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I.Jen$ergaJening.

In het clublokaal aan de Groenestraat 2lO, had Dinsdagavond 7 November
de gebruikelijke najaarsledenvergadering van onze Vereniging plaats.
De voorzitter, Ir. G. van Sprang, opende deze zeer geanimeerde vergadering
met een hartelijk welkom tot de aanwezige leden en bracht in herinnering
de gebeurtenissen die dit jaar in de Hazenkamp zijn beleefd.
Hij wees ook op de moeilijke omstandigheden welke in deze tijd iedere
vereniging heeft door te maken en waaraan De Hazenkamp .ook niet is ont-
komen. Gelukkig kon hij echter constateren, dat er in De Hazenkamp nog
volcloende leven zit, om, ondanks allerlei omstandigheden, moedig voort
te gaan.
Het aantal werkencle en buitengewone leden bedroeg op 1 November j.l. nog
pl.m. 350, waaruit blijkt, dat de oudere leden weer systematisch door jongere

worden vervangen.
De mobilisatie bracht ook zijn bezwaren wegens vertrek van vele leden en

bestLlursleden en niet het minst door het gemis van de beide directeuren,
de heren Huisman en Verbeek. Gelukkig slaagde men erin om in de 2e week

van September al den heer D. Lampe, Leraar M.O., bereid te vinden voor
het geven van cle gymnastieklessen.
'Onder zijn leiding worden de lessen opgewekt voortgezet.
Na deze inleiding werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en

vastgesteld en volgde vercler enige mededelingen van huishoudelijken aard.

Het volgende punt der agenda betrof verkiezing van een damesbestuurslicl

in cle vacature Mevr. Companje -Dekker, waarin werd voorzien door de
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benoenring van Mej. C. Pabon.
Na het meer"olficiële gecieelte van deze avond 

- 
cn na een korte pauzt,

waarin door cle dames Voor thee werd gezorgd 
- 

werd door den heer van

Sprang nog een korte causerie gehouden over het onderwerp: ,,'Wat leert clc

jeugcl uit de courant".
N4 een korte inleicling werden oveÍ verschillende punten van geciachteq

gewisselcl, r,vaarcloor het geheel van deze avond als geslaagcl tnag wordctr
geiroernd.

,,Wie iong doet cton gymnastiek,
Is op ziin tcrchtigsten nog kwiek".

...... niaar als je op je een cn vijïtigste van de brug tuimelt voel je het toch

wel. Zo dacht ik er over toen ik als gevolg van z'n tuimelir-rg met gestrekte

rug op mijn bed lag en bovenstaand rijmpje in een der eerste jaargangen

van ons Hazenkampblad las.

Orn cle tijd te korten heb ik die oucle jaargangen van ons blad nog eens

doorgelezen en het viel me daarbij clirect op, dat er vloeger veel tneer copie

van cle leden binnenkwam.
In die oude nummers treït men van verschillende groepen nog eens een

bijdrage aan, lr,aarcloor het als clubblad meer Íot ziin recht komt en men

elkaar beter leercle kennen. De niets zeggencle, maar veel betekenende

rubriek:

,,Wat cle hazen kakelen" missen we zelts. En dit betekent dat de jongere

van deze tijcl niet van zich cloen horen. Dit is wel een algemeen verschijnsel

van clezen tijcl waarover een klacht, in een ander veel gelezen clubblacl tet

dezer stecle, ook tot uiting kwam.
Toe jongelui, en hoevele tellen wij er niet onder clie H.B.S.-ers, Gymnasiasten

of Mulo-leerlingen zijn, laat eens iets var-r je horen. Schriji eens over je u'erk,

je gym-tressen oï laat eens uitkomell wat er thans leeÏt onder de jeugd, waaÍ-

uit het bestuur te weten komt wat het voor jullie kan cloen. En ouclere ledtn

laat ecns horen wat voor Cursussen nuttig zouden werken. Is er r'veer belang-

stelling voor boekbespreking, bijbelkring, kring mei vragen van deze tijd,

ot iets dergelijks?
De Hazenkamp is een Vereniging voor Lichamelijke

keliLiq, ctoch rvie alleen spcrt - en niet anclers dan

er-r Geesteliike ontwik-
sport rvii 6lscn - kan
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in cle Hazenkamp terecht en is hartelijk welkom. Doch trelfen leden elkaar
in c1e gyn-rzaal of op het sportterrein, die tijd en behoeïte hebben zich gees-
telijk wat meer te or-rtwikkelen, laten die zich eens melden. Het clubhuis
staat voor hun open cn ik ben overtuigd, dat het bestuur al het mogelijke
zal doen om hieraan mede te werken.
En verder lezend in die oucle nummers trof ik nog al eens gedichtjes oi
rijmpjes aan, waarvan ik er ecn met de ondertekening ,,Barendje" hieronder
laat volgen en thans nog r,vel op onze leden van toepassing is.

Senior.

lHlauuo, lHllrrrm IHlazrcrNKAtMnP
Hebt ge last van trieste zorgen ?

Allerhande tobberij en narigheid ?

Laveert ge moeilijk door het leven?
Laboreert U aan de crisistiid ?

Overtroefd en èrg mismoedig ?

Heél geen blij vertrouwen meer ?

ln-zwart is Uw zicht op 't leven ?

Enerverend zit U bii de pakken neer ?

Remedie voor moede, matte ntenschen
Is gewis: ontspanning, sport en spel.
Sterkt door spórt Uw geest en spieren,
Hier - in Hazenkamp - geneest U wel !

Actie, vol wisseling, pit en vreugde,
Zonneschíjn is hier voor groot en klein
En dankbaar zulÍ g'ons makkerschap aanvaarden,
Nooit of nimmer zult ge hiervan spiitig zijn.
Komt eens kiiken op eén der lessen,
Als U geweest bent, hebt U het idee :

Mooi en goed is toch het leven,
Prettig en met gràagte leeÍ ik hierin mee !
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SCHEKMAN
Groesbeekscheweer 176

Nijmegen, -Te|.23664

Filmavonden aan huis !

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

Foto A. Zufang, Fotohandel,

N.SCHWEIG,
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord" en

Gemeen tebegraafplaats

Transporten

J. J. H. DE HARTOG
Ktrster Ned. Herv. I(erk

Dorpsstr. 83. - Telef. 24600
Hees

Willemsweg
276

S. J. KLEINLCOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel' 23519
Behanoerii, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizi

I. W. Grotenhuis
TUSSCHENWEG 5

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belasting-consulent

Leverin g van alle soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen, LinoleUms enz.
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Gaarne wil ik in het kort hier nog even terugkomen op onze laatst ge-
houden ledenvergadering, en wel om de aanwezige leden te danken voor
de prettige geest, die er heerste, en die tot uiting kwam in de gedachten-
wisseling, welke gevoerd werd in een sfeer van elkanders moeilijkheden
begrijpen en eerbiedigen, zonder de eigen meening direkt op te geven.
Moeiliikheden ziin ervele. Wii hebben allen onze eigen moeiliikheden, in
een tijd, die over de heele líjn bezaaid is met,,moeite en verdriet". Het
is goed, dat wij die niet zien als een onduldbare last, welke le zwaaf
voor ons is. Want Hii, die ons ieder het eigen kruis te dragen geeft,
weet heel goed hoe groot onze draagkracht is en helpt ons bovendien
daarbij.
Van dit dragen worden we sterk en daardoor beseffen wij, dat klagen
geen pas geeft. Integendeel, er is alle reden tot dankbaarheid. Dank-
baar moet het ons stemmen, dat wii óók geroepen zijn om onze mede-
mensen te helpen. En 't is vooral hierbij, dat wij nooit moeten vergeten,
dat als wij waarlijk helpen willen, wij het moeten kunnen overlaten, hoe
en op welke wíjze onze hulp werken zal. Het mag nooit zoo zijn, dat
wii direkt resultaat willen zien. Het gevolg van een gesprek onder vier
ogen bíiv. komt dil<wiils pas veel later.
En nu zal de lezer wellicht vragen, wat dit alles met De Hazenkamp te
maken heeft. Ik meen dat De Hazenkamp een vereniging is van jonge
en oudere mensen, die allen moeilijkheden hebben. Ziinwrjnietpersaldo
leden van De Hazenkamp, óók om elkander en daardoor De Hazenkamp
te helpen ?

Dat wii in de branding zitten, weten wii allen ; dat is trouwens niets
bijzonders. In meerdere of mindere mate bevínden wij ons voortdurend
daarin. Waarin kan nu de hulp bestaan, die wii elkander in De Hazen-
kamp verlenen ?

Meen niet, dat het louter klinkende feiten moeten wezen. Ik noem maar
een paar eenvoudige dingen, die me al tikkende, te binnen schieten.
Daar is ons clubblaadje, onze commissie van redactie, die tot taak heeft,
dat dit blad regelmatig verschijnt. Hoe gemakkelijk zou dit wezen, als
zij er maar zeker van was dat alle Hazenkampers hielpen met copie.
Dit is nu eén van de moeilijkheden, waarmede onze vereniging zit. Het

r05
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Gebrs. I. en J. Heijmans
vuurheer M. Heifmans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrel<erring 177166 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?
Wi, Vi'-RHUREN complete serviezen
en alles wat daarbij behoort.
Voor 1000 personen l<unnen
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.SO Tel. 26295

0rootste verhuur-inrichling v, l{ijmegen & 0mstr.

Dames- en Herensalon D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat
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Wassen. .. . f 0,30 Scheren . . f0.15
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PERMANENTWAVE

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

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

Wenscht Gij een Brand-, Inbraak-, Glas-, Ziekenhuis-,
W.A.-, of L"r.n.-@ af te sluiten ?
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bíi :
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Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALDECI( PYRMÍIiIT$I]{OEL 6 9

Telefoonn ummers 20004 en 22223

Luxe Brood
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch

Voorstadslaan 68
Telefoon 21192 - Nijmegen
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is steeds weer hetzelfde kleine kringetje. op wie - een beroep moet
worden gedaan. Het is natuurlijk geenszins de bedoeling, daarmede dat
groepje leden extra in het zonnetje te zetten. Zij doen slechts hun plicht,
door hierin De Hazenkamp te helpen. Van de andere leden neem ik di-
rekt aan, dat ook zij helpen willen, maar wellicht denken dat zii het niet
kunnen, omdat zii de gave des woords niet in voldoende mate bezitten.
Aan hen zou ik willen zeggen : ,,Het behoeft niet mooi te ziin, schrijf
slechts wat je hart je ingeeft, dan help je ook".
Ten slotte terugkomende op hetgeen in den aanhel van dit praatje werd
gezegd, ben ik dankbaar dat ln die ledenvergadering ook blijken zijn ge-
geven van te willen helpen. Dankbaar zijn wii het dameslid, dat ons
hielp door zitling te nemen in het bestuur, dankbaar ziin wii voor de

hulp van een ander dameslid, dat aanbood om eens te praten over de

moeilijkheden in haar werk, en zeer hartelijk hoop ik, dat dit een goede,
vruchtbare praatavond mag worden. In de eerste plaats voor haar zelf,
maar in de twede plaats voor de andeÍen, die wel willen, maar niet dur-
ven, en die toch ongetwijfeld, ieder op haar oÍ zijn wijze, De Hazen-
kamp kunnen helpen. Slaagt de avond, dan heb ik goede hoop, dat die
leden moed vatten en op hun beurt tot praten komen. Dan ziin wij op
de goede weg.
Mag ik U allen ten slotte verzoeken, om dit praatje na lezing, niet di-
rekt te vergeten ? Niet, omdat het zo goed is, maar om het enkele feit,
dat dan de mogelijkheid groter wordt, dat wij elkander in De Hazenkamp
wat meer helper. Een gezonde, bloeiende Hazenkamp is toch per saldo
stellig datgene, wat ieder lid wenst. Om dat te bereiken, moeten wij
allen medehelpen.

v.S.
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Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke priizen

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

Postrekening 111213

Sigaren magazi jn

..DE POST"

C.hI
T.LIÈI NTIEGENwl-!

[{, G, 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 15fu korting, ook voor niet-leden.
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Voor brandstoffen uw betrou*ou"blftïïo, 

c"rtrare verwarming.
Coöperatie,,Vooruitgang" [J.4. Nijmegen

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

Wordt Lid !
Wij geven 14 dagen uitkeering uit ons ir4oederfonds, naar het verbruik.

Wot de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de wes

ScrÍety Íirst I 0roenewoudscheyyeg 162 - - Telefoon 24840
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9 en 22 December.
Dit zijn 2 clatums waar wij de leden op atterrt maken. Op 9 December, dus
op Zaterdagavond, heeït onze Eere-Voorzitter, Ds. Barger uit Heemstede,

toegezegd een avond in de Hazenkamp te willen vertoeven om een praatje
in te leiden. Het onderwerp voor deze conversatieavond is mij nog niet
bekcnd. V,/ij verwachten hier niet alleen de oudere leden die Ds. Barger
kennen, doch rekenen ook op de jongere.
En op Vrijdag 22 December hopen we onze Kerstavond, dus tevens sluitittgs-
avond voor 1939, te houden.
Hiertoe hebben Ds. Creutzberg en Ds. Sijbrandij zich bereid verklaat , ter-
wijl weer een koortje uit de leden bezig is om enige liedercn in te stucieren.

Beide avonden worden gehouden in de Groenestraat 270,'s avonds 8.30 uur:.

A. v. W., Secr.-Penn.

Gelukkig weer herstellende.
Het moet voor onze adj.-directeur, Sergeant Verbeek, wel een

bericht zijn geweest toen hij te ,,Ergens in ons land", hoorde
in het ziekenhuis was opgenomen voor een spoed-operatie.
Gelukkig heeït een en ancler een goecl beloop gehad, al heeït

langer geduurd dan normaal was te verwachten.
Wij wensen Mevr. Verbeek een spoedig algeheel herstel en

weer spoedig op de Maandagavond-groep aanwezig zal zijn.

zeer onprettig
dat zijn ,,Nei"

het nog eveti

hopen dat zii
A. v. W.

Nieuw bestuurslid.
Zoals uit het verslag der ledenvergadering - hetgeen elders in dit nummer

is afgedrukt : blijkt, werd Mej. Co Pabon als bestuurslid gekozen in de

vacature Mevr. J. Companje -Dekker. Wij wensen Mej. Pabon hartelijk welkom
in ons midden en zijn overtuigd dat zii al het mogelijke zal doen orn de

Itrazenkamp mede op peil te houden. Het Bestuur.

GeÍeliciteerd.
Aan bestuur en leden werd bericht gezonden dat Mej. J. Houwcn en den heer

B. Knoop op 24 November in het huwelijk treden.

Jo Houwen die geruimen tijcl werkend lid is geweest, staat nu nog als

buitengewoon lid ingeschreven en heeft altijd trouw medegewerkt om de

Hazenkamp groot te maken.

Wij wensen dit paar een gelukkig en voorspoedig huwelijk.

A. v. W., Secr.-Penn.
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Ml rElD rEnll lNr G rElNr.

Voor cle gymnastieklessen zijn de volgende dagen en uren gesteld.

Kleuters (m. en j.) 6 7 j. Woensdag 3.00 4.A0Zaal Hazenkampsewes
Meisjes B-10 j. ,, 4.00-5.00 ,, t,

Vrijdag 4.15-5.15 ,, Klokkettberg

,, 71-13 j. Woensdag 5.00-6.C0 , Hazenkampseweg
,, ,4-16 j. Dinsdag 7.00 8.00 ,, ,,

Dames 17-30 i. Maandag 8.30-9.30 ,, ,,

,, 77-30 j. Woensdag 7.00-8.00 ,, ,,

,, 17-30 j. Vrijdag 7.AO 8.00 ,, ,,

,, (Sen.) 30 en ouder Dinsdag 8.00-9.00 ,, Klokkenberg

Jongens 8-12 j. Maanclag 4.15 5.15 ,, ,,

Dondèrdag 4.45 5.45 ,, Hazenkampseweg

,, 73-16 j. Dinsdag 4.15-5.15 ,, Klokkenberg

,, 13_16 j. Donderdag 6.45_7.45 ,, Hazenkampseweg
Heren 17-30 j. ' ,, 9.1 5-l 0.1 5 ,, ,,

,, (Sen.) 30 en oudet ,, 8.00-9.00 ,, ,,

Inlichtingen aan het Secretariaat: Groenewoudseweg 305, Tel. 24864 en

bij den heer D. Lampe, Graaïseweg 115, Tel. 23786.

NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND OCTOBER 1939:

Kleuters Frida v. d. Vooren
Fritz Schui
Dikki Canting

Meisjes I W. de Geus

J. Duits
Ia F. Stolk

E. Flessing
Ilb Sj. Wieringa

Jo Roukens

o,;". ;ï 
o'"*u 

ï {"x"::ii'
,, Sen. Mevr. J. Meurs-Split.

Heren III P. de Smit.

DAMES-TURNROKJE.
Besloten is om het originele l)ames-turnrokje in 't vervolg te vervangen door een
stoffen-rokje van hetzelfde model.
Leden, die een nieuw rokie wensen, kunnendebenodigdestofmetpatroonrechtstreeks
betrekken bij den Heer A. v. Westreenen - Groenewoudse weg 305.
Wij merken nog op, dat 't originele Dames-turnblousje gehandhaafd blijft.

Door bijzondere omstandigheden kon dit blaactje niet vóór den 25sten November ver-
schiinen. In verband hiermee is de uiterste datum van opgave voor deelneming aan
den St. Nicolaasavond gesteld op 29 November, bij de elders in dit blaadje opgegeven
adressen. Het Bestuur.
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Onze St. Nicolocrs-crvond.
Op cle laatste club-avoncl hebben wij besloten, om de St. Nicolaas-avond te
latcn doorgaan. We hebben hiervoor genomen de lste Zaterdag van Decem-
ber, dit is 2 December.
De tijd varr ''roorbereiding is kort, doch als wij allen meehelpen, komt dc

zaak in orcle.

De becloeling is, dat ieder clie 2 December het clubhuis hoopt te bezoeken,

tlit Zaterdagavoncl 25 November op onze club-avond kenbaar tnaakt, en er
tevens voor zorgt, dat er Vrijdagavond 1 December tussen 8 en 10 uur eel'l

surprise aan ons Clubgebouw aan de Groenestraat wordt afgegeven.
Is men niet in de gelegenheid dit Vrijdagavond te bezorgen, dan kunner.t

deze pakjes ook aan de volger-rde adressen in onfvangst worden genomen:
Groenewouclseweg 305; Koolem. Beinestraat 83; Groenestraat 295 of Dorps-
straat 83, Hees. (Natuurlijk voor Zaterdag 2 December).

Wat onze E1ewone clubavonden op Zaterdag betreït, onze competitie's zijn
weer begonneir. Verschillende bezoekers gaven zich op, doch als we de

competitie-standen van het vorige seizoen eens bekijken, dan ontbreken er

nog wel rvat. 
- 

Kom Dames en Heren, en hiermede bedoel ik vooral de

jongeren onder U, komt eens kennis maken op onze clubavonden, er is

voorlopig nog plaats genoeg. J. d. H.

Jt,,"&s tle*selr" S reeooluus
8 cent per ons

t n §í*ql. m*t f, ,-uru&eleru
l0 cent per ons

BAKKERIJ EELMAN
Telefoo n 21362
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Tandems te huur
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v. Langeveldstraat 43

hoek Doolsche weg

Telefoo n 24464

"De Hazenkamp'

A E ilTURITS DRUKI(ER's

ffi p Meubileerinrichting ll.U.

ffiË ELan ge Burchtetr. 26'ÍN)

---; í, lE ret.2ol24
!

Iilililffilril,t,ÍiilihlllllltlililililllilIIl 

-

Ameublementen
Linoleums voor
Karpetten Eetkamer
Gordijn- Zitkamcr

stoffen §laapkamer
Perzische BureaUkamer
rapijten KLEINMEUBELEN

ll3ïiï

Hen k Milo,
Piano- en Orgellessen, ooh itt lt'lrrz:orshribo

Javaplein I STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET Bl N N EN HUIS"
J. H.Tl LDE RS J r.r"t"toon 26073

St. Annastraat 53a

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. DEK KER,_
wErZ=NLAAN a3;jà:,%:;
TELEFOON 21125

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

%
Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg l26

TeleÍ. No. 21364
Beveelt zich beleeÍd oon
voor qlle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Bioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

llle voork. reparatie's aan wonirgen en gehouwcn

Berijdt
de Gouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

VY. MENNE
Specialiteit

in alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. lZ3

A. VAN DER SLUIS
Al H@ PAUL VAN SCHAIIK
NIIMEGEN
N
E
M
E
R

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostrqcrt 98a
TeIeÍ. 20525

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-Zl5i

Telefoon 22608
JE ADRES

voor Meubeltransporten
§leeperij

,,lDr ZoN"
Wqsschen

Stoomen
Verven
GRAAF§CHEWEG 247
TEL. 21740

NIJMEGEN



Loot U
deze kqns
nog voorbij
gocrn????

§peciale

Aanhiedinu !

*Yik,3Poo ::r,1,'J,1, 
K'kreP RoyAL-ENnrnro

vin tiOif voói tZg0.- 250 cc zijklep van f 550.- v. f 3e5.-

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

van f 645 - voor t Saf.- 600 cc ,, ,, 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

BuurtspoorwegN.V.Maas

i AUTOCARR=lZ=-N door binnen- en buitenland, I

I met en zonder pension 
I

I nUToCARS beschikbaar voor Vereenigingen I

I .n Gezelschappen van '1 6, 24, 32, gO en 40 I

I n*rsonen tegeR concurreerende prijzen 
I

I Speci aal adres voor groote Gezelschappen I

I v.r.gt prijsopgave en reisgids I

| ,oor reizen van '1 t,im 21 dagen I

I =eisbureau Maas-Buurt I

I rVolenstraat 57 - Tel .24OOO I

I NIJMEGEN 

--]
Typ: qR! !!!Eryd,t l(íER : @9!9C!!.3_!l


