessen ?

Zo menigmaal overkomt 't me, als ik een ogenblikje vrij ben, dat ik aan
jullie denk. Zo ook gister, toen we met onze hele groep op 'n beschut
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plekje lagen en de officieren bii elkaar werden gefloten. Tóén wisten
we het wel en in tijd van 'n ommezien lagen we allen te pitten, het was
ontzettend. De zon straalde in volle kracht op je gezicht ; als je dan een
mars achter de rug hebt, ben je gauw in het land derdromen. Jullie be-
grijpt, dat ze toen ook niet meer op mii konden rekenen. Daar lagen we
nou, de oude kerels èn maar snurken van jewelste, de één nog har-
der dan de ander. Je moet n.l. weten dat we in mijn sectie, zogoed als
allemaal gehuwd ziin, vaders van een, twee, drie, vier en één zelfs van
vijf kinderen, we vormen hier de senioren-afdeling van het Nederlandse
Leger.

Opééns een steek . . . ik vlieg overeind en sla niet geweld met m'n veld-
muts op m'n been en verpletter een wesp, die haar angel in m'n been
gestoken had. Toen was de slaap over en ging ik met 'n verbeten ge-
zicht maar een eind lopen en kwam de gedachte aan De Hazenkamp
weer in mij op : ,,Woensdagmiddag" ? de ieugd is bezig op ons terrein,
in gedachten zie ik weer m'n meisjes en m'n jongens om meheen sprin-
gen in hun fleurige sportcostumes. Wat zou ik er graag bii zijn en wéér
Ioop ik in mezelf te mopperen op die ellendige toestand in dez_e wereld.
Hoe lang zal het duren, dat de wereld wat wijzer gaat worden en we
weer als gelukkige mensen kunnen leven.
Ik ben intussen weer bii m'n lotgenoten teruggekeerd, die op het eerste
gezicht geen teken van leven geven, zó heeft Morpheus hen te pakken.
,Omhangen !" klinkt plots een kreet van onze luitenant en twintig slaperige
koppen richten zich op, staren me vragend aan.
,,Wat zeit u sergeant?" vragen ze.

,,lk zei niks, maar de luit. wil ons laten omhangen," antwoordde ik.
,,Laat 'm . . . dit en dàt. . . Hii kan dlt en dàt en weet ik veel, wat
of de 3e sectie allemaal uitkraamt, maar het gevolg was dat we in een
bulderend lachen om een zotte uitdrukking van een ongelooflijk geestige
boer, onze uitrusting vastmaakten en met een snelheid van 1 km. p. uur
het terrein afsjokten.

Ja lui, zo is het leven hier, geestig maar ook somber. Somber voor ons
allen, die onze vrouwen en kinderen moesten achterlaten en velen in
zéér moeilijke omstandigheden.
Geestig toch ook om de zotte dingen die je met zulk een stel oude kerels
kunt beleven. En juist de goede geest maakt je dan weer sterk en het
doet je goed als er 'n type bij is, die op een onvervalst nuchtere wíjze
weer eens bezig is.

En nÈ itollie Hazenkampers. Nu nog een woordje van míj tot jullie.
Ik heb van Mijnheer van Westreenen gehoord, dat hij er in geslaagd is,

een plaatsvervanger voor ons aan te stellen, Fijn, héérlijk, vond ik dat
bericht.



,De Hazenkamp" 91

Wat ik nu te zeggen heb, is dit: Beloof rne, dat jullie met Mijnheer
Lampe goed zult werken. Helpt hem bíi ziin arbeid onder jullie, het zal
hem niet gemakkelíik vallen, maar draag hem dezelfde sympatie toe als
jullie Mijnheer Verbeek en mij altijd bewezen hebt.
Houdt DeHazenkamp in toom en werkt hard aan haar levensvatbaarheid
en instandhouding. Doe als Hazenkamper je plicht tegenover het Bestuur
en helpt haar in haar moeilijke taak.
Ik koester een grote wens, en wel deze, dat we mettertijd elkaar mogen
terugzien en we allen weer bí,f en nzet elkaar mogen werken als ge-
lukkige Írensen.
Ik zal graag eens iets van jullie willen horen en ik belooÍ jullie, dat ik
je zal antwoorden in ons Hazenkampblad. Willen jullie me dat genoegen
doen ?

Als 't kan zal ik iullie persoonlíjk terugschrijven, mits ik hiervoor de tijd
heb, want ik heb 't hier zeer druk in deze moeilijke omstandigheden,
Miin vrouw en mijn dochtertje maken het gelukkig heel goed. Steek er
geen visite af, want ons huis in de Reestraat 32 is voorlopig gesloten.
Dag jongens, dag meisjes, dames en heren, seniores en senioren !

Als a,l,tíjd relceru ik op iwl,l,iel Stevige hand van Huisman.

Mijn adres is: Sergt. A. HUISMAN,
M. C.III 34 R.I.

Groep Naarden, Vesting Holland.

Qnuoíírn ópnrulaas
lr,to YerellrS aenLnijgl»ua,r

BAKKERIJ EELMAN
Telefoo n 21362
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GAZELLE ^,.-n.e.N. - RiiwielensroKvls '
(ook vqnqÍ Í 1,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINHMOUD
v. Langeveld straat 43

hoek Dcalsche wegr

Telefoo n 24464

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooh iru Klaoarshribo
Groenestraal 265 STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET Bl N N EN H U lS"
J. H.T I LDE RS J r.t"t"toon 2ooz3

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 -lnrichtin

D. J. DEKKER,
wE l_Zl_N LA A N a !;Jri:,%:;
TELEFOON 21125
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OptrtxrsrrrEruunNro eurustnr ruus.

Sedert enige weken is op Zaterdagavond het Clubhuis aan de Groene-

straat 210, weer opengesteld. We hebben ons buitengewoon lid Jan de

Hartog, bijna geheel hersteld van zijn ziekle, bereid gevonden, op deze

avonden aanwezig te willen zijn, om hier leiding te geven en voor de

goede orde te waken.

De Hartog wordt hierbii trouw terziide gestaan door ziin verloofde, Nel

van Bovene, die voor de thee zorgdraagl.

Leden van De Flazenkamp, bezoekt 's Zal.erdagsavonds het Clubhuis,

waar gelegenheid is voor allerlei spelen, als ping-pong, biljart, schaak- en

damspel, enz.

Het elkaar ontmoeten op deze rvijze, versterkt de onderlinge band in

onze vereniging.

Geef je wensen te kennen, wat er gedaan zou kunnen worden om de

leden in de gelegenheid te stellen, in een gezellige sfeer saàm te kunnen

ziin.

Als de verschillende spelen niet bepaald de dames- en meisjesleden trekt,

zouden deze dan niet op andere, nuttige wiizezich kunnen bezighouden ?

B.v. 'n cuÍsus verbandleer, wat in deze tijd voor niemand overbodig en

zeer nuttig is.

Ook zouden zij zeer nuttig werk kunnen verrichten voor onzemilitairen,

door het doen verzorgen van lectuur, handschoenen breien of iets der-

gelif ks.

Wie van de dames neemt hier het initiatief ?

Er is op velerlei gebied voor anderen wat te doen, wat je zelf een ge-

noegelijke avond bezorgt. 
A. v. W.
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt 1

Bijkantoor: Willemsweg 249
(Door omstandigheden tijd. gesloten
Lid van den Nederl. Spaarbankbond
Rentevergoeding per dag
Dagelijks geopend

=====:====:=
J. Steinvoort,
S choen maker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

4(4(^.ë(r,ë ree-(^MM6.vàMÈ

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

Damestarief: Onduleren . . f0,35 Herentarief: I{nippen . . f0,30
Wassen.... f 0,30 Scheren.. f 0,,l5
Knippen . . . f0,30 Kinderen: Knippen f0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER
PERMANENTWAVE

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

SCHILDERS
DENNEN§TRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrekening 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

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

VAWE's Levensmiddelenbedrijf
Daatscheweg 3l - Telefoon 20768 - J. M. van Westreenen

23
33
4

en

22
22
3

Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALDECI( PYRM(II{T$IIIOEL 6 9

Telefoonn umm ers 23334 en 22223

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

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

0rootste verhuur-inrichling v, tiiimegen & 0mstr,

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Nijmegen

Wenscht Gij een Brand-, Inbraak-
W.A.-, of Levens-verzekering af te
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

ALLE VERZEKERINGEN

, Glas-, Ziekenhuis-,
sluiten ?

ffi^ 6%^ &eW hffiw ffiwwryw%%w" @&u'ffiwwg
-*:- Teletoonu24600 - Postrek"enin g 349540
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9)*, ee,o Qn*olr;l;rnn,,le.

Na mijn overhaast vertrek op voormobilisatie 25 Aug. en de daarop
volgende mobilisatie, heb ik nog geen gelegenheid gehad om te zoÍgen
dat ook vanuit het gemobiliseerden-kamp nog berichten doorkomen voor
ons clubblaadje.

Tot mijn groot genoegen hoorde ik echter bíj mijn laatste verlof dat, niettegen-
staande alle moeilijkheden, uit dezen toestand voortvloeiende, onze Ífazen-
kamp haar lessen heeft hervat en alles in het werk zal stellen om de vereni-
ging na afloop van de mobilisatie weer in volle bloei aan haar beiden
Directeuren over te dragen. wij allen, bestuurs- en werkende leden
weten wat wif verliezen nu de H,H. Huisman en Verbeek hun gym-pakje
voor het griis-groen verwisseld hebben, maar des te meer moeten nu alle
leden hun uiterste best doen, om den Heer Lampe te tonen, dal onze
vereniging een levende club is, die ook in moeilíjke omstandigheden haar
bestaansrecht nret hand en tand weet te verdedigen. Daarom vond ik
het ontzettend jammer, tijdens mijn verlof te vernemen dat de lessen op
het ogenblik niet druk bezocht worden.
Maar dames en heren, meisjes en jongens, dat is toch niet in orde, noch
daargelaten dat dit ook voor den Heer Lampe niet prettig is. Jullie mogen
dubbel blij ziin dat je in de gelegenheid bent om nog lessen te ontvangen,
daar jullie hiermede, in vergelijking met ons, gemobiliseerden, toch in een

bevoorrechte positie verkeren. Ik wil jullie tenminste wel vertellen dat ik
weer gaarne elke Donderdag naar les zoo gaan) maar dat hiervan op't
ogenblik natuurlijk geen sprake kan zijn.
Het spreekwoord zegt: ,ln de nood leert men z'n vrienden kennen" en

daarom doe ik een beroep op jullie, allen je uiterste best te doen, geen

enkele les te verzuimen en alleen dàn te bedanken voorhet lidmaatschap,
indien dit beslist noodzakelijk is.

Het zou toch jammer ziin als de lessen zouden verlopen en onze ver-

-95



Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke priizen

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

Postrekening 111213

,,l')e Hazenkarnp

Sigaren magazijn

,,DE POST"

E, Scltipperhein&fln,
. Annastraat 234

TeleÍoon 22162

Verl . Ziekerstr.142
TeleÍoon 26708 - Giro 154078

N ijmeg e n

Een,,VOORUITGANG's" 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 betrou'"ottb3fltïào, 

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

Hoofdkantoor: Burghardt v,d. Berghstraat 92 - Telefoon 26001

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

Wot de K.L.M is in de lucht

is KOBBEEK's TAXI op de wes

SaÍety Íirst I 0roenewoudscheweg 162 - - ïelefoon 24840
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S

C^bT
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GCDNPL.

oprlctcN

Een B ETE R prod uct.
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eniging van 'n eerste-rangs- een twede-rang.u"Àn** ,* worden.

Zonder aan de capaciteiten van onze beide Directeuren ook maar iets
af te willen doen, ben ik er toch van overtuigd, dat de HeerLampezijn
taak met succes zal kunnen vervullen,
Zoals ik vernam, is het clubhuiswerk onder leiding van Jan de Hartog
weer begonnen. Hoewel ik weet Jan, dat ie 'n zware laak zdt hebben

om onzen vriend Peter te evenaren, hoop ik toch dat je er in zult slagen

het clubhuis weer in 't middelpunt der belangstelling van de jongere leden

te krijgen, voor wie het tenslotte ook bestemd is.

Misschien kan, door het organiseren van conversatie-avonden in het

clubhuis en met het houden van een Sint-Nicolaasavond de nodige be-

langstelling gevonden worden ? Ik vind 't in elk geval heel prettig, dat
jij je schouders eronder gezet hebt en hoop dat je in je opzetzult slagen.

Van onzen secretaris-penningmeester wordt in deze tijd natuurlijk veel
gevergd, maar ik weet zeker dat miinheer van Westreenen, geassisteerd

door de h.h. Maartense en Companjen ook dit het hoofd zullen weten

te bieden.

Van een Voorzitter wordt nu zeer zeker veel gevergd, maar vertrouwen
wij dat mijnheer van Sprang ook nu het schipnzal weten te besturen.

Ik hoop ook dat de heren Huisman en Verbeek het contact met onze

vereniging zullen weten te bewaren door middel van het clubblaadje, dat
juist nu zulk'n belangrijke taak kan hebben.

Ik doe, vanaf deze plaats, ook namens mijn vrouw, míjn mede-bestuurs-

leden en verder alle leden en bekenden onze hartelilke groeten en ik
hoop via het clubblad te vernemen hoe onze ,,Hazenkamp" in mobilisatie-
tiid reilt en zeilt.

JAN.
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9r*n 0l*ltq,aon[,.

Zaterdagavond 7 October j,l. werd het Clubhuis aan de Groenestraat

weer opengesteld voor de Hazenkampers(sters) onder leiding van den

Heer J. den Hartog.
Deze eerste avond was niet zoals de andere Zaterdagavonden, want

alle dames (op één na) schitterden door afwezigheid. En zoals men weet
staat een Clubavond zonder dames niet op zo'n bijzonder hoog peil.

Dus dames, wij verwachten jullie voortaan Zaterdagsavonds ook.

Deze avonden worden steeds gezellig doorgebracht en zoals de Heer

Verbeek zou zeggeni

,Je krifgt er thee met wat er bii".

Verder kunnen jullie er schaken, dammen, ping-pong spelen, sjoelen,

whisten, bob en voor de heren is er ook nog een tafelbiljart, aschbakjes,

(asch en sigarettenpeukjes behoren niet op de vloer), waaraan de da-

mes natuurlijk ook mee mogen doen.

Dus jongelui, wij verwachten ie Zaterdags, je bent hartelijk welkom !

D. R. L.

ONDERSCHRIFT VAN DE REDACTIE.

Dat velen gevolg mogen geven aan de oproep van den Heer van Westreenen en van

het Hazenkamplid dat bovenstaand stukje inzond, zodoende de gezelligheid zoekende
in eigen sfeer. Nuttig werk met het aangename bezigziin paren en zodoende op deze
manier propaganderen voor ons aller Veren. ,DE HAZENKAMP".

Tevens geven wii hierbij een verzoek van den drukker van het blaadje om, ter ver-
mijding van abuizen en tijdverlies, copie voor het blaadje niet aan zijn adres te doen
bezorgen, doch alleen : Hat. veldweg 314 of Groenewoudse weg 305.
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Vaxt HElr StcctnrErArRuAÀT.
INGESCHREVEN LEDEN IN DE MAAND SEPTEMBER 1939.

Meisiesgroep I B. Hendriks,
" I J. Tschui,
,, IIb M. A. v. Hal,
,, IIb M T. de Ridder,

Dames III D. Vogel,

.lo,i'e",.rUÍ""p r 3 [?ïl';,0,,
,, I C. Renes,

Herengroep (Sen.) J. G. Bennink.

MEDEDELING.
Da-ar gebleken.is, dat de originele knopen aan't Dames-turnpakje niet aan de eisen
voldoen, o.a. doordat ze breken en slap worden in de wasch,'hebben we besloten
andere knopen, van een goede kwaliteit, aan te schaffen.
Leden, die nieuwe knopèn wensen, kunnen deze à 3 cent per stuk rechtstreeks be-
trekken bil onderstaande adressen :

Mei. J. Wegerif, Groenestr. 295; Mej. D. v. d. Weijer, Hazenkampseweg g5.

HET BESTUUR.

-99
-

GEFELICITEERD !

Op 12 October j.l. zijn verloofd
Namens het bestuur onze beste

Mei. G. Bennink en de heer H. Koets.
wensen.

LEDENVERGADERING OP DINSDAG 7 NOV. a.s., 'S AVONDS 8.15 UUR, IN HET
CLUBHUIS AAN DE GROENESTRAAT 210.

Agenda:1. Opening. - 2. Notulen. 3. Mededelingen.
4. Bestuursverkiezing van een dames-bestuurslid, (vacature Mevr. J. Com-

pan jen-Dekker).
Door het bestuur worden in deze vacature als candidaten gesteld; de da-
mes M. v. Boxtel en C. Pabon.
(lngevolge art. 16 H,R. kan candidaatstelling geschieden door tenminste
3 stemgerechtigde leden, uiterlijk 2X24 uur vóór de vergadering bij den
secretaris.)

5. Rondvraag. 6. Sluiting.
Na afloop van het officiële gedeelte van deze vergadering - en na een korte pauze
waarin thee zal worden verstrekt - zal onze voorzitter, de heer Ir. G. van Sprang,
nog een korte causerie houden over het onderwerp:

,,Wct leest de jeugd uit de courqnt?".
Wij vertrouwen, dat allen aan deze oproep gehoor zullen geven endatuitdeopkomst
moge blijken, dat er nog voor een en ander belangstelling in De Hazenkamp bestaat.
Voor I December - dus op een Zaterdagavond - heeft onze Eere-voorzitter, Ds. G,
A. Barger uit Heemstede toegezegd een avond voor De Hazenkamp te zullen spreken
over een nog nader te bepalen onderwerp.
Wie van de leden zich nog voor een bepaald onderwerp interesseert - of iemand
bereid weten om een onderwerp te behandelen - laten die zich melden en wij zullen
ons best doen.

De Secr.-penn.
A. v. W.
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N. V. F AT U1y1 
o n s e v.,, 

ïï;, :,'i; §:ï3,ï *h e n,, v an 1 845
Sluit o.a.

Persoonl(ike 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 :

f,.G."f &IrW%W?@wwesWeeWwwftaew@g%@%WaW.%ïZ9Z@
trsrtgrecte?aa waow Wï§weg@w @m. @wgewimg

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel. a3519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van allesoorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen, Linoleums enz.

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Cas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU

SCHEKMAN
Groesbeekschewegr ].76

Nijmegen, -Te|.23664

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemee n tebegraaf plaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef. 24600
Hees

Filmavonden aan huis !

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

N.SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tet. 26298

TUSSCHENWEG 5

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belosting-consulent



N
E
M
E
R

Berijdt
de Gouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

\ry,. MENNE
Specialiteit

in alle Riiwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

PAUL VAN SCHAI]K

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostrocrt 98cr
TeleÍ. 20525

NI]MEGEN

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Tetefoon 226A8
JE ADRES

voor Meubeltransporten
§leeperlj

D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg t26

TeleÍ. No. 21364

Beveelt zich beleeÍd qqn
voor qlle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegien

Alle voork. reparatie's aan wonirgen en gehouwen

A
A

VAN DER SLUIS
Hotertscheweg No.49l

,,lDE ZoN"
Wqsschen

Stoomen
Verven
G RAAFSCH E W EG 247
TEL.2t740
NIJMECEN



ARIEL 600 cc 4 cyl. K.klep
met veerend achterwiel
van f t075 voor f 790.-

Loat U
deze kans
nog voorbij
g'can????

Speciale

AanbiedinU I

ROY^AL-ENFIELD
250 cc zdklep van f 550.- v. f 395.-

ARIEL 350 cc K.klep 350cc ,' ,, f 690'- v'Í475'-
van f 645 - voor f 545:- 600 cc ,, ,t f 815.- v. f 560.-

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

VAN DEN HAVESTRAAT 14 - TELEFOON 2-3-9.6.4

ARIEL 600 cc 4 cyl.

N.V. Maas.Bu u rtspoorweg

AUTOCARRï-IZ=N door binnen- en buitenland,
met en zonder pension

, AUTOCARS beschikbaar voor Vereenigingeni en Gezelschappen van '1 6, 24, 32, 36 en 40
personen tegen coRcurreerende prijzen

Speciaal adres voor groote Gezelschappen

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

Reisbureau Maas-Buurt
MolenstraaÍ 57 - Tel. 24OOC

NIJ M EC EN

Ttp, oRUí[ERI]DElfiffn - Bmencstr. 31Í


