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Er ziin van die momenten in je leven, als men je vraagt om iets te
,,schrijven" in een courant of blaadje, dat je een zucht slaakt, je achter
je oren krabt en van wal steekt, in de hoop dat het resultaat goed
moge wezen. In tegenstelling daarmede echter, is het schrijven van
artikeltjes vooÍ,De Hazenkamp" altijd een genoegen geweest. Aan
deze avond een paar woorden te wijden is al biizonder prettig. Aangenaam
is het, daar de herinnering eraan een zeer goede is, en hier woorden
van waardering en dank op hun plaats zijn. En wie schrijft die niet
liever dan woorden van critiek ?

De opvoering van het toneelstuk ,,De Privé-Secretaresse", onder leiding
van den Heer F.lier is in alle opzichten uitmuntend geslaagd. Dit is over
de gehele lijn de mening van ieder, die aanwezig was, een mening, die
ik onvoorwaardelijk onderschrijf . Er ziin natuurlijk hoofd- en bijrollen;
die treft men trouwens in ieder stuk aan. Maar ook de biirollen werden
met animo en goed gespeeld, en als ik slechts een paar figuren eruit
haal, dan is dat niet, omdat de overigen niet goed waren.
Over de hoofdpersonen, de,,baas" en diens,,privé-kwelling"(de speelster
duide mij deze oneerbiedige uitdrukking niet euvel), kan ik kort ziin. In

één woord prachtig. De door de verontwaardigde kantoorjuflrouw aan

Markham toegediende klap was echt raak. Ik verheug me werkeliik dat
ik die kastiiding niet ontving. Dat men met een lorgnet, die voor op de

neus staat, zulke wonderen kan bereiken, was me tot nu toe onbekend.
Wat Markham hier presteerde, was stellig een heel stuk boven de

middelmaat. HetzelÍde geldt voor de jeugdige piccolo, al durf ik niet
garanderen, dat dit jongmens op een serieus Hollands kantoor een lang
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leven zou hebben. Wat de riike tante betreft, dat was er een die wist
wat ze wilde, en als men de speelster dezer rol niet kent, zou niemand
vermoeden, dat achter dit bedaagde en geposeerde uiterlijk een jeugdig
iemand verscholen zat.
Onze hartelijke dank voor het genotene. Om in de geest van het stuk
te blijven, zou ik vrij naar den man met de lorgnet met de volgende
woorden willen besluiten i ,,Ze zeggen wel eens, dat goed toneelspel
slechts mogelijk is door beroepsspelers, maar ik zeg maar, dat dit voor

,De Hazenkamp" niet geldt".
G. VAN SPRANG.

Iuniores-Uitvoering
vctn Zqterdqg I April 1939.

De i.l. gehouden juniores-uitvoering is weer een groot succes geworden.

Het enthousiast medelevende publiek zal aan deze avond zeer zeker een

prettige herinnering bewaren. Vooral het kijkend publiek biedt een
juniores-avond een steeds wisselend schouwspel, dat in staat is iong en

oud te bekoren. Uit propagandistisch oogpunt bezien kan deze avond
dan ook tot een der meest geslaagde van ,,De Hazenkamp" gerekend

worden. Het begon reeds met de oefening in het voortbewegen, die in
combinatie werd gehouden van de iongens en meisies van de Lagere

School Klokkenberg en die onze heren Directeuren de gelegenheid boden

hun veelzijdig kunnen op het gebied der lichamelijke oefening te demon-

streren. Het is niet doenliik elk nummer apart te vermelden, hoewel
wij voor een enkel nummer een uitzondering zullen maken. Tot de beste

nummers der avond behoorde ons inziens wel de vriie iongensoefening
onder leiding van den heer Verbeek. Wat deze groep presteerde was

eenvoudig af.

De heer Verbeek zelf jong en onder de jongeren gaf hier ongemerkt de

eiding en bewees hiermede, dat een vlotte vrije oefening als kijkspel

zeer gewild is. Ook het Volksdansen onder leiding van den heer Huisman

bood, door de aardige aankleding en de veelkleurige lichteffecten een

uniek schouwspel, waarbiy' de accordeonist zich ook met zijn kleding
geheel aanpaste. Deze Zuid-Duitse volksdansen ziin oorspronkeliik en

fris en zijn voor de toeschouwer eveneens een lust om te zien.
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Dat de iizere ring niet alleen voor de heren-groep gebruikt behoeft te
worden bewees wel de kleinste meisjes-groep, die de ingestudeerde
oefening zeer correct uitvoerde, zulks tot groot genoegen en met veel
medeleven der ouders.
Een groot bezwaar was het voor onze beide heren Directeuren, dat de
toneelruimte zeeÍ beperkt was, des te meer bewondering dwingt het af,
dat de oefeningen in een vlot tempo werden afgewerkt, waardoor de
belangstellenden zich geen moment verveelden.
Iets geheel nieuws, althans voor het grootste gedeelte onzeÍ leden,
vormden de standen, uitgevoerd door de jongens van de aÍd. Mulo-
Klokkehberg. Zii waren een waardig slot van deze avond, die zeer zeker
in alle opzichten geslaagd mag heten en lang in herinnering zal blijven
bij hen, die deze avond bijwoonden.

B.C.

Doordat enkele trouwe schrijvers in dienst zijn, kwam de copie heel laat binnen.
Zodoende kon het Mei-nummer eerst nu pas verschijnen.
Lees vooral het artikel van den Heer Hdisman goed en laat ieder die kan eens naar
de pen_ griipen om het volgende (Juni-)nummer mee te helpen vullen en dan volgende
week de copie insturen. -Red.

Oudere menschen die veel wittebrood eten,
krijgen een overmaat van kalkzout, dat hen
stijf en ziekelijk maakt.

Eet daarom

q9,,lL*onn{noo*J,

VAN BAKKERIJ EELMAN,
Wolfkuilscheweg 67-69

Telefoon 21362
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Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien;
met l5o/o korting, ook voor niet-leden.
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Voor brandstoffen uw betrou*o"tbïfltïïo, 

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

HooÍdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92 - TeleÍoon 26031

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

Wct de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de weg

SaÍety Íirst ! 0roenewoudscheweg 162 TeleÍoon 24840
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Goed geslqqgde luniores-middag.
ap Zaterdagmiddag 20 Mei i l. was het voor de meisjes en jongens
beneden de leeftiid van 14 jaar feest.
Daar de oudere leden jaarlijks hun feestavond hebben, was er ook aan
de jongeren gedacht.
Mej. M. v. d. Tol had met haar meisjesclub, die elke Zaterdagmiddag
bijeen komt, een toneelstukje ingestudeerd en dit werd op die middag
vertoond. En al moest dit in de gymnastiekzaal met primitieve middelen
geschieden het was in één woord af.

Een honderdvijftigtal meisjes en jongens en sommige moeders hebben
genoten van het spel.
Alle lof voor Mej, v. d. Tol voor hetgeen zii wist te bereiken.
Verder werd die middag door den heer v. d. Does een half uur film
vertoond, waarvan allen buitengewoon genoten hebben.
En tenslotte werden door den heer Groenesteyn enige goocheltoeren
verricht, die door een ,,echten" goochelaar niet verbeterd kunnen worden.
Het was een zeer goed geslaagde feestmiddag. Tenslotte kregen allen
nog enige versnaperingen zodat ieder wel voldaan huiswaarts keerde.
Allen die medewerkten tot het welslagen van deze middag nog hartelijk
dank. A. v. W.

Jcn Grotenhuis-Herma Bregonje.

Voor drukwerken in de bus, met de bekende donkergrijze postzegel op
de enveloppe, interesseren we ons doorgaans maar matig. Anders wordt
het, als de bewuste enveloppe van Oud-Hollands papier is. Dan gaan
we ons meestal afvragen, welke verloving of welk huwelijk op til is.
Ik weet, dat vele Hazenkampers met belangstelling hebben kennis ge-
nomen van de aankondiging van het voorgenomen huweliik van Jan
Grotenhuis met Herma Bregonje, in betrekkelijk korte tijd het tweede
huweliik in onze vereniging.
Wij kennen ze beiden als trouwe Hazenkampers. Jan Grotenhuis is nu
al enige jaren lid van ons bestuur, en híj met zijn aanstaande vrouw
waren steeds aanwezig, als ,De Hazenkamp" er op uit trok voor een
Pinksterkamp of clubtocht..
Wij danken hen beiden recht harteliik voor alles wat ze in het belang
onzeÍ vereniging hebben gedaan. Onzebeste wensen vergezellen dit paar.
Moge het hun in alle opzichten goed gaan' 

G. vAN spRANG.
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frt"lla fr(,useru!

Zo nu en dan bekruipt me wel eens het gevoel dat ik een ogenblikje
met jullie moet gaan praten. Zo ook ni heb ik dat gevoel weer en
daarom ga ik er meteen gevolg aan geven.
Wanneer we nu eens terug kifken op de afgelopen maanden, dan ziin
er goede redenen om tevreden te zijn, echter ook om ontevreden te ziin
en waar ik tot de overtuiging gekomen ben dat het laatste de overhand
heeft, wil ik hierover dan beginnen.
Meer dan eens zit ik erover te piekeren, waar of feitelijk de belang-
stelling, het nodige vuur, het laaiende enthousiasme is gebleven. Wil
dat niet meer terugkomen of is het misschien zo, dat het wel in jullie
zit. maar je het niet laat blijken.
Laten we eens kijken hoe of dit enkele jaren geleden was.
Hemelvaartsdag bifv. kan ik me herinneren, hoe het Keizer Karelplein
er uit zag als we ons befaamde rondje gingen rijden op onze fietstocht,
twee naast elkaar en zo vele, dat de kop van de file bijna tegen het
achtereinde aanreed. Dan hoorde je mompelen : ,De Hazenkamp" geeft
weer eens een nummertje weg". Hoe of ik in Arnhem met veel geluk
het verkeer stond te regelen, als ,De Hazenkamp" kwam aanrijden om
de weg over te steken en ik meermalen nijdige blikken van chauffeurs
te incasseren kreeg, vanwege het lange wachten. Hoe of we fietsten
met alle weer, regen, wind, het deerde niet, we vraten kilometers, om
dan tenslotte op het Schoolplein aan de Hazenkampsche weg met z'n
zessen te gaan cirkelen en met z'n tachtigen het Hazenkamplied te
zingen als slot van deze glorievolle dag.
Nu de laatste Hemelvaartsdag.
Des ochtends om 8 uur vond ik 7 meisjes op het Schoolplein, zegge 7

meisjes. Prachtig weer, heerlijke tempeÍatuur, lekker vroeg. De meisjes
mopperden : ,Wat flauw, waar zijn nu de anderen gebleven".
We zijn op weg gegaan en we hebben gefietst op paden, paadjes, langs
plekjes, waar nog geen één van hun geweest was, langs barricades,
óver barricades, door de prachtige bossen van Groesbeek en de Plasmolen.
En de zon straalde, Nederland wat was je mooi op die dag. Waarom
ook nÍ niet een sleep van 80 fietsers achter je aan, waar zat ,De
Hazenkamp" op die dag ?



,De Hazenkamp

Kracht-
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Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
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Nijmegen, -Te|.23664

Filmavonilen aan huis !

Programma's vanaÍ f1O.- (Holl. tekst)

Foto A. Zufang, Fotohandel,

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef. 24600
Hees

Willemsweg
276

I.W. Grotenhuis
HATERTSCHEVETDWEG I29

Bijhouden en - of contro-
leeren van boeken

Belaótingzaken
Gedipl. belosting-consulent

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 NIJMEGEN Tel. 23519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle soorten Meubelen, Gordijnen, Matrassen, Linoleums enz.
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on sev.,,?:;u:,'#§:ï1,ï *ï en,, v an 1 845

Sluit o.a.
Persoonl(ike Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties
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N.SCHWEIC,
Zoekt U

een geschikte kleermaker ?

N. SCHWEIG zoekt
geschikte klanten !

Mozartstr. 43 Tet. 26298
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Des middass een sezellis Our,,i,i* ;;; A, de A.M.V.J.
Behoorlijk op onze huid gehad, maar töch plezier. Een complimentje
geincasseerd voor de koffie, die tussen twee haakjes ongelooflijk lekker
gezet was door Digna en Janny, ik kan je tenminste aanbevelen om bii
hun een kopje koffie te halen, het zal je niet berouwen. De A.M,V.J
vond dit onderdeel dan ook dik voor elkaar en riep : ,Dat smaakt
naaí meer, die koffie is perfekt". We hebben toen verder een reuze
middag gehad en het heeft me een deel van deze dag vergoed.

Pinksteren enkele jaren geleden.

Om 2 uur des Zaterdags met 60 man (zelfs één keer met B0 man,
bepakt en beladen aangetreden op het Schoolplein en met hoorngeschal
naar Oud-Leusden en daar gekampeerd. Des ochtends om 5 uur uit de

veren ; ja, dan werden we door Piet Vermeulen, die pertinent altijd de
eerste was, wakker gestompt en met half slaperige gezichten stonden
we met 30 jongens ons te wassen bij de PomP, na eerst een enorme boog
beschreven te hebben om een waakhond. De zeepklodders vlogen ons
om de oren en dan in kamptenue het bos in, waar we onze dames al
tegen kwamen, die reeds een heel bos hout achter zich aan sleepten
voor het kanrpvuur. Man schei uit over die Pinksterdagen, heerlijke
herinneringen, die een boek zouden vullen.

Nf priikte er één naam op het lijstie in onze gymn. zaal.

Wel een beetje zielig, niet ?

Dan vraag ik me wel eens af, waarom lon dat toèn wèl en waarom
kan dat nÉ niet meer.
Hebben jullie er geen zin meer in, vinden jullie het zonde van de tijd ?

Waarom is er zo weinig leven in de brouwerii?
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GAZELLE ^.. ,-I--g.N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook vonql Í I,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v, Langeveldstraat 43

hoek Dcolsche weg

Telefoon24464

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooÉin Klaaarshribo
Groenestraar 265 STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht.,,H ET BIN N EN HUIS"
J. H.T I LDE RS J r.r"t"to on 26oz3

St. Annastraat 53a

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

J, ELBERS,
Paddepoelseweg .4

Tel. 24717
Rijlvielen, haarden, kachels, f ornuizen, enz., desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f l.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie -lnrichtin

D. J. DEKKER,
wE EZ=NLAAN a§;jfl:,%::
TELEFOON 21125
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Zijn jullie ergens ontevreden over, of zit er misschien wat ? Worden
jullieteoud soms? Moet er een heren- of dames-seniorengroep bijkomen?
De ledematen worden te stram, de veerkracht is er uit, dàt zal het zijn.
Hoe vonden jullie de toneelavond ? Was het toneelstuk naar jullie zin ?

Vonden jullie het leuk ? Ik geloof van niet, ik heb er tenminste zo goed
als niets van gehoord. Of vonden jullie het misschien wèl leuk ?

Waarom dan niet eens even geschreven hierover in het clubblad ?

Moeten de bestuursleden of de leiders dat altijd doen, moeten wij over
ons eigen werk schrijven, dat het zo leuk was ?

Ik zou zo zeggen, dat had toch één van jullie wel eens mogen doen.
Waarom geen verslag van jullie over de A.M.V.J.-voetbalwedstrijd, waar
is dat verslag gebleven van die voetbalwedstrijd met een incidentje,
zoals één van de heren dat geloof ik genoemd had.

Ja, ík zie me daar op die toneelavond nog op het toneel staan van ,,De
Harmonie" om jullie de mededeling te doen over de Hemelvaartsdag en
terwijl ik daar zo stond, dacht ik, zie nu toch eens even aan wat een
schare, wat een kudde, wàt een jongens en meisjes. NÈ ziln ze eÍ.
Wat kunnen we met ,De Hazenkamp" toch goed voor de dag komen
als het er op aankomt; wat zouden we met z'n allen machtig veel
kunnen doen. Zulk een belangstelling voor onze conversatieavonden,
want ook daar hebben we over de belangstelling te klagen.
Neenr bijv. de wintersport-filmavond, georganiseerd voor de middelste
en oudste gÍoepen, met als resultaat 40 man. Eeuwig jammer dat de

anderen dat niet gezien hebben, zulk een ongelooflijk mooi stuk Íilmwerk.

Wie van jullie is er met de Pinksterdagen geweest in Arnhem ? Wie van
jullie heeft die ontzagwekkende demonstratie gezien van het Kon. Ned.
Gymn. Verbond, dat met 7000 jongens en meisjes een grote massale
Vrije oefening gaf. Wat 'n pracht-uitvoering, mijn vrouw en ik hebben er
3r/2 uur staan voor over gehad om Hollands jeugd bezig te zienaanrek-
stok, paard, enz., met vriie oefeningen, in zulk een prachtige samen-
stelling, dat ik stond te watertanden.
Hollands dames-zestal met ring- en zwaaioeÍeningen, om van te kwijlen,
zo mooi. Die optocht van 5 kwartier, of er nooit een eind aan kwam.
Kunnen wij óók eeirs deelnemen aan zulk een demonstratie ? Jó, 8 Juli
kan dat, dan gaan we met t 700 meisjes en t 1500 iongens demonstreren
in het stadion van ,,de Goffert", en we hopen daar een goed nummer
gymnastiek te geven. Dat kan wat worden.
Daarom jongens en meisjes doe hieraan mee ; je zult er geen spijt van
hebben. Er worden natuurlijk foto's gemaakt hiervan en dan is 't leuk
als je later kunt zeggen : ,,daar heb ik ook aan meegewerkt".
In de week van 2-9 Juli zal er weer gelegenheid ziin om het H.L.O.-
diploma af te leggen. De leden, die dit diploma verleden jaar behaald
hebben, kunnen de proef opnieuw afleggen.



40- ,De Hazenkamp"

Verleden jaar hebben we hiervoor in Nijmegen ontzaglijke belangstelling
gehad. Met 'n beetje training kan een ieder dit diploma behalen. Het
programma, dat verschillende onderdelen, als: hardlopen, balwerpen,
springen, wandelen, fietsen en zwemmen bevat, zul je in het clubgebouw
op het terrein aangeplakt vinden.
Dus Hazenkampers, doe je best deze zorneÍ en laat eens zien dat er het
werkelijke enthousiasme nog is; leef mee met je vereniging en laat deze
niet in de kou staan.
Heb je iets waarover je ontevreden bent, best, maar doe dan je mond
eens open oÍ schrijf naar het bestuur, Laat het ons weten, dan gaan we
dat onderzoeken. We ziin bereid alles voor jullie te doen, maar doe dan
ook je mond eens open. Denk erom, niet lopen te mopperen onder elkaar,
naar dat kinderachtige gedoe luisteren we niet, daar staan we boven.
Op tafel met je ontevredenheid, je grieven of wensen.
Dan komen we vooruit, dan gaat de zaak weer leven, dan zit er weer
muziek in, dan komt alles dik in orde.
Ben je over dit stuk niet tevreden, dan dien je me in het volgende blad
van repliek, waar ik echter in 't geheel niet bang voor ben, daar heb fe
töch geen lef voor. Ha-ha !

Salem Aleikum ! HUISMAN.

IDIE WANI IDIEITSIPOIRT IIIEIEIFII.
Het was daags na Pinksteren, dat er aan mijn huis, Groenewoudse weg 305, werd aan-
gebeld. - Ik werd geroepen, omdat er iemand van De Hazenkamp was diewatkwam
brengen en wel met een grote vrachtauto, zo werd mij gezegd.
Nieuwsgierig holde ik naàr beneden, waar ik ons lid Theo Frederiks in de gang aan-
trof met in de ene hand een mooie beker en in de andere een medaille, beiden het
resultaat van de Weezenmars van 2e Pinksterdag.
Daar Theo Frederiks zelf een trouwe deelnemer van de Wandelmarsen is, was het mij
duidelijk dat de vrachtauto maar een toevalligheid was, waarmede hij langs kwam en
en passant de prijzen even afgaf.
Per'soonliik bed ik niet in de §elegenheid geweest iets van deze marsen .te zien, doctr
enkele weken geleden heb i[ o[ een Zaíerdagmiddag onze groep wandelaals(sters)
zien uitrukken en was ik trots op de keurige gioep, die achter de Koloniale Reserve,
de Oranjesingel af marcheerde.
Namens'het -bestuur onze dank voor de mooie prijzen die wij voor onze kast ont-
vingen. We hopen dat deze marsen er toe bijdragen, om de clubgeest in de Hazen-
kamp te Yersterken.
Het'bestuur hoopt ook met de a.s. ,,vierdaagse" een flinke groep H.azenkampers als
deelnemers(sters) te zien uitrukken.
óe ,Vieraàagse'; bliift toch wel het hoogtepunt in de rroandelsport en waar het ge-
Lut t<is niet eàat om het naiagen van allerléi prijzen als kransen en lauwertakken voor
dà gTootste-of verstkomende"groep, oudste en jong_ste deelnemer, (zeven iaar heb ik
al eËns gelezen) en straks misËchién nog voor de dikste, de dunste ' enz'
öuài it-p".soónlijk als Commissielid eón ruim aandeel heb in de organisatie van de

,Vieraaagse", vooinameliik wat betreft huisvesting en voeding' hoop ik in een volgend
nummer fiierover een en ander mede te delen, wat u zeker zal interesseren.

De Secr.-Penn.: A. v. W.

IMI IE ID IEITII INI G IE lNI .
NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND MEI:
Heren II G. Hofstee.

, III L, Companfen.
, A. Dekker.
. Sen. H. Pellen
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*Sikifo, ::.Í,'J,rr,I{'kren R.YAL-ENFIELD
van f t0Z5 voor f Zg0.- 250 cc z(iklep van f 550.- v. f 395.-

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

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