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Tot één enkele uitvoering - waaraan alle leden, jong en oud, deelnemen -zoals wii die anders kennen, is het dit jaar niet gekomen. Het jubileum
van Jubal, waarvoor onze medewerking was gevraagd, deed ons daartoe
besluiten.
Zo kon het muzikale feestprogramma van dit Niimeegs muziekcorps aan-
gevuld worden met een paar nummers op gymnastisch gebied, waarbii
onze oudere groepen keurig voor den dag kwamen. Van de grote waar-
dering hiervoor en de dank aan deelnemers en leiders, heeft hetBestuur
der Hazenkamp reeds elders blijk gegeven.
Wii hebben behalve de oudere leden, ook onze juniores. Nu stond het
van meet af aan vast, dat zii eveneens hun steentje zouden bijdragen.
Dit nu zal geschieden op 1 April in de Harmonie. Tot deze jongere leden
richt ik namens het Bestuur hier een kort woord,
Jongens en meisies ! Van jelui, de jongere hazen, zal hel grotendeels
afhangen, oÍ wij kunnen zeggen, dat deze avond geslaagd mag heten.
En daaraan twijfelen wij niet.
Een Vereniging als de onze moet het niet alleen hebben van hare oudere
leden. Als deze er niet meer zijn, moeten de iongeren in hun plaats treden.
Ook de juniores hebben wii nodig ! Laat ook onder ielui de prettige,
kameraadschappeliike geest, die in onze Vereniging heerst, steeds blijven
bestaan. Dan weten wii, dat ,Onze Hazenkamp"ookhaarzilveren jubileum
zal beleven. Bedenk, dat iedere Vereniging zó sterk is, als de leden -
en daar zijn jelui ook een deel van - haar maken.
Het Bestuur vertrouwt hierin ook op jelui medewerking en steun.

G. VAN SPRANG.
À/'.8. [Iet Prograrr;m,e, u[rucl,t U op blz. 7.
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Op de jaarvergadering heeft onze Voorzitter, de Heer A. Oosterlee, in
verband met zijn vele werkzaamheden o,a. als Hoofdcommissarís van de
Ned. Padvinders, gemeend zijn functie als Bestuurslid en daarmede het
praesidium van ,,De Hazenkamp" te moeten neerleggen.
Voor ons Hazenkampers betekent dit, een groot verlies. Toen indertijd
Ds. G. A. Barger ons ging verlaten, in verband mét zijn beroep naar
Heemstede, hebben we wel een beetje in zak en as gezeten, want zulk
een functie is niet gemakkelijk te vervangen.
We konden ons echter gelukkig prijzen, dat we den Heer A. Oosterlee toen
bereid vonden, de Voorzittershamer te hanteren en ik kom er eerlijk voor
uit, we zíin er wèl bijgevaren. Als evenknie van Ds. Barger heeft de Heer
A. Oosterlee , De Hazenkamp" krachtig gesteund in de pogingen tot verdere
ontplooiïng van de lichamelijke en geestelijke ontwíkkeling. Hii heeft dit
gedaan op ziin eigen prettige en geestige wijze. Bij alle vergaderingen,
kampen en voettochten waar de Heer Oosterlee bij was, daar was de lach
niet van de lucht. Een ieder zal zich onze tafelpraeses herinneren bij onze
snertavonden, al had je het maai gebracht tot één of twee borden, je ging
niet gewoon meer naar huis.
Een kamp of voettocht met den Heer Oosterlee als leider, was vooruit
reeds geslaagd, dót wisten we,
Voor dit alles Heer Oosterlee willen wij U danken uít de grond van ons
hart. Wíj willen U danken voor Uw prettige en krachtige leiding en voor
de intens heerliike ogenblikken die U ons bereid hebt, we verheugen ons
dat U als commissaris van ,,De Hazenkamp" wilt aanblíjven. Helemààl
missen, doen we U dus niet. Niet alleen den Heer Oosterlee, maar ook
U Mevrouw Oosterlee, willen we heel hartelijk danken voor de vele malen
dat U Uw man voor onze Hazenkamp hebt willen afstaan, we willen U
zeggen dat we ons onder zijn leiding jong hebben gevoeld.

@wamw m%www w Wrymwru%%%ww,

Onze nieuwe Voorzitter Ir. G. van Sprang is voor onzeHazenkampgeen
onbekende. Reeds jaren vervult de Heer van Sprang de functie van
Bestuurslid en 2e Voorzitter onzer Vereniging en ook nuzijn we overtuigd,
dat we het met onzen nieuwen praeses, weer niet kwaad geschoten hebben,
Ook den Heer van Sprang kennen we uit onze kampen en voettochten en

vergaderingen, als enthousiast Hazenkamper, bij wien je graag raad vraagt.

V
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Uit onze voettochten herinner ik me hem altifd als iemand, waar altijd
een heel stel Hazen bii liep, want deze mensen wisten, dat als je bij
hem in de buurt liep, f e altiid machtig veel kon opsteken van landschappen,
fabrieken, kortom alles wat je op zulke tochten zag en beleefde.
Zodoende kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en we
hebben het zéér gewaardeerd dat de Heer van Sprang ons bij ziinin functie-
treden belooft heeft, ,,lk zal doen, wat ik kàn voor ,De Hazenkamp",
alléén reken ik op jullie steun". Welnu, geachte Heer van Sprang, dàórop
kunt U rekenen, we zullen als Bestuur en leden, U krachtig steunen bii
Uw pogingen om ,De Hazenkamp" te vervolmaken tot een Vereniging,
die stevig staat, die wéét wat of ze wil en die haar plaats als jeugdvereniging
waard is.

HUISMAN.

Ons Pinksterkamp.

ziezo, we zullen eens een flinke boom opzetten over het aanstaande
Pinksterkamp. De vraag zal zi)n of het dit jaar door zal gaan of niet, en
waar heen. Als ik mij niet vergis, dan zijn er dit jaar genoeg liefhebbers
voor, (wieweet hebben we aan één clubhuis nietgenoeg, helzijnookeen
paar echte dagen om er eens tussen uit te trekken). -Maar waarheen ?

Als je het mij vraagt, dan oud-Leusden of Lunteren, dat ligt zo heerrijk
in de bossen en omringd van dennen.
Maar vraag het eens aan de heren, dan krijg je direct, Doorn moet het
zijn.
Waarom dat zo is !

Ten eerste: oud-Leusden heeft zoals jullie wel weten een schuur, en in
die schuur daar moeten de heren slapen. Nu was dat vroeger niet zo
erg. ze vonden het zelfs wel leuk, want daar heeft zich vroeger heel wat
afgespeeld, er was er eens een die een tent meegebracht had en daar
lehker onder dacht te kruipen, maar kun je net denken, het here geval
werd boven zijn hoofd naar beneden gehaald, dus zat er niets anders op
dan ook maar in de schuur te slapen.
Waarom ze het dan nu erg vinden ? Och, ze worden een dagje ouder
denk ik en als ze nu rustig gingen slapen zoals wij, dan was.er niets loos.
Ten tweede : - Doorn heeft een zaal, ie zult zeggen er zuilen wel meer
zalen ziin, dat is zo, maar dat is een bijzondere zaal, want in die zaal

Y
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Sluit o.a.
Persoonldke 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 :
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Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SCHEKMAN
Groesbeekscheweer 176

N ijmegen, -Tel. 23664

Zoekt U
een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tel. 26298

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdii

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

J. J. H. on HARTOC
Koster Ned. Herv, Kerk

Dorpsstr. 83. - Telef.24600
Hees

Filmavonden aan huis !

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

276

N.SCHWEIG, I.W. Grotenhuis
HATERTSCHEVELDWEG 129

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belastingzaken
Gedipl. belqstinar-consulent

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel. 23519
Behan gerij, - Stoffeerderij, - Meu bel m akerij, - Verh u izi ngen
Leverin g van alle soorien Meubelen, Gordijnen, Matrassen, Linoleums enz.
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staat een tafel, ook weer een bijzondere tafel met een groen laken er over,
dus een biljarttafel, en dat oefent een grote aantrekkingskracht op de
heren uit.
Maar vooruit als het Doorn moet zijn, ook al goed, we trekken mee, en
ik hoop dat er vele zo over zullen denken, vooral wat de jongeren betreft,
die nog niet in de gelegenheid ziin geweest om zo'n Pinksterkamp n'ree

te maken. Heus het is de moeite waard, als het weer een beetje meewerkt,
dan hebben we vast weer eens een kampvuur ook.
Dus. . . . ik zou zeggen, begin maar vast met je fiets na te kíjken en dan,

Als het regent dat het giet,
Of het waait dat hindert niet.
Zing een lied dat doet f e goed,
Enz. enz.

P.S. Zouden de Heren zich erg gepikeerd voelen ?

NEL.

Pinksterkqmp 1939.
Daar ik het ingezonden stukje over Pinksterkampen in handen kreeg, wil
ik dit graag even beantwoorden.
We hebben kampen meegemaakt in Oud-Leusden, Lunteren en Doorn. En
ik geloof dat we in alle kampen gevonden hebben wat wij er zochten.
Wat de beruchte schuur in Oud-Leusden betreït, we hebben daar gelachen,
dat we niet meer konden. Toch geloof ik, dat ik niet de enige ben, die,
die stofboel een bezwaar vind, niet omdat wij een dagje ouder worden,
zo als de inzendster opmerkt, maar voor sommige van ons, werden.de
volgende dagen vergald door verstopte neuzen en hoofdpijn.
Wat dat slapen betreft van de dames, daar n:Jlen we maar niet verder
over schrijven en denken, we hebben in het laatste kamp in Doorn op de
lste etage geslapen, en'de dames een etage hoger, arme zaal en bedden.
Wat de biljartkamer in Doorn betreft, zeker er is daar gebiljart, doch
verschillende dames vonden het daar ook zeer interessant.
Verder hebben we in Doorn de welwillende medewerking gehad van
Dr. Eykman, wat toch ook niet te versmaden is. Ik wil hopen dat dit deze
keer weer het geval zal zijn, als wii echter weer in Doorn terecht komen.
Ik voor mii zou willen voorstellen, dat door een der Bestuursleden, of
enkele leden der contact-commissie, lijsten werden klaargemaakt, waarop
binnen bepo,n,l,d,o tijd getekend moet worden, met opgaaf van plaats voor
een eventueel kamp. Aan de hand daarvan, kan het Bestuur zijn maat-
regelen treffen. Maar ik weet zeker, dat hij of zij, die zich opgegeven heeft
voor een kamp, zoals wij dat gewoon zijn, zich niet zal terugtrekken,
omdat het niet de plaats is, welke men zich gedacht had.

J. DE HARTOG.
N.B. De intekenlijst hangt intussen al in de Gym.zaal ; werkt allen mee deze vol te
krijgen,

v
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
Hoofdkantoor : Houtmarkt I
B[ikantoor: Willemsweg 249
Lid van den Nederl. Spaarbankbond

Rentevergoeding per dag
Dagelilks geopend
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I. Steinvoort,
Schoen maker

Onder Riikstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

4l^o^e^e^cëaë,- M M M M M uv tv! §Ye v? eiM tiM

Gebrs. I. en I. Heiimqns
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 !

SIï1ITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

Grootste verhuur-inrichting v. l{ijmegen & 0mstr,

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

Damestarief : Onduleren.. f0,35 Herentarief : Knippen. 19,30- Wassen....f0;30 Scheren..f0'15
Knippen . . . f0,30 i Kinderen: Knippen f0,20
ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

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

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

Luxe Brood
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dageliiks versch.

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Níjmegen

23
33
4

en

22
22
3

Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwriituigen
Trouwauto's

WALDECI( PYRMÍ}TTSI]IOEL O 9

Telefoonnummer§ 23334 en 22221

Wenscht Gii een Brand-, Inbraak-
W.A.-, of Lévens-verzekering af te

, Glas-, Ziekenhuis-,
sluiten ?

Vraagt dan inlichtingen en prospectus bii :

§, fu, &wWaw%wwr Wwwww%%w" %&, Wwmw
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PIROGRAIMIMIA:

OPENING. - Zingen van het Clublied,

1. Oef. in het voortbeu/egen

2. Vrije oefening
3. Oef. met het Springriet
4. Oef. met de kleine bal
5. Paardspringen
6. Oef. met het Rhönrad

Pquze.

7. Oef. met de lange bank
8. Oef. met de ijzeren ring
9. Vrije oefening

10. Volksdansen
11. Springkast + standen

Meisjes Klok. L.S.

Jongens Klok. L.S.
Meisjes gr. L

Meisjes gr. la.
Meisjes Klok. L.S.

Meisjes M.U.L.O.

Jongens gr. I.

Jongens Klok. L.S.

Meisjes groep I.

Meisjes gr. IIb.

Jongens gr. IIa.

Meisjes gr. IIa+ Klok. M.U.L.O.

Jongens Klok. M.U.L.O.

ct,.

b.

CL,

h.

EINDE.

(Wijziging van het programma voorbehouden.) Roken in de zaal is
verboden.

v
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Kiest ,,De Hcrzenkcrmp'

GeeÍt U
nog heden op
als Werkend-,
Buitengewoon Lid
oÍ Begunstiger(ster)
vqn ,,De Hazenkcmp"

JONGENS- EN MEISJES-ONTWIK-
KELINGSCLUBS, SCHAKEN, PING-

PONG, DAMMEN, BILJART.
CONVERSATIE. AVONDEN.

CONTBIBUTIE BEDBAAGT:
Werkende leden: Juniores-leden tot en m

" ll t.e.m,
: qls 2e lid uit hetzellde

Dqmes- en herenleden: 20 ct. per week
Dqmes- en herenleden-Senioren: 25 qt. r
Buitengewone leden: 75 ct. per kwqrtqq.
(Deze leden kunnen aan alles deelnemen, m

v
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tot Uw Vereniging !

Gelegenheid
tot beoeÍening

von Gymnostiek,

et l0 joor l5 ct. per week * 5 ct. p. mnd.
16 icor " +l0ct. " ,,

qrezin 5 ct. reductie per week.
,]_ l0 ct. per mcond.
,er week.

:t uitzondering van Sport.) ir. p post 65
Leden 50 ct.

half jaar.
half jaar.

per
per

v

Athletiek,Voetbal,
KorÍbql,

Hondbql,
tochten, enz.

Honkbql,
Wandel-

Abonneert U op ons Macnd-
blod ,,De Hczenkcmp",



10- ,De Hazenkamp"

en Belangstellenden.

in ontvangst nemen.

Namens het Clubhuiscomité,
P. AARTSEN.

Voor de Hqzenkcmpers

Hiermede verzoeken wij U beleefd Uw welwillende aandacht voor het

volgende :

Zoals lJ weet heeÏt ,,De Hazenkamp" enige gezellige clublokalen aan de

Groenestra at 210, waar Zaterdagsavonds voor de Hazen gelegenheid is

om elkaar in gezellig samenzijn te treffen, terwijl er ook verschillende

spelen, zoals schaken, dammen, ping-pong, biljart, enz. kunnen worden

beoefend.
Dit winterseizoen ziin er competities georganiseerd voor schaken, dammen,

ping-pong en biliart, welke nu zo langzamerhand ten einde lopen'

Vele Hazen doen met enthousiasme er aan mee.

Nu zouden we de winnaars in de verschillende competities graag een of

ander aandenken willen schenken voor hun prestaties.

Derhalve komen wii U langs deze weg Uw medewerking vragen door het

beschikbaar stellen van enige priizen.
Voor de goede gang delen wij U mede dat we een tiental priizen biina

uitsluitend voor Heren, voor deze competities nodig hebben'

Hazenkar,npers en Belangstellenden toont Uw liefdadigheid en medewerking

in dezen.
Ondergetekende zal gaarne alles
U bii voorbaat dankend.

IHIIET SIPOIRÏ lUEVlElNl.

De laatste tientallen iaren is de Sport wel zeer naar voren getreden.

Niet in 't minst de Jeugd heelt zich op Sport ingesteld

Ja wat wil dat dan zeggen dat woordfe sport, De Sport is in deze tiid
niets anders dan spel, genoegen en levensuiting met het vooropgezette

doel iets te bereiken. Ze eist inspanning, energie' wilskracht en strijd.

Maar te allen tijd moet ze fair, nobel en oprecht gestreden worden volgens

de haar opgelegde gÍenzen. Door de Sportbeoeïening wordt in niet mindere

mate onze activiteit, concentratie verhoogd : ze verfrist onze geest. Ze

brengt ons door inspanning ontspanning, daar we ons gedurende een tijd

uit de dagelijkse beslommeringen zetten,
De Sport in de goede zin van het woord heeft enorm veel andere goede

eigenschappen. We leren ons waar het nodig is, beheersen, Sport vormt

,,
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karakters, kweekt geduld en leert ons de verrichtingen van anderen te
respecteren.
Al deze eigenschappen, die ten zeerste door de Sportbeoefening aange-
kweekt of nog meer ontwikkeld worden, zullen ons in de burgelijke
Maatschappij zeer zeker ten goede komen. Zezal flinke, taaiemensen van
ons maken.
Sportbeoefenaars als je dus de Sport aanvoelt als een taak van dienen,
discipline dan werk je mede in dienst van anderen ; dan moet je groeien
naar de volmaking van jezelf.
Door de Sport zal je de overtuiging geschonken worden.
Zo geven verschillende mensen zich rekenschap van hun leven, en vinden
dit alles in de gemeenschap. Hun idealen liggen in de samenleving.
Zij beschouwen de Sport als een prachtmiddel om gemeenschapsgevoel
en samenleving aan te kweken.
Maar voor een groot deel hangt de bevordering hiervan af van de leiding
en de verantwoordeliike personen, die zich dan ook diep bewust zijn welke
verantwoordeliikheid hier op hun schouders rust.
ledere Vereniging heeft z'n eigen sfeer, geestdrift en ze biedt dan ook
aan het individu alle mogelijkheden, wat die of die Vereniging ook moge
beoefene. Ieder individu heeft z'n persoonlijke eigenschappen, karakter
enz.; doch in het Verenigingsleven worden ze allen tezamen gebracht.
Daarom zal iedere Sportvereniging doelbewust geleid moeten worden,
want ze werkt als een Maatschappij'tje, waar de verschillende deugden
worden aangekweekt of versterkt, die we allen in deze zo harde tiid van
node hebben. Veel kan hier echter gedaan worden door de leiders en
Besturen.
Zijn deze eigenschappen in 't geheel niet aanwezig dan heeft het absoluut
ook niets te maken met ons zo rijke Sportleven.
We weten allen wel dat aan de Sport excessen en gevaren kleven maar
ze hebben met de Sport op zich zelÍ niets te maken.
Intriges, onderlinge nijd en haat en onsportieve handelingen zij moeten
uit de Vereniging geweerd worden. Ze ziin schadelijk en verlagen de
samenwerking, de gemeenschapszin en het vertrouwen.
Zij moeten dan ook met alle mogelijke middelen geweerd worden.
Echter, werkt ieder spontaan met de gave hem door de natuur toebedeeld
zonder het fk voorop te stellen mede aan dit streven, danzal de Vereniging
bloeien en groeien en dan zal het hun meer dan voldoening schenken
gedachtig aan de leuze:
Eendracht maakt Macht. P. AARTSEN.

Na Pasen organiseert De Hazenkamp voor
voorlopig'sWoendagsmiddags van 3-3.45
Opgaven zo spoedig mogelijk bii den Heer

kinderen van 6-7 jaar een kleuterafdeling,
uur.
Huisman, Reestraat 32 of bij het Bestuur.

v
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GAZELLE ^..-ri-g.N. - Riiwielen
STOKVIS .
(ook vqnqÍ Í I,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Langeveld straat 43

hoek Docrlsche weg

Telefoo n 24464

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

St. AnnastraatSSa

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Carde Meuble

J. ELBERS,
Pad depoelseweg 4

Tel. 24717
Rijwielen, haarden, kachels, fornuizen, enz., desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f 1.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -Inrichtin

D. J. DEKKER,
wE EZI-N LA AN a B;Jri:,%:;

--

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?
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Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooÈ in Klaaarshribo
Groenestraat 265 STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET BINNEN HUIS"
J. H.Tl LDE RS J r.t"t"to on 2lo7s
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1.

2.

Enkele raqdgevingren
voor Sportcqnhcngers.

Weest in alles SPORTMAN, ook al doet ge zelÍ niet rnee.
Onthoudt wel, dat de sterkste en best spelende club in de meeste
gevallen zal moeten winnen.
Bedenkt, dat de omgeving niet altíjd behoeft te weten welke partij
Uw favoriet is.

4. Enthousiasme en medeleving voor Uw partij is zeer goed en inderdaad
helemaal geen schande, maar laat dit niet op de een of andere hin-
derliike wiize aan andere medebezoekers of spelers bliiken.

5. Bedenkt, dat de Sport er is om het spel en de spelers uitsluitend
voor hun genoegen spelen, (helaas vergeten sommige spelers dit wel
eens.)

6. Bedenkt, dat de tegenpartil' ook wel iets goeds verricht en niet, zoals
ie altijd meent, dat je eigen partii alleen maar tot iets goeds in staat is.

7. Als Uw club verliezende is of de strijd verliest, weest dan in alles
sportman en vergeet niet dat de sterkste club meestal zal winnen.

J.

Doktersreken i ngen bes paart U

door het eten van

Eelman's
VOLKCRENBRCOD

BAKKERIJ EELMAN,
Wolfsku ilschew eg 67 -69

Telefoon 21362

v
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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

Wat de K.L.M is in de lucht

is KOBBEEK's TAXI op de
ScÍety Íirst ! 0roenewoudscheweg 162 - - Telefoon 24840

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER 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 betrbuwbaar adres.-

Ook voor Centrale Verwarming.
Coöpglatie,2Vooruitgang" [J.A. Nijmegen

Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92 - TeleÍoon 20Ogt -
lMordt Lid !

wif geven 14 dagen uitkeering uit ons Moederfonds, naar het verbruik.

{,

C^LIsilfif NSTEGEX

-t!
GCDNPL.

Sigaren magazijn

,,DE POST"

l{, G, Schipuerhein &Zn,
St. Annastraat 234

ïeleÍoon 22162

Verl. Ziekerstr.142
ïeleÍoon 26708 - Giro 154078

N ijmegen
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IAARVERSLAG vcrn ,,De Hozenkcmp"
(Vervolg.) over het iqcrr 1938.

JUNIORES.UITSTAPJE.
Op 29 Juni werd met een 80 à 90 kleinere jongens en meisjes een uitstapje
naar Burgers dierenpark gemaakt.

KERSENTIJD.
Van kersen eten is het afgelopen jaar niets gekomen, om de eenvoudige
reden dat ze eÍ niet waren, althans niet voor onze bescheiden beurzen.
SPORTTERREIN,
Het sportterrein heeft m.i. niet de belangstelling gehad, die we hadden
mogen verwachten. Het weer heeft hierin ook wel parten gespeeld, want
vele zaterdagmiddagen werden we teleurgesteld, in verband met slecht
weer.
op 23 Juli waren er onderlinge wedstrijden voor athletiek, waaraan jammer
genoeg weinig bekendheid was gegeven. verschillende ouders die hierbij
gaarne tegenwoordig waren geweest, waren hiervan niet op de hoogte.
Er was voor de athletiekavonden toch wel belangstelling en het was goed
geregeld. Dat hiervoor de in uilzicht gestelde H.L.o. proeven een gunstige
invloed uitoefendeh, zal niel te ontkennen ziin. Verschillende leden hebben
deze proef met succes afgelegd.
ook is met succes deelgenomen aan de Athletiekwedstrijden, uitgeschreven
door de K.N.A.U. te Oosterbeek. Daar er slechts geringe deelname van
andere Verenigingen was, maakte ,,De Hazenkamp" een zeer goed figuur
en kregen wii een pluimpje voor de correcte houding en behoorlijke kleding.
Het honkbalspel werd ook wel met meer animo beoefend en de demonstratie
hiervan gegeven ter gelegenheid van het 40-jarig Regeringsjubileum van
H M. de Koningin op 6 Sept. was een groot succes. Jammer dat een
behoorlijke tegenpartij, nog steeds tot de vrome wensen behoort, Bíj deze
wedstriiden ontpopte de Heer Huisman zich als een tweede Han Hollander
bii het het verslaan van de honkbalwedstrijd.
Bij de gymnastiekdemonstraties heeft ,,De Hazenkamp" op die dag lang
geen slecht Íiguur geslagen en ook de Rhönrad-demonstraties hadden de
belangstelling van het talriik opgekomen publiek.
De voetballiefhebbers speelden het afgelopen jaar nog steeds in de
Zaterdagmiddag-competitie van de Nijm. Voetbalbond, en met enkele ge-
trouwen behoudt ,,De Hazenkamp" een waardige, zii het dan ook wat
bescheiden plaats.
Het jl. gehouden Oranf e-BIauw tournooi bracht het zg.2e elftal, uit allerlei
heterogene elementen samengesteld, zelfs een wisselbeker, welke fier in
onze medaillekast prijkt.
De hockeysport is in eigen kring beoefend, waarbij al naar gelang de
weersomstandigheden, de belangstelling van slechttot middelmatig varieerde,
(Wordt vervolgd.)

*
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0,',&nr[rou*& ,

l3n* Ar,*pu*1en en -9"l,tLOn[Ln,
(flq*nsn,,, zt -/L(uur{ t9e9
SLoL\nnltor,j l,) 

- Qroenes{raa!. )ll

NIEUWE LEDEN,
Meisfes IIb
Dames I

Dames Sen.

INGESCHREVEN

Pr. Tannhauser.
E. Breusers.
J. 'Wolff.
Mevr. Bennink.

N4 IE ID IE ID IE It II INI G IE NI VA NI HI IET S IEC IRIE]IA IRIIÀÀT :
IN DE MAAND FEBRUARI:

Jongens afd. Klokk.' W. Stegeman.
, I J. Th. Verburg.

Nogmaals onze hartelÍike dank en
wii met de meeste hoogachting,

JUDITH DEKKER - BEN COMPANJEN.
Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij de aankondiging van het voor-
genomen huwelijk van Judith Dekker met Ben Companien, een tweetal dat onder de

,getrouwen" van De Hazenkamp een eeereplaats verdient. Wij danken hen beiden
voor alles wat zli voor onze vereniging hebben gedaan, Onze beste \ryensen ver-
gezellen hen op hun verdere levensweg. v. S.

FEESTAVOND.

De jaarlijkse feestavond hopen wij te vieren ap Zaterdag 6 Mei e.k. ín
de niguwe zaal van De Harmonie, waar zal worden opgevoerd ,DE
PRIVE-SECRETARESSE". Den leden wordt medegedeeld daf d'e inschrijving
voor het Pinksterkamp is opengesteld. Zie nadere gegevens in de zaal.

Wii hebben een schriiven van de Prot. Christ. Muziekvereniging Jubal
ontvangen luidende :

Het is het Bestuur van ,,Jubal" een behoefte ,De Hazenkamp" haar op-
rechten dank te betuigen voor de spontane medewerking welke zii van
U mocht ontvangen bij de Jubileum-uitvoering op 4 Maart j.l.
Dat deze avondlen succes is geworden is zeerzekerookinhetbijzonder
mede te danken aan de schitterende prestaties der Hazenkamp.
Aangaande de financiële kant zii gemeld, dat deze bevredigend mag ge-
noemd worden.

tot wederdienst bereid, verblijven

Namens ,JUBAL",
w._{. R. MEESTERS.

ONS MAANDBLAD.
Nu weer een nieuwe iaargang van ons blad is begonnen, willen
de adverteerders die'meihun annonces ons blad steunen. Laal
er nu voor zorgen dat die advertenties succes hebben.

we dank brengen aan
de Hazenkampleden

v



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Telefoon 21435
Wolfskuilscheweg IZG

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

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Alle voo*. reparatie'r aon woringen en gebouwen

Berijdt
de Gouden Adelaar
Die staat
altijd voor U klaar

\A/'. MENNE
Specialiteit

in alle Riiwielonderdeelen

Burghardt v. d. B'erghstr. 173

A. VAN DER SLUIS
AI PAUL VAN SCHAÏIK
NI]MEGEN
N
E
M
E
R

Huis-,
Decor-

en Reclcrme-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostroat 98c
TeleÍ. 20525

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 22608
JE ADRES

voor Meubeltransporten
§leeperij

,,lDE ZoN"
Wosschen

Stoomen
Verven
CRAAFSCHEWE C 247
TEL. 2t740
NIJMEGEN

*t
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deze kons
nog voorbij
groc:n????

Speciale

ÀanhiedinU I

ARIEL 009 99.4 cyl-.K.klep RO,AL-ENFTELDmet veereno acnTerwrel
van f i0Z5 voor f 790.- 250 cc ziiklep van f 550.- v. f 395.-

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

van f 645-- ,oor t f+S.- 600 cc ,, ,t 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=-lZf-N door binnen- en buitenland,
rnet en zander pension

AUTOCARS beschikbaar voor Vereenigingen
en Gezelschappen van 'l 6, 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

NIJMEGEN

tvp. oL!!!E!tJ,qg xÏi!. q,tCurlr. 31 1
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