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En dit zcrl u het teken zijn: srij zult het
Kindeken vinden in doeken gewonden, en
lissrende in de kribbe.

LUC. 2 :12.

Ook wii zullen dit jaar weer horen de boodschap, eenmaal door Engelen
gebracht aan de herders van Bethlehem: Ziet ik verkondig u grote blijd-
schap. We zullen weer horen het lied der engelen: Ere zii God in de
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
We zullen het horen. Zullen we 't ook verstaan ? Kunnen we straks
werkeliik blij zijn. Blii in de echte zin van het woord?
Dit faar! 1939, en blij zijn! Wat past het moeiliik bijelkaar. Wijjongeren
verstaan dat ook. Misschien nog meer dan de ouderen. Er ligt een
schaduw over ons leven. Een schaduw van zorg,van angst, van armoede.
Over ons jonge leven ligt reeds de zorg en de bitterheid van dit leven,
zo vol ernst en benauwdheid, dat het wel heel moeilifk is om echt blij
te kunnen zijn. O zeker, we maken nog wel pleizier. We zullen straks
ook wel weer Kerstfeest vieren. Maar hoe wordt het waarlijk feest ?

Dat wordt het pas, als we niet alleen letten op het woord, maar ook op
het teken, waarvan de engelen spreken. Gij zult het Kindeken vinden in
doeken gewonden, en Iiggende in de kribbe. Dat zegt mij dit, dat over
het jonge leven van het geboren Kind in de stal van Bethlehem ook al
de schaduw lag, de schaduw van de ernst van het leven, van ons men-
selíjk leven. Als we daar nu eens goed op letten.
Dat Kind van Bethlehem staat dan zo heel dicht bij ons.
En dan te weten dat dit Kind God's Zoon is! Dan ineens te verstaan
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dat God in Zijn Zoon )ezus Christus zelf naast ons is gaan staan, naast
ons, in onze zaÍg en angst en armoede. Gods Zoon, die Ziin moeiliike
weg moet gaan door dit leven tot aan het Kruis. Maar die naar Gods
bedoeling op dien weg, de schuld der wereld, onze schuld, en met de
schuld den nood draagt, en aan het Kruis verzoent door Ziin offer.
Zie, dan kan ik toch wel blii zijn. Ja, juist dit jaar wel heel erg blij,
als ik let op het teken van de doeken en de kribbe. Daarom blij, omdat
ik in dat teken zie het teken van het Kruis, het Kruis der schande en
der vernedering, maar ook het Kruis der overwinning.
Want dan ga ik, na het Kind in de kribbe te hebben gezien, getroost
verder. Want het is mij weer gezegd: Jezus Christus staat naast mij,
in miin nood, en Hij is machtig mii erdoor te helpen, Hij weet den weg
door dit leven tot den Vader daarboven.
En dan kan ik Kerstfeest vieren. Mrsschien niel zo luidruchtig als an-
ders, maar daarom temeer : echt blíj Kerstfeest.

w. s.

Q,§" n ; n @ c lr,l r rl o l, I n *
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GAZELLE ^..-A-e.N. - Riiwielen
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Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Langeveld straat 43

hoek Doclsche weg
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Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, oob in Klaaarshribo
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Meubileerinricht.,,H ET Bl N N ENHUIS"
J . H .T I LD E RS J r.r"l"to on 26078

St. Annastraat 53a

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Oarde Meuble

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

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

TANDEMS TE HUUR

Reparatie-InrichtinS 

-_
D, J. DEKKER,
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tKtutNtNilEtNt wll]t NilEutTRÀAtt ZillilNl ?

over dit actuele onderwerp hield onze ere-voorzitter, Ds. Barger zaler-
dagavond 9 Dec. in het clubhuis een heel inreressante causerie. onder
de werkeliik talriike aanwezígen bevonden zích tot onze veÍÍassing zelfs
twee veldgrijze Hazen: onze Directeur (die allen met een hand vereerde
en namen repeteerde !) en Peter.
Eerst vertelde Ds. Barger nog op geestige wiize, hoe hif zich (door drin-
gende en verlokkende brieven van 't bestuur) deze causerie eigenlijk in
z'n maag had laten splitsen.
Daarna gaf spr. zo zakelijk mogelijk een overzicht van de verschilrende
motieven voor neutraliteit, om te kunnen komen tot de vÍaag of we wel
neutraal kunnen zijn :

Er zijn mensen, die uit be,§irtsel neutraal willen zíjn : beide partifen
hebben een stuk geliik èn een stuk schuld, dus mógen we niet kiezen.
Wie hieraan vasthoudt, kan echt neutraal zijn.
Maar we kunnen ons ook laten leiden door g{euoolsmotieven, en dan is
het meteen nris: onze vingers gaan al feuken bii het lezen van e€n of
ander bericht, en we hebben het neutraliteitsstandpunt verlaten.
Doch de internationale politiek wordt niet beheerst door beginsel, of ge-
voel, maar door macht, ondanks alle morele motieven, die de belref-
fende regeringen aanvoeÍen. Volkomen zo,lcelijk bekeken, kunnen we
dus aan deze oorlog, waarvan de uitslag nog absoluut onzeker is, maar
beter niet meedoen, en in aller belang wensen, dat het uitloopt op re-
mise, omdat we in Versailles gezien hebben, dat de overwinnaar geen
maat weet te houden.
Tenslotte nog : het g{aloofsmotiet.
Dr. Jung, de Zwitserse psycholoog en psychiater antwoordde den Ame-
rikaansen journalist Knickerbocker op diens vraag : ,,Wàt maakt Musso-
lini, Hitler en Stalin tot dictator ?" het volgende :

,,Op het ogenblik zijn er oerkrachten aan het werk. Vroeger ging dat
stam tegen stam, nu gaat het met veel grotere massa's. Elke stam had
een hoofdman, een rasechte vechtjas, en een medicijnman, op wien de
krachten in de stam zich projecteerden.
Nu zijn Mussolini en Stalin echte strijders, dus,hoofdman"van hun ,,stam".
Hitler daarentegen is verÍeweg de meest legendarische, bijna geheim-
zinnige ; hii is de medicijnman. Wat in het onderbewustzijn van het Duitse
volk leeft, werkt door in Hitler, de luidspreker, die alles, wat a h.w. de

,DeHazenkamp"
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ziel van het Duitse volk fluistert, opneemt en versterkt. Daarom is het
voor ziin volk altijd raak, wat hii zegt. En omdat dit zo is, gaat men
hem als een soort Messias beschouwen". Tot zover Jung.
Wanneer men een dictator als Messias vereerd ziet worden, (naast zo-
veel andere dingen in andere landen), dan kan er een ogenblik komen,
waarop een Christen niet neutraal meer kàn en mag ziin.
Spr. besloot met de woorden: We weten niet welke kant het zal uitgaan
als 'tL dictatuur het wint. Een troost is er: Als je het met f e geloof
waagt, weet je'. de zaak van Christus kàn nooit verloren gaan:Christus
is Overwinnaar.

De heer van Sprang dankte spr. voor zijn zeer interessante inleiding en
gaf vervolgens het sein tot de pauze, waarin we onthaald werden op
voortreÍfelijke thee en koekjes.
na dit internezzo kwam een geanimeerde discussie los, waarvan ik hier
geen verslag uitbreng (dan moeten jullie maar zelÍ komen luisteren !), en
waaraan tenslotte de heer van Sprang, gezien het gevorderd uur, een
eind moest maken.

TRUUS

6§z,ro6\§zo6sre6§@6sre6s2706sre6\re6\Sre6\@62è6\re6§66,\Z@

frhll. fr(u*nn[u*pe,s!
Wat een fiine avond was dat op 9 December. In mijn plaats, ,ergens in
Nederland", dacht ik, dàt kan ik nog eens fiin meenemen, juist een dag
verlof, dus even naar de Groenestraat in Niimegen. Het was weer een
heerlijke gewaarwording voor mij om tussen jullie allemaal in te zitten,
want gelóóf me dat ik De Hazenkamp wel een beetje mis.
Alle vertrouwde gezichten waÍen weer aanwezig en zeer gelukkig ook
vele jongeren. Het verbaasde me wel, (zie stukje van Truus), dat ik bijna
iedereen nog bij de naam wist, want namen onthouden is niet een van
mijn sterkste zijden.
Het stemde me tevreden dat jullie bij den heer Lampe allemaal Ilink
werken. Ik weet dat hem deze taak niet mee zal vallen, maar ik weet
ook dat jullie hem mee zullen helpen en dan zal het óók gaan.
lk hoop dat jullie de wenken, door den heer Lampe elders in dit num-
mer geuit, ter harte zullen nemen.
In het clubblad las ik dat er zeer waarschiinlijk een avond zal gegeven
worden voor de militairen. Fiin, ik hoop maar, dat dit ook door zal gaan.
Als ik kàn, kom ik subiet.
Nu zal ik jullie weer wat nieuws vertellen. Ik geef nu gymnastiekles hier
aan de soldaten. Je moest eens om een hoekje kunnen kijken, werkelijk,
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Het betere adres voor alle voorkomende Bloemwerken
tegen billijke pfiizen

,,,T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
.v. Broeckhuysenstraat I - Telefoon 22060
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Sigaren magazi jn

,,DE POST"
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Wordt Lid !
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is KORBEEK's TAXI op de wes
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[{, 8, Schipperhein&Zn,
St. Annastraat 234
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Verl . Ziekerstr.142
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Een BETER product.

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUIfGANG's', Brood.
Het doet de jeugd groeien ;
met l5/o korting, ook voor niet-leden.
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpupr--Karnemelkpap, voor de groei van uw kinderen.
Voor brandstoffen Uw betrbuwbaar adres.

Ook voor Centrale Verwarming.
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dan zou le gieren. Een heel stel houten Hazen en die moet ik nu een
beetje lenig zien te maken. De meesten hadden nog nooit aan gymnas-
tiek gedaan en lopen nu de halve week met stijve spieren.
Nee hoor, ik heb jullíe liever om me heen ; ja jongedames, jullie mis ik
speciaal. Het is hier altijd streng en model en het moet altijd precies
gaan. Er mag hier ook niet gepraat worden want anders krijgen ze een
bon. Nee meisjes, dan is het bii ons ín De Hazenkamp gezelliger, wàt
jullie. Zo nu en dan verlang ik weer eens, met jullie een gym.-les te
geven, allemaal gekke oefeningen om weer eens uitbundig te lachen. Ik
hoop dat 't niet te lang meer mag duren,
Ik dank iullie heel hartelíjk voor de brieven die enkelen mij gestuurd
hebben; ik heb weer veel gehoord daaruit. Het is zo prettig hier bríeven
van jullie te ontvangen, je hoort wat van je Vereniging en je blijft mee-
leven,
Heel jammer vind ik het dat ik de Kerstavond niet mee kan maken, ik
hoop echter dat jullie een goeden avond zullen hebben.
Deze maand zal 1939 weer afsluiten. we zullen het nooit vergeten, welk
jammerliik einde dit iaar zou nemen. Maar we zullen ons niet neerslachtig
gaan voelen, we zullen moedig voorwaarts gaan en met vereende
krachten verder gaan. Als Hazenkampers zullen we allen ons best
doen en het beste er van maken. 1940 zal onder moeilijke omstandig-
heden beginnen, maar we hebben weer nieuwe moed en zullen als altijd
op elkaar rekenen, daarvoor is de band die ons verbindt, te hecht.
Dag meisjes en jongens, houdt jullie goed !

M.C.III, 34 R. I.
Groep Naarden - Vesting Holland.

A. HUISMAN.

Mededelingen.
KERSTAVOND 22 DEC. I939.

Zoals reeds per convocatie is bekend gemaakt hopen wii de Kerstavond tevens
Sluitingsavond van ons werk in 1939 te houden op VRIJDAG 22DEC., 'savonds8.l5.
Op deze convocaties staat gemeld dat deze avond zou worden gehouden in het Club-
lokaal, Groenestraat 210. Er zijn echter stemmen opgegaan dat het gymnastieklokaal
hiervoor veel beter geschikt is.
wii willen nu gaarne aan deze wensen voldoen en deze avond weer in het gymnast.-
lokaal houden. ZEG HET VOORT.
Laten we hopen dat het geen l0 graden onder nul is, zoals vorig iaar.

HET BESTUUR.

VAN DE REDACTIE.
Hoewel gaarne veel copie van leden wordt ontvangen, maken wij er op attent, dat
bij de redactie in ieder geval de namen der inzenders bekend moeten zijn.
onder elk stuk dat opgenomen wordt kan desgewenst een schuilnaam geplaatst
worden.
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor: Houtmarkt I
Bijkantoor : Willemsweg 249
(Door omstandigheden tijd. gesloten.
Lid van den Nederl. Spaarbankborrd
Rentevergoeding per dag
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Gebrs. J. en I. Heijmans
voorheen M. Heijmans

SCHILDERS
DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen
Postrekening 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

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

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

Damestarief : Onduleren.. f 0,35 Herentarief :Knippen.. f0,30
Wassen.. . . f 0,30 Scheren . . f0,15
Knippen . .. f 0,30 Kinderen: Knippen f 0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER
PERMANENTWAVE

Mogen wij ook Uw kruidenier zijn?
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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33
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en
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Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALDECI( PYRM(II{T8II{OEL 6 9

Telefoonnummers 23334 en 22229

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch
Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Niimegen

Wenscht Cij een Brand-, Inbraak-, Glas-, Ziekenhuis-,
W.A.-, of L"r.nr-gg!g@ af te sluiten ?
Vraagt dan inlichtingen en prospectus bij :

&, é%^ ffieWmwàwg, Wwwrywsb%w* @&u Wwww
ALLE VERZEKERINGEN ':- Teleloon-24600 - postrek"ening 34gb40
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Nu ik al enkele maanden met De Hazenkamp ,,op stap,,ben, wil ík graag
enkele mededelingen doen betreffende het fJazenkampfront.
Met genoegen valt dan allereerst te vermelden, dat alles naar behoren
marcheert, al vallen natuurlijk híer en daar wel enkele op- en aanmer-
kingen te maken, en, om dan maar direct met het onaangename te be-
ginnen : het komt een enkere maar voor, dat enkere dames bij het toe-
stel-turnen hun misnoegen uiten over het feit, dat een minder goede
turnster bii een lastige oefening ,,in de knoop" raakt, waardoor hun in-
ziens nodeloos tiid verspild wordt. Men hoort dan opmerkingen als :

,,schiet toch op" of ,,maak toch voort,,. De opvatting, die deze dames
hebben is niet alleen radicaal verkeerd, maar werkt bovendien een veÍ-
keerde geest ín de hand. we kunnen nu eenmaal niet allemaal e'en
goed ziin, de een heeft meer moeite en langer werk met een oefening
dan een ander. Bovendíen heb ik meer respect voor degeen, die na een
mislukte poging de moed niet opgeeft en het uit zichzirï nogmaars pro-
beert hetzij mèt of zonder succes, dan zii, die dezelfde oefening vliegens-
vlug doch op nonchalante wíjze weet af te ratelen.
welke dames het hier aangaat en welke groep behoef ik niet te ver-
klappen, laten wíj volstaan met het gezegde:
,,Wie de schoen past, trekke hem aan,,.
De herenafdelrng is helaas erg klein, waaÍaan de mobilisatie wel niet
vreemd zal zijn. Een vriendelijke waarschuwing aan het adres van enkele
heren, die er blijkbaar op ingesteld ziin steeds enkele minuten te laatte
verschijnen, is hier zeer zeker niet misplaatst. ook op deze heren is het
bekendegezegde van de reeds aangehaalde schoen, welke men bij eventueel
passen gelieve aan te trekken, van toepassing!
Met buitengewoon veel genoegen maak ik gewag van de ijver en am-
bitie der dames- en heren-senioren ; heus, geachte lezer(es), als U in de
gelegenheid waart hier eens een kijkje te nemen, dan zoudt U, te oor-
delen naar de arbeid, welke hier geleverd wordt, in de vaste veronder-
stelling zijn, dat hier jeugdploegen van tussen 16 en 1g iaar aan 'twerk
zijn ! Heerliik vind ik zo iers!
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De stap naar de Kleuterafdeling is na bovenstaande regels geen al te
grote meer. Ook hier wordt flink aangepakt, maar een kijkie op deze les
is voor den niet ingewiiden, argelozen toeschouwer niet steeds van alle
gevaar ontbloot ! Immers heerst hier vaak een druk verkeer van treinen
met locomotieven, welke elkaar onder diverse tunnels moeten passeren
en die daartoe in de meest malle bochten moeten kronkelen, een andere
maal breekt er geheel onverwachts een lormele hagelbui in de zaal los,
met hagelstenen van diverse kleuren en grootte, die de meest verstokte
natuurliefhebber zou doen watertanden !

Ter geruststelling diene, dat deze ,,hemellichamen" door onzè peuters
onmiddellijk onder gejuich verzameld worden, waarbij het dan speciaal
gaat wie de mooiste, de grootste en de meeste hagelstenen heeft weten
te bemachtigen ! Verder hebben we al vooroefeningen gehouden in het
sneeuwballen maken en gooien, terwijl er velen bii zijn, die de wildste
en gevaarlijkste dieren als leeuwen, tijgers enz., tot slangen toe, op on-
navolgbare wijze weten uit te beelden.
Tot zover deze keer. Alleen nog dat ik U de verzekering kan geven voor
alle klachten een open oor te bezitten. Is er dus iets niet naar Uw zin,
loop er dan niet als een vrek mee rond, maar deel het mij mede. Zo
Uw grieven gezond zijn, zal er alle aandacht aan besteed worden.

- Tot kijk,
**r1a fi D. LAMPE.

St. Nicolqoscrvond.
De Hazenkamp heeft weer haar Sinterklaasavond gevierd. Het was niet
zo druk als vorig iaar. maar toch reuze-gezellig.
Pieterbaas had er tenminste weer heel wat bii de veter, wat natuurlijk
grote hilariteit verwekte.
onder het zingen van enkele bekende Sinterklaasliedjes kwam de Sint,
gevolgd door zijn knecht Piet binnen. Deze begon al direct met uitdelen
van pakjes en een bombardement van pepernoten I enz.
Een bekend duo vergastte Sint en ons door het zingen van een pracht
Sinterklaaslied, ik geloof van ,,Zie de maan schiint door de bomen", iets
wat op die twee wel van toepassing is. Ook nog drie andere Hazen
moesten op bevel van Piet gezamenlijk zingen, waarbij onze secretaris
de vingers in de oren stopte.
we werden op chocolade met speculaas getracteerd, terwiy'l de borst-
plaatfes ook niet achterwege bleven.
Deze Sinterklaasavond mag zeker geslaagd heten en een woord van dank
aan J. de l-lartog en z'n helpers(sters) is hier zeker op z,n plaats.

N.N,
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Wie zou dat andeïs in de Decembermaand kunnen zijn dan die goede
Sint en z'n knecht Piet, die ondanks alle gevaar op zee töch weer naar
ons land zijn overgestoken en evenals 't vorig jaar ook nu weer aan ons
Hazen een gezellige avond hebben bezorgd.
Leden, die niet konden komen hadden eens even in de gelegenheid moe-
ten ziin eens om 't hoek je te kunnen kijken, dan hadden ze de
angstige gezichten van sommigen eens kunnen zien toen Sint en Piet
binnenkwamen. Màér, die angst was gauw overwonnen, want 't bleek
dat ze een mand bii zich hadden, gevuld met
Enfin, betreffende personen hebben er een leuke herinnering aan, wat
er voor hem of haar uit te voorschijn kwam.
't Ging er gezellig toe. Als kinderen hebben we gegrepen wat we
griipen konden van hetgeen Piet voor ons uitstrooide.
Iemand stootte me aan: "Zèg, kiik Sint eens, ik weet 't niet, moet je
eens opletten, hij zit als maar aan z'n snor, hij mag wel oppassen, zoo
meteen slikt hii 'm nog in. Bn Piet, let daar ook maar eens op".
Ik heb m'n schouders maar opgehaald en houdt me toch maar liever aan
't geen boven dit stukie staat en hoop dat Sint en Piet 't volgend jaar,
over een kalme zeer weer in ons midden mogen zijn.

D.

,De Hazenkamp"

Wot Hozen kcrkelen :

I pq1 de speciale clubhuis-verslcrgqrever.
met een sezicht oÍ het niet onders
hoorde, op z'n gemok in de voorste
rijen de ccuserie vqn Ds. Bqrger zqt
qqn te horen en onderen (helemccl
buiten hem om) voor het verslag liet
zoÍgen.

I Dot de dqmes en meisies, die nc oÍ-
loop vcn een gezellige cvond in het
Clubhuis cÍwossen (en meestal zijn
het nos dezelÍde ook!) oltijd hcost
qlleen noqr huis moeten.
Wct denken de heren vqn een MIXED
cÍwos-CORVÉE ?
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" " i;r,"iï§:Í 3,ï *,h e n,, v a n 1 84 5
Sluit o.a.

Persoonl(ike Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto,s en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, §pecialistenhulp en Operaties

Vraagt premie-opgaaf, zonder eenige verplichting aan:
W " ffi . & &W W%W r &w w wsb we&qswW@. w wg A @ L "tr 

eW " Z tr §& ffi @
§mapac%*'ux waaw Mà§meg@m @ffi @mg@vAng

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Oas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU
SC H EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Tel,23664

Filmavonden aan huis !

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

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

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tet. 2O519

Foto A, Zufang, Fotohandel, winemqweg

N. SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 20298

TUSSCHENWEG 5

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belastinsr-consulent

Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerii, - Verhuizinoen
Leverin g van al le soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen,Linoleums en z,



Berijdt
de Gouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

\ry,. MENNE
Specialiteit

in alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 22608
JE ADRES

voor Meubeltransporten
Sleeperij

D. van Ingen & Zonen
BLOEMI§TEN

%
Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg 176

A. \TÀN DEB SLUIS
AI PAUL VAN SCHAI]K
NI]MEGEN

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NIIMEGEN
St. Annastroot 98o
TeleÍ 20525

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

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Alle voork. rcparatie's aan woningen en gebouwen

,,lDE ZoN"
V1/osschen

Stoomen
Verven
CRAAFSCHEWE O 247
TEL. 21740

NIJMEGEN



Loot U
deze kons
nog voorbij
goon????

§peciale

Aanbieding I

*YiL,:Pf ::rÍ,'J,L,K'krer RovAL-ENFTELD
vàn tió75 voor f 790.- 250 cc zijklep van f 550.- v. f 395.-

ARIEL 850 cc K.klep 350cc ,, ,, f 690.- v.1475.-

van f 645.- voor t SaS.- 600 cc ,, ,, f 815.- v. f 560.-

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

VAN DEN HAVESTRAAT 14 - TELEFOON 2-3.9.6.4

N.V. Maas-Bu u rtspoorweg

AUTOCARR=IZEN door binnen- en buitenland,
met en zonder pensio.n

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

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

IJÈ4qlEqlqE$E : 9roessq_.-_1_t


