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De reis naar Duitsland zóri beginnen, maar begon nog niet, want
één van de mannen (natuurlijl<!) had zich een ,,beetje" verkeken; hij had
nota bene een 8 voor een 9 aangezien en lag dus, toen wij allemaal
klaar stonden nog lekker te pitten.
Met een hevig gehoon werd hij natuurlijk begroet. Toen sloeg de motor
aan en daar gingen we.
Een prachtige reis was het door Limburg. In Aken stapten we uit om
de Dom te bezichtigen, wat heus de moeite waard bleek te ziin. Yan
daar uit doorgereden tot ongeveer 10 K.M, vanaf Lammersdorf, daarheen
gelopen. Het begon al goed, klimmen en nog eens klimmen en dan nu
nog zonder rugzak, dus dat beloofde wat voor de volgende dagen. We
waren dan ook blij, dat \rye weer in de bus zaten, maar't was een goede
training geweest en we hadden al heel wat moois gezien, prachtige bos-
sen, schitterende vergezichten.
AI vroeg waren we in Monschau, de
herberg was een groot oud kasteel
gangen ! !!.

plaats van bestemming. De Jeugd-
met geheimzinnige onderaardse

daarna thuis gezongen enDe avond gezellig in't dorp doorgebracht,
spelleties gedaan.
Volgende dag met de bus naar Lammersdorf, vandaar getippeld naar
Nidéggen, ongeveer 25 K.M,
Veel werd er niet gerust onderweg, ntaar . . àls we rustten, deden we
't goed, (niet ? Mevrouw Huisman ?)
Oj[ Binnendíjk kan daar van meepraten, want dit was een prachtige
gelegenheid om ,even" de diverse blaren door te-prikke.n.of uit te krrippen,
[a ti VerUe.t<). Je had beslist iets gegeven om die gezichten van Binnen'
àiit< te zien. Enfin, nu weten we vast iemand, als er een hoofdrol vervuld
moet worden, hè lui? Dan kunnen degenen, die niet mee geweest zijn
ook eens genieten.



Die blaren waren ook de oorzaak, dat hii steeds verder achter raakte,
maar we waren niet te kwaad om toch telkens weer op de achterblijver
te wachten.
Toch was hij ons blijkbaar te glad aÍ, want plotseling, nadat we hem al
een heele tijd kwijt waren, liep hij op z'n dooie gemak voor ons uit te
spazieren. Hèt raadsel van de voettocht ! Nog steeds is dit niet opgelost.
Hoe heb je 'm dat toch gelaPt . . .

ln z'n overmoed beloofde hij ons een wijnfuif in het clubhuis, die uitge-
draaid is op limonade.
De laatste ioodjes wogen het zwaarst, want na een flinke klim kwamen
we in Nideggen aan, Waarschijnlif k waren we allemaal blij, dat we er
waren.
's Avonds zijn we erg gezellig uit geweest. Er was n.l. kermis in't dorp,
We zijn de danstent in en uit gehotst, maar moesten herbergwaarts, om-
dat wé op stok moesten, want,voor de volgende dag stond er weereen
flinke mars op het programma. Om de kinderen tevreden te stellen, mochten
we allemaal één keer in de malle molen.
De volgende morgen weer vroeg op. Van hieruit begon de tocht naar
Gemiind, onze Iaatste pleisterplaats.
Die dag hebben we nog eens geklommen en vooral niet te vergeten,
ook ged-aald, soms zoó eig, dat sornmigen het verstandiger vonden om zich
maa( naat beneden te laten glijden.
Na een dorpie te hebben gepasseerd vonden w_e een geschikte .plek 91
de morgenaandacht te houien, waarin Ds. de Geus gedurende korte tiid
Uestag 

-wist te leggen op geheel onze aandacht. Het was één van de

fijnste ogenblikken van de tocht'
Gedureride de verdere rust kreeg eerst Peter apen-allures, welke na-

tuurlijk door Binnendiik gevolgd werden. Dat hríjg ie, als een aap een

boom ziet, dan móét hij er in.
ó" 

""raóiL 
dàg bracht nog meer a.vonturen. Nadat we ergens fr.uit ge-

koctrt tiadden-ziin we eiÉaar kwijt geraakt. Het.gevolg was, dat een

troepfe na een goed half uur de anderen terugvond, die intussen waÍen
gaaà'rusten, màar bij aankomst bleek, dat er nog zes weg \.varen.. Di"
kwamen niet meer opdagen. Juist wilden we opstappen, toen we in de

ï"ri" ó.n Èur"nt<amfttuïtje h"oorden en iawel !.oot, n.adat wii antwo.ord

gàg;r* t,adden kwam hijgend en wel onze adiunct-directeur aanhollen
En- deelde ons mee, dat 

'óe verdwaalden (waarvan hii er zelf ook één

*àri-in-àoóOà welstand een uur verder op_ons.zaten. te wachten. De

riàÉf"i. 'iur.n bijna uitgedroogd, maar Traubensaft bracht uitkomst'
Ze hadden n.l. van enigö mensén gehoord, dat er in een- hotel een heel

eind verder een troep"Hollanders"zaten. die veel lawaai maakten. ,O,
aàctten ze, dat ziin ze zeker", en Verbeek w-aagle de poging. om ons

op te sporen, wat'hem, na biina_ een uur hard gelopen te hebben, ge-

tdt<te. Rite eer aan ie speurderstalent, adiunct ! .

Met een boot zetten we de tocht voort over de Urftahlsee schitterend

was het !

Xu"*ài"n we betrekkeliik gauw in Gemi.ind. Met recht lest best, want
)àuf t *. Oaàr onthaald #erdàn ! Ook vanwege de Berliner bollen zullen
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Het adres, genoemd in advertentie van H. MILO, (zie 2e bldz. omslag) is veranderd

en thans: GROENEWOUDSCHEWEG 162.
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-
verscheidene Gemiind'sters niet gauw vergeten (hè Mí ?)'
s Maandags, stromende regen, màar we lieten ons er niet door beïnvloeden,
want de bïs stond al op ons te wachten. De stemming was er en bleef
tot het laatste moment.
We moesten schoon thuis komen, dus onderweg in Euskirchen lekker
gezwommen. Het heuglíjke nieuws werd ols meegedeeld, dat er
Iamelijk veel geld oveawas, zodat er behalve het traditionele Festessen
ook nog een 

"warme 
tunch gebruÍkt zou worden. Dit werd. natuurlijk met

seiuich besroet. Met rammelende magen kwamen we in Keulen aan,
ï,vuar we oïs de heerliike lunch best lieten smaken.
De middag mochten we voor ons zelf gebruiken om.te winkelen. Daar
werd terdëge gebruik van gemaakt, want toen we later allemaal weer
in de bus'2atön kwamen atlerlei pakjes te voorschíjn, die losgernaakt
werden om de bezittingen elkaar te tonen. Iedereen zat zich vol te
Smeren met Nivea crèmé, die met grote dozen ingeslagen was, maar even
gebruikt moest worden' vanwege d.e douane.
öe adjunct, die de laatste da§ aldoor op gympies .gelo.pen had, liep nu

rond in een paar prachtige leeien ríilaarzen, verdacht_ hè ? Zo waren er,
als je goed j'e ogen open had, meer dingen te ontdekke.n'
In Diisseldorf als slot het Festessen, wat weer echt gezelllg was en

lekker.
Àan de gÍens waren ze bliikbaar goed in hun hum, want we mochten in

de bus tiiilu"n zitten. Twee verdaèhte individuën moesten. hun-geld.laten
zien. Het waren een dame en een heer. De laatste was dezelfde, die de

8 voor een t had aangezien. Die douane wist toch maar precies, wie hii
moest hebben. Maar, alles werd in orde bevonden. Een paar rug-
zakken werden nagesnuffeld en daarmede was het afgelopen' 

.-Oó 
rugrat< van onZe directeur bleef dit.keer gespaard. Eigenlijk had hii

àit ,i[t verdiend, want hij was zó baldadig geweest gedurende de te-

*grèi.. Zells z'n vrouw koÍr hem niet in bedw.ang. houd.en ! I{ij maakte

Aà?oïàrm de rugzakken open en trok de hele boel er uit om te zien, o{

er ook iets van2ijn gading (mondvoorraad) in te vinden was'
ft", tril had nogal suöces, ïnàa1 ._. . deelde alles_ netiesmetdegenen, die

in-'ziiÀ omgeriing zaten. Na 't Festessen was die bui iets g_ezakt, toen

t*rË Bindàndii[ aan de beurt. Voordragen dat hii kan ! Hele gramo-

iàónóf ut"n uit z;n hoofd. Dat herhaal ie nog wel eens op een conversatie-
àuoria, hè ? 't Bestuur zal er al vast nota van nemen, hoor ! Zo'n num-

mertie komt best van Pas.
ör"'h""6 t atf if stonden we op de Hazenkampseweg. De fíjne H.a-

/"nt à*pg"est was er geweest gedurende alle vier dagen en nog in die-

zelfde stemming ging ieder ziins weegs'

Co de Groot
Gijs de Rhoter.
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lKotRlFlEAlt.

A lVOngNS een overzicht te geven van het spelverloop in de C.K.B.,
-& wil ik eerst enige algemene beschouwingen hieraan laten vooraf-

gaan.
Allereerst een woord van hartelijke dank aan het Bestuur, dat ons in de
gelegenheid heeft gesteld, dit jaar voor het eerst aan een oÍficiele compe-
titie 

-deel te nemen. Wij mogen dit zeer zeker op hogen priis stellen, daal
anders naar alle waarschijnlÍjkheid de animo voor het spel zó verminderd
zou zijn, dat er van verdere serieuse bqoefening wel geen sprake meer
geweest zol ziin.
Óat wii er niet in geslaagd ziin aan de verwachtingen te voldoen, is
alleszins verklaarbaar. Aan het begin van de competitie kwamen wij ge-
heel ongetraind op het veld en dit wreekte zich reeds dadelijk. Toen_een-
maal de machine weer op gang was, hadden wii reeds zulke morele klap-
pen te pakken. (tk denk hierbij vooral aan de 9-0 nederlaag tegen onze
ötadgenoot Oranje-Blauw), dat een herstel niet meer mogeliik was. Hier-
bii kwam, dat onze aanval, vorig iaar ons machtigste wapen, er maar
niet in is kunnen slagen haar oude vorm te hervinden, hetgeen zeer iammer
is. Het doet mii echter buitengewoon veel pleizier, dat ondanks nederlagen
de goede geest bewaard bleef en wii van het begin _tot het einde hebben
gewerkt voor een behoorlijk resultaat. Van menige C.K.B.-club mochten
wi; horen: ,,lk dacht dat lullie heel wat slechter speelden, gezien de re-
sultaten".
Het veldwerk en de snelheid waren dan ook niet minder dan dat van

Meu bileerin richting
,,HET BINNENHUIS"

J.H.TILDERS Jr.
St. Annastraat 53a

Telefoon 1OO7

F. v. LAVIEREN
WINTERSOORD 1-1

Ruime sorteering
in Dames- en Heeren-

Ondergoederen,
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Leden van ,,de Hazenkamp"
ontvangen 5ft korting oP alle

goederen.

KORBEECK's T"*ib"d.'jf 
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onze collega's, alleen het doelen was werkelijk slecht. f)e opgebouwde
aanval was goed, alleen de afwerking was bijna altijd slecht. Wij weten
echter goed waar onze fout zit (want dit euvel geldt voor bijna alle
spelers en speelsters) en moeten alles in het werk stellen om dit in het
komende seizoen te verbeteren.
Om echter het volgende iaar een beter figuur te slaan, zullen wij reeds
deze winter goed moeten oefenen om getraind te verschijnen. Zoals reeds
gememoreerd, was en bleef de stemming, ook toen de verwachte goede
resultaten uitbleven, uitstekend. Vooral de Herenleden verdienen een
pluimpje voor hun uitstekend opkomen in de wedstrijden, daar er slechts
één reserveman was.
Wii zullen het komende seizoen echter zonder de Heren de Rhoter
en van de Berg moeten spelen, daar deze resp. naar Utrecht en Tub-
bergen vertrokken. Dit is zeer jammer, daar onze korfbalafdeling in deze
beide Heren, hard werkende. enthousiaste leden heeft verloren. Maar ook
hier geldt: ,Aan de jeugd de toekomst" en wij roepen dan ook vooral
de jongere meisjes eri jongens op, zich beschikbaar te stellen voor het
spel van paal en korf, opdat niet de korfbalafdeling bijgebrek aan nieuw
lrloed, een vroegtijdige dood zou moeten sterven. lets dat ons zeer zeker
verheugend mag stemmen, is zeer zeker wel ons terrein Levensmorgen,
want míin mede-teamgenoten, weten allen zeer goed, dat wij van alle
C.K.B.-clubs het beste veld en kleedgelegenheid hebben. Wat dat betreft
hebben wij veel vóór op andere, minder financieel-krachtige clubs en wij
mogen wel zeer dankbaar ziin, dat wij van dit fraaie veld kunnen profi-
te ren.
Ik wil dit algemene verslag niet beëindigen, zonder een woord van dank
te hebben gebracht aan alle speelsters en spelers voor hun medewerking.
Zii zullen het mii echter niet euvel duiden, als ik voor één een uitzoÀ-
dering maak en dat is wel voor onze vriend Gijs v. d. Hoven. Dank zii
Gijs kregen alle leden op tijd hun convocaties en moest er op het laatst
nog iets verzet worden, dan was Gijs altijd bereid de desbetreffende le-
den hiervan in kennis te stellen. Wij hopen dan ook in het komende
seizoen op ie medewerking te kunnen rekenen Gijs en ik dank je dan
ook uit naam van alle leden wat je dit jaar voor de korfbalafdeling hebt
gedaan.
Met een beroep op allen die de korfbalsport een goed hart toedragen,
durf ik de wens uit te spreken, dat het komende seizoen de resultaten
beter kunnen zijn, vooral nu het eerste klasseschap voor ons behouden
is gebleven.

JAN.

Oranie-Blcuw Tournooi.
De wedstrijden om den Peeman-Wisselbeker, mochten zich dit jaar wel
in een buitengewoon grote belangstelling verheugen. Niet minder dan
acht C,K.B.-clubs nan'ren hieraan deel. Wij mochten er dit jaar, zooals
trouwens wel te verrvachten was, niet l:r slagen de wisselbeker voor de
derde maal achtereen te winnen. Dit is inderdaad jammer, maar wij mo-
gen ook niet vergeten dat door de deelneming van het grote aantal
clubs, de wedstrijdduur beperkt is, tot 2 x I kwartier, waardoor de geluks-



,,De Hazenkamp" -99

factor ook een woordje meespreekt. Dit zeggen wij niet om onze neder-
laag te verontschuldigen, want ook bíj een langer verloop was het niet
zeker geweest, dat wij de wedstrijd tegen Excelsior-Sportief gewonnen
zouden hebben. Wij waren ontegenzeggelijk door deze korte wedstrijd-
duur wel gehandicapt, daar ons sterkste wapen, n.l, ,ausdauer", ditmaal
niet in het spel kwam.
Onze eerste wedstrifd tegen S.O.S, II leverde een 4-0 overwinning op
en wij kunnen niet zeggen dat deze overwinning geflatteerd was. Onze
spelers en vooral speelsters waren beslist een tempo vlugger en gelei-
delijk kon dan ook de stand tot 4-0 worden opgevoerd. De daarop vol-
gende wedstrifd tegen E.S. bracht ons een 1-0 nederlaag en daardoor
was de l<ans om in de finale uit te komen verkeken. Zoals de uitslag
reeds deed vermoeden, was het ook inderdaad een spannende wedstrijd,
waarin de gelukkige maker van het eerste doelpunt zijn club aan de
overwinning hielp. Het zal voor E.S. een voldoening geweest zijn dat
zij er in geslaagd is, de Hazenkamp uit te schakelen, daar wij andere
jaren er steeds in slaagden E.S. de nederlaag toe te brengen.
Excelsior-Sportief kwam dus als winnaar uit de eerste afdeling en moest
in de finale de strijd aanbinden tegen de twee winnaars der andere af-
delingen, resp. Zwart-Wit en S.K.V. Tot grote verrassing van alle aan-
wezigen, slaagde de derde klasser S.K,V. uit Wageningen erin, haar
beide tegenstanders, zii het rnet oneven cíifers, te slaan en mocht zich
voor dit jaar bekerhoudster noemen.
Wii willen dit verslag niet eindigen, alvorens een woord van hulde ge-
bracht is aan de organiserende club Oranje-Blaurv, welke in een gelukkig
ogenblik deze wedstrijden op touw heeft gezet en daarmede bliik heeft
gegeven, de Nijmeegse korfbalwereld een dienst te bewijzen.
Hazenkampers, het volgend iaar moeten wii ons uiterste best doen, de
wisselbekeÍ weer in önze medaillekast te kriigen.

JAN.

Coöperatie,,VooruitgaÍlg" I-J.4. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat. - Telef. 603

Brood-, Beschuit- en Banketbakker[i, Melkinrichting,
Slagerij, Levensmiddelenbedrijf met I Kruidenierswinkels,
Brandstoffen, Aardappelen, - Manufacturen en Dekens,
Tabak, Sigaren en Sigaretten, - Fijne Vleeschwaren,
Haarden en Haardkachels, Kachels en Huish. Artikelen

Brand- en Inbraakverzekering, Bijkant. Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geeft aan leden uitkering bii bevalling, 14 dagen

sratis verbruiIriíïï'8[''t%,rËï]ïl"arname

Vragen en bezorgen in alle delen der stad en omgeving
Vraagt spaarzegels bii onze bezorgers en in onze winkels, U maakt U hierdoor

het aankopen van goederen gemakkelijker
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N. V. FAT U]y1 
0 n sev""ï:;'ï,'# 

§:ï3,ï *ï en,, van r 845

Wget U. d3t .er in 1934 44705 Verkeersongevallen hebben' - ' plaats gehad ?

Neemt daarom een Verkeerspolis. Voor f 3.- per jaar is U ver-
zekerd tegen de kosten van:
Ziel<enhuis-verpleging, 60 dagen à f 4.- p' d. 40 Doktersvisites à Ï 2.50
Operaties, enz. ' f 150.- Vervoer v. d. getroffene f 5. -
Vèrbandmiddelen, enz. f50.-

Elk volgend gezinslid Í2.50.
gwsg@@A@@s waaw W{§weg@m @w @wgew&wgz

Yfu^&" & &W'§%W, @ wesWweWswWqw@W %gbtr$ WwW, 2€b2,&

A. C. G.
BOUW. EII

SCHMIDT,
TIMMERBEDRIJF

6G6666G666666G66G666666
Prot, Begrafenis-onderneming

HtsES-St. ANNA
onder toezicht van het College van

Kerkvoogden en Notabelen

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

Dorpsstr. 83. - Telef. 3199
Hees-Nijmegen

8§88§§ R8 888§§§R§ §8R §88R

llieuwbouw, Uerbouw en

Reparaties tegen scherp
co ncurreerende prijzen

Muntweg}42-344
lliimegen Telef, 3670

,,Het Fotohuis A Zufang"
zzo wttte v swro zz 6
CAMERA,S - TASSEN

f 5,00 waardebons

geven recht op een vergroting

Maatkleding kleedt beter

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat 16
n.IJMEGEN

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING

STATI EVEN ENZ.

I.F. HEIIMANS,
ORKEST-DIRIGENT

vcrn Slichtenhorststrqot 48

Engelse Lessen

Viool onderricht
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IPIRAÀ]I']IIE OVIEIR IHIOCIKIEY-

U de tiid weer is aangebroken om, voorzien van ie hockey-stick
naar het veld te gaan, lijkt het mij niet kwaad nog eens enkele
dingen van dit mooie spel onder de loupe te nemen. Ik wil het

dan even hebben o.a. over de geest van het hockey.
Indien er wel éen balspel is, waar men de bal goed in de gaten moet
houden, dan is dit wel bij hockey.
Waarom speciaal bij hockey, zal men vragen?
Omdat de bal, waarmede gespeeld wordt, klein en zéer hard is en men
bii onoplettendheid de kans loopt een bal tegen het lichaam te krijgen
en dit nogal flink aanl<omt. Daarom, kilk altijd goed uit en volg de bal
steeds.
Nu moet men aan de andere kant niet denken: Neen hoor, dat is niete
gevaarlijk, daar begin ik niet aan. - Dit is onzin. Als men maar volgens
de regels speelt.
Wie rnet z'n hockey-stick gewapend het veld inkomt met de gedachte :

,nou zal ik 'm toch eens raken!" of : ,,waag je niet in m'n nabijheid!"
deugt niet voor hockey. Zulke mensen brengen de kwade geest in een
spel en doen dus beter weg te bliiven.
Het gaat er juist om, de hockey-stick niet te gebruiken als slagwapen,
maar om er mee te drijven oÍ er kort mee te fikken, z.g. Als men dit
goed oefent, zal men zien, dat de bal biina niet van de grond komt en
er bijna nooit ,sticks" mee gemaakt worden.
In de vacantie heb ik een oefenwedstrijd gezien van de twee Olympische
hockeyploegen. Het was een lust om te zienhoegoedergespeeldwerd.
Het was allemaal dat afgemeten plaatsen door middel van een korte tik,
de bal l<wam sporadisch van de grond af. Wat ze allen goed onder de
knie hadden was het stokwerk. Hieronder wordt verstaan het stoppen
van de bal, met ie stok, het pushen, het wippen, met omgedraaide stick
spelen. Dit moet je zelf eens goed oefenen, je moet b.v. leren ie pols
te gebruiken met een slag, niet de gehele, gestrekte arrn maar speciaal
een soepele pols.
Wanneer men dit er goed in krijgt, zal men minder ,,sticks" maken en
leert men vlugger een bal spelen. Beoefen vooral hetpushen,hetwippen
en het stoppen van de bal met ie stok.
Het valt me wel eens op, dat er bij ons soms nog veel te veel geslagen
wordt. Denk er toch om, dat het niet zit in het hórde slaan over grote
afstanden, maar uitsluitend het kortedikken naar ie medespeler'
Juist bii ons, waaÍ we altijd met jongens en meisjes te zamen spelen,
moeten we zorgen, dat de meisies níet bang behoeven te ziin te spelen
en dit kan alleen, \Manneer men zuiver de regels van het spel toepast
en men wéét hoe of met een stick en een bal gespeeld moet worden.
Dàn is hockeyen heerliik !

A. HUISMAN.
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Uit de ledenvergqdering vcrn Dinsdcg 29 September.
De ledenvergadering, die voor het eerst in ons clubhuis werd gehouden
werd door ruim 70 leden bezocht.
De ruimte in de ,,hal" zou wel een 100-tal kunnen bevatten en het geeft
een huiselijker karakter dan in de Gymnastiekzaal.
Met deze 

'vergadering is dan ook weer ons clubhuis opengesteld voor
het a.s. winterseizoen.
De Zatefiagavonden zijn voor alle leden
in contact met elkaar te komen, Er is
pong e. d. spelen.
Op verschillende andere avonden bestaat
aan meisjesclubs, jongensclub.
Schaakcursus. - Ping-Pong enz'

boven 17 iaar om daar nauwer
gelegenheid voor schaak-, Ping-

er gelegenheid voor deelname

De Voorzitter brengt in ziin openingswoord de verschillende gebeurtenis-
Sen in herinnering, die de aÏgelopen zomeÍ hebben plaats gehad, als.:
pinksterkamp, e.Mi.V,J.-tocht, (waaiUil de,Pul" in.ons bezit is ge.komen).
Deelname aàn 4-daagse, waarbij hij intussen nog dank zegtaan den Heer
Verbeek en ziin lopers en loopsters'
ln 't bijzonder'nog'het huweliik van onzen directeur, Eifeltocht enz. Hii
spreekí een aanmóedigend woord tot voet- en korÍballers om te trachten
een volgend jaar de bèkers weer in het bezit te krijgen'
Nadat d"e notílen der vorige vergadering ziin gelezen worden verschillende
aangelegenheden van huiíelijkeÀ aard afgehandeld
gón- ko?te pauze geeft de'nieuwe leden gelegenheid het clublokaal te
bezichtigen,
Nà de 6uir" volgen nog enige mededelingen en wordt. gelegenheid ge-
góu"í tioor de ro"ndvraa[, wa"an,an nog door enkele leden wordt gebruik
gemaakt.
ïó r;i; 10 uur sluit de Voorzitter de vergadering, waarna nog een be-

stuursvergadering plaats had. 
DE SECR._,ENN.

Von het Secretoriaqt :

Nieuw ingeschreven leden in de maand September :

Meisfes I $' I. B.auy. Dames llla Wr' Peters'
.. la C. Gudde,- , lllb G- v' Voorst'
,l i].s.-xror.r.. R' Huydink. , ttlc K' v' Beek'

ronJensr ' i',ii,[:''"' ; ; 3.Ï."ÏË.*.
ÍÀ;Ëié; II P. v. d. Berg. Dames Sen' Mevr' Baart''.' 

l'-- ir" J. Brinkmanl » Í Mevr v' d' Does'
,, t Mevr. Huisman'

Oo Vriidas 30 October 's avonds 8.15 hopen we de eerste Conversatieavond te houden

in' het Cluógebouw, Groenestraat 210.
ör.'Ë.L.pöï-iui di" urÀnO t.t onderwerp behandelen: ,De mensch van 1936 en de

Kerk."
ïàimoedeliik op 20 Nov. a.s. zal Dr. J. EYKMAN van de A.M.V.J. een nader aan te
kondigen onderwerP behandelen.
Vïài'Eéirii O*"rUEr ir gËuiàuga a" leider der ,Vierdaagse", Kapitein J. N. BREUNESE,
om een soortpraatie te houden.
Ë;;;;Ë ïo"riàË j;;;;,'Í;;;íó einde December weer een Kerstavond te houden' die

nndei'ieiding"zal staan van Ds. J. J' CREUTZBERG'
ilà'rr.t'ïàï''aàrà àroía"n zèlf e"eí Conversatieavond door zoveel mogelijk vragen te
stelten en in grote getale op te komen. 

DE SECR. ,ENN.
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tegien concurr. prijzen ?

Pcrul van Schqijk
Huis-, Decorqtie- en
Reclqmeschílder
Inzeiten von qllesoorten Glcrs

St. Annastraat No. 100
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le Klas Reparatie-lnrich

ir{.E/ri,

]lfiants)
J(ywb/en tÍtoÍorut

I{Y}.IE6EN

@d;,ffi§

WIJERS&Cg
Van Welderenstraat 59

Telefoo n 949

Bouwmaterialen
Bran d stoffe n

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

BEVELEN ZICFI BELEEFD AAN VOOR
HET LEVEREN VANALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN.

Wolfskuilscheweg 176 - Tel.l435

*It.i

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertscheweg 491

TelefoonnumÍner
1364

Alle voorkomende Tímrrner-
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

l{ieuwhouw, Reparatie's, Rioleeringen
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D.K.W.
Werelds beste Z-taet

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

f 10.00 Wegenbelasting per .iaar
BENZINEGEBRUIK:

1 L. op 50 K.M. Snelheid 65 K.M.
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OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting 4-7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Garage KNOOP
Franschestraat 56

Telef. 3422
Stalling, Benzine, Olie, Bauden, enz,
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