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De redactie van ons blaadje doet een beroep op me om een bijdrage
te leveren bij het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe
jaargang. Het pad der redactie gaat bij ons niet over Íozen. Steeds
blijft op haar de zorg rusten, dat het blad op tijd verschijnt; maar tevens
moet het inhoud hebben. Deze is niet aan vaste regels gebonden. Een
ieder mag schríjven, wat zij of hij wil, mits met de nu eenmaal nodige
beperking. Zo mag de scherts en jolijt hoogtij vieren ; daarnaast echter
behoort de ernst des levens met zijn geestelijke waarden niet vergeten
te worden. '

Het is met ons blad als met ons geestelijk leven. Wii hebben tijden
gekend van bloei, maar ook van een betrekkelijk kommerlijk bestaan.
Tiiden, dat wij dachten het te hebben bereikt, maar ook tijden dat we
onszelf alvroegen, öf we het inderdaad wel hadden.
Dat ik onze vereniging en ons blad van ganser harte alles goeds
toewens, is natuurlijk buiten kijf. Op alle leden wordteenberoepgedaan,
om daaraan het hunne bij te dragen.
Onze gedachten gaan in de tijden, die aan het Paasfeest voorafgaan,
natuurlijk daarheen. Och, het is dikwiils zo gewoon enzovanzelfsprekend
met die Christelijke feestdagen. Helaas !

Eerst komt het Kerstfeest. Dat vieren wij natuurlijk mede. Wij zijn toch
Christenen ! Maar betrekkelijk spoedig is datgene wat ons het Kerstieest
te zeggen had, verdwenen. Wii waren misschien wel ontroerd, maar deze
ontroering ging niet diep. Het was ermede als met de rimpels op een
gladde watervlakte, wanneer er een klein, licht blaadje op valt. Spoedig
is het oppervlak glad en onbewogen als voorheen. Wij leven weer rustig
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voort, alsof er nimmer een Kerstfeest was gerweest. Dan komt het Paas-

feest en de andere Christelijke feestdagen, waarmede het gaat als met

het Kerstfeest.
Zo is het altiid geweest. Het gehele Oude Testament staat er vol van'

Bij voortduring lezen wij daar over een ongehoorzaam en ondankbaar

volk, dat er maar op los leeft, gestraft wordt, tot beliering gekomen om

vergeving smeekt, welke steeds weer geschonken wordt door God, wiens

lielde oneindig groot is.

Heeft het aanstaande PaasÍeest ons niets te zeggen ? Is het' vooral in

deze tijden, die sterk doen denken aan de dagen welke in het Oude

Testament beschreven worden, niet meer dan nodig, dat wetotbezinning
komen en tot het geloof, dat dit alles geen toevalligheid is ? Het noodlot

dat in de tijd der Grieken zo'n belangniike rol §peelde, kan natuurliik

niet aangewezen worden als de oorzaak van de ramp, die over ons is
gekomen.
Als het toeval, of het noodlot, of wat dan ook, hier de hand in het spel

had, ja, dan was er voor ons reden te over om alle hoop op te geven

en in doffe wanhoop de vraag te stellen of uit deze ellende wel verlossing

komen kan.
En zelÍs wanneer wij geloven dat God regeert' - al is dat geloof soms

bitter klein - dat er buiten Ziin wil en kennis niets gebeurt, komt, net

als in de dagen der oude psalmdichters de angstige vraag in ons hart,

of Hii zich van ons afgekeerd heeft en ons niet meer wil helpen en

liefhebben, oÍ Ziin barmhartigheid opgehouden heeft, of wij verstoten

ziin en Hii niet meer gedenkt het verbond dat Hij met ons sloot.

Vooral voor de jeugd, welke minder ervaring heeft op het gebied van

de moeiliikheden des levens dan de ouderen, is deze tiid Teef zwaaÍ.

Antwoorden op de vele vragen naar het waarom, welke in ons hart

oprijzen krijgen wij niet,
De ouderen kennen deze dieptepunten beter. Zij weten uit ondervinding

wat de psalmdichter bedoelde toen hij schreef ,,en het uitnemendste van

die is moeite en verdriet". En toch hebben wij, de ouderen, ook onze

bange twijfel. Dan willen wij als het ware God voorschriiven, hoe Hii

het behoorde te doen, dan denken wij dat Zijn liefde heeft opgehouden

te bestaan, en vergeten geheel en al, hoe vele malen Hij in ons leven

reeds blijken gaf van die liefde.

vrienden, nu het Paasfeest nadert, hebben wii het antwoord op onze

bange vÍagen reeds, weten wij toch immers dat er geen plaats behoort

te iijn vooÍ zelfs de geringste twijfel aan Gods liefde. Deze was er, is

er en zal er altijd zijn.
Maar God geeft aan geen onzer rekenschap van ziine daden. op ziin
tijd, maar ook niet eerdeÍ, zal Hii deze zware druk van ons wegnemen'

Dit betekent natuurlijk niet, dat wii nu met de handen in de schoot maar
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in hopeloze berusting moeten afwachten, wat er met ons zal gaan ge-
beuren. Neen, wij moeten bidden om de kracht die wij niet hebben, maar
die Hij ons geven wil. Want nog steeds is waar: ,,Bidt, en U zal gegeven
worden". Dat gebed moet ziin in de geest van den horenden dienstknecht
en mag nooit worden een dwingen van God, om naar ons te horen.
Zijn onze handen dan inderdaad leeg ? Is er reden tot wanhoop en
klagen ? Neen immers,!
Nog steeds is met ons de liefde Gods, de genade van on.zen Heer en

Zaligmaker, Jezus Christus en de gemeenschap van den Heiligen Geest.
Riik zíin we met dat kindschap Gods, dat de enige kracht is die wij
kennen en onze enige troost in leven en sterven.

G. v. S.
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Met dit nummer begint de 9e jaargang van ons maandblad en persoonlijk
ben ik over de 8e jaargang allerminst tevreden.
Meestal zijn het dezelfde personen, die het blaadje met hun copie vullen
en gaat er op die manier de lust wel eens uit.
Gaarne zoir ik hier verandering in zien. Laat ieder Hazenkamper mede-
werken naar vermogen. Draag zelÍ zoveel als ge kunt bij. Hazenkampers,
laat deze kreet niet tevergeefs ziin en zendt ons voor ons volgend num-
mer uw biidrage biitiids in.
Verder wil ik onze adverteerders niet vergeten en hen dankzeggen voor
de door hun betoonde medewerking.
Tenslotte kunnen we ook door het werven van abonné's aan ons blad
medewerken.

P. A.
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HET BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE
BL()EMWERKEN TE,GEN BILLIJKE PRIJZEN

,,,T BLOEMENHUIS,, D.A.BEERENS - NILJMEGEN

van Broecl{huysenstraat I - Telefoon 22060

Postrekening 111!r13

DE SPAARBANK
te Nijmegen
HOOFDI(ANTOOR HOUTMARKT I

Geopend *ï"i'ï"1ïJ'ïi:i
Zalerdag van 10 I uur
Maandag, Dinsdag, Donderdag
en Vrijdag nam. van 1- 3 uur

Woensdag nam. van 1.30-3.30
uitsluitend voor JeugdsParen
Biikantoor : WILLEMSWEG 249

Geopend: Dinsdag tlm Vrifdag
van 10 12.30 uur

Een,,VCORUITGANG's" Product
Een BETER product,

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood'
Het d'oet de jeugd groeien;
Melk, zoowel los als in de flesch.

Havermoutpap, Karnemelkpap, voor _de groei van uw kinderen.
voor brandstoffen uw betrou*ot"blfltïï'o, 

c"ntrale verwarming.
Levering ook aan niet-leden'

Coöperatie ,,Vooruitgang - LJ._4.. nUgpgen
tiooÍdkantoor: 

.Burghardt 
v.d, Berghstraat 92 - TeleÍoon 2003í

Wordt Lid !
geven 14 dagen uitl<eering uit ons ivloederfonds' naar het verbruik'

HEREN§ALON D. H. VAN DEN BERG,

Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat
Herentarief : KniPPen . . f0,30

Scheren . . f0,15
Kinderen : Knippen f0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

C.LIsE.IIil NIIEGEX

-t-
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Iminer is het eren ter nagedachtenis van gesneuveldeil één der mooiste
deugden geweest. Geen wonder dan ool<, dat te Nijrnegen het verlan àren
ontstond naar de oprichtrng van een gedenkteken voor de gevallenen
van onze Gemeente.
Voor dit doel heeft de Nijmeegse Sportorganisatie zich ingespannen, die
tracht door het houden van sportevenementen de hiervoor benodigde
gelden bij elkaar te brengen.
Als een onderdeel van haar programma zal er 5 April a.s. een gymnas-
tiekuitvoering in de grote zaal van ,,De Vereeniging" worden gegeven,
waaraan hun medewerking hebben toegezegd deresp. gymnastiekvereni-
gingen : De Blauwe Vogels; Excelsior, Sparta en De Hazenkamp.
Onze Vereniging zal hieraan medewerken met springoefeningen, Rhönrad,
vrije oefeningen, oefeningen met ijzeren ring en knotsoefeningen.
Zet allen Uw beste beentje voor, opdat De Hazenkamp een keurige
indruk achterlaat.
Werkt allen mede, opdat de avond van onze zijde moge slagen,
Hazenkampers, kaarten voor deze avond ziin verkriigbaar bij den
directeur, de heer A. Huisman.
Neem Uw huisgenoten en kennissen mee naar deze avond.
Deze avond moet slagen, dat is onze plicht uit eerbied voor onze doden.
Want velen bleven gelukkig voor de onzen gespaard, maar anderen
moesten heengaan. P. A.

Hier volgt het programma voor deze avond :

Opening met het Turnerslied.
Algem. Vrije Oef. (dames, heren, meisjes en jongens) Sparta

(op Karl Friedrich-mars)
Rhythmische Oef. (dames) Blauwe Vogels
Brugoef. (heren) Excelsior en Sparta
Knotsoef. (met I knots, dames) De Hazenkamp
Rijdans (dames) Excelsior
Springkast en oef. aan de ijzeren ring (heren) De Hazenkamp
Oef. in vrije vormen (dames) Sparta

(op Ein Hochzeitszug in Lilliput)
PAUZE

Ringenoef. (dames en heren)
Vrije Oef. (heren)
Knotsoef. (dames)
Paardspringen (heren)
Rekstok (heren)
Rhythmische Oef (dames)
Rhönrad
Springtafel (heren)
Aèstetische gymnastiek (dames)

op Andalusische serenade
Sluiting: Tableau.

l.
2

3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
ll.
t2.
13.
14.
r5.
r6
t7.

Gezamenlijk
De Hazenkamp

Excelsior
Excelsior

Excelsior en Sparta
Blauwe Vogels
De Hazenkamp

SParta
Sparta
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GeeÍt U
nog heden op
ols Werkend-,
Buitengewoon Lid
oÍ Begunstiger(ster)
vcrn ,,De Hazenkomp"

JONGENS- EN MEISJES-ONTWTK-

KELINGSCLUBS, SCHAKEN, PING.

PONG, DAMMEN, BILJART,

CONVERSATiE.AVONDEN

CONTRIBUTIE BEDRÀÀGT:
Werkende leden: Juniores-leden tot en

i,,,,fi,tr
: crls 2e lid uit hetzelÍr

Dames- en herenleden: 20 ct. per weel
Dames- en herenleden-Senioren: 25 ct:
Buitengewone leden: 75 ct. per kwartq
(Deze leden kunnen aan alles deelnemen,
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I0 joor 15 ct. per week -l- 5 ct. P' mnd'
m. I6ioor ., ,, +10ct.,,

gezin 5 ct. reductie Per week.
+ l0 ct. per mocnd

week.

uitzondering van SPort

' Gelegenheid
tot beoeÍening

van Gymnastiek,
Athletiek, Voetbql,

KorÍbcI, Honkbol,
Hcrndbol, Hockey,

Wc:ndeltochten enz.

Abonneert U op ons Mocrnd-
blcd ,,De Hozenkcmp"
fr. p. post 65 ct. p. half iaar
Leden 50 ct. per half iaat.
Tqlm nu niet lqnger
GeeÍ U heden nog ols abonné op I
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Hoewel wij wat de toekomst van De Hazenkamp betreft niet pessimistisch

behoeven te ziin, kan het toch geen kwaad hierop even iets verder in te

gaan.Zoalsuithet Íinanciele verslag van onzen secretaris-penningmeester

bliikt, ziin de financiele resultaten dit iaar aanmerkeliik ongunstiger
geweest dan het voorafgaande laar. Hiervoor ziinzeerzeker verschillende

factoren aan te voeÍen, maar dat neemt niet weg, dat wii op die manier

niet verschillende jaren achter elkaar kunnen boeren. Laten wii voorop

stellen dat de duisternis velen weerhouden zal hebben om regelmatig te

komen, terwijl ook de onverwarmde gymnastiekzaal niet direct tot komen

noodde. Nu echter de dagen weer langer worden en de ergste koude

achter de rug is, zijn dus deze beide bezwaren ondervangen en mogen

wij verwachten, dat de lessen weer regelmatig bezocht zullen worden en

dat vele nieuwe leden zich aan zullen melden. Want juist om de nieuwe
leden gaat het. Wil een groep productief zijn, dan moeten op de lijst
ongeveer 24 personen staan ingeschreven. Wii tellen nu verschillende
groepen van nauwelijks 12 tot 15 man en een ieder zal begriipen dat

dit op de duur geen stand kan houden. Verschillende kleine groepen

zullen dan gecombineerd moeten worden, hetgeen voor velen bezwaren

zal medebrengen, Laat dus een ieder trachten ziin oÍ haar eigen groep

zo hoog mogelijk op te voeren, opdat het bestuur niet tot een dergelijke
maatregel behoeft over te gaan.
Ieder lid moet er een eer in stellen nieuwe leden te werven! daar hier-

door alleen De Hazenkamp in de toekomst haar bestaan zal kunnen

handhaven. Vooral van de jongere groepen moeten wii het in de toekomst

hebben en juist deze groepen ziin erg slecht bezet.
De kosten van salarissen, zaalhuur, veld en andere onkosten blijven ieder
jaar hetzelÍde en kunnen alleen gedekt worden uit een hogere opbrengst

van contributies, daar wii de inkomsten van donateurs wel kunnen uit-

schakelen. Daar slechts zeeí weinigen de jaarvergadering bezochten,

willen wij hier nog even naar voren brengen, wat onze directeur de heer

Huisman hier naar voÍen bracht. In een gloedvolle speech deed hii een

beroep op alle Hazenkampers, groot en klein, dames en heren, om De

Hazenkamp trouw te blijven en alles in het werk te stellen De Hazenkamp

door deze donkere tijden heen te helpen. Speciaal deed hij een beroep

op dragers en draagsters van het 10-jaren speldje, die toch bewezen

hebben dat zii De Hazenkamp toegewiid ziin. De heer Huisman opperde
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Leden van De lazenkamp !

Zo ge nog nog geen abonne zilt van dit blaadje
wordt het dan vanaf heden en breng elk nog een
abon né aan.

Abonnement voor leden slechts f 1.- p.j., fr.p,post

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU
SC H EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen, -Tel.23664

Huis-
D eco r-

en Reclame-
sch ilder

NIJMEGEN
Vossenlaan 10 - Telef.20525

Gebrs. I, en J. Heijmons
voorheen M. Heiimans

SCHILDERS

DENNENSTRAAT 83&34

Neerbosch-Nijmegen

Postrekening 17718G - Telefoon 20501

Opgericht 1890

Filmavonden aan huis I

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

276

S. J. KLEINLOOH Jr.
Daalscheweg 352 - Nijmegen

Telefoon 23519

Behangerii Meubelmakerij
StoÍferderii Verhuizingen

Levering van alle soorten
Meubelen, Gordijnen,

Matrassen, Linoleums enz.

A. STOLK
Tooropstraat No.213

Telefoon 26315
Lood-, Zink-, Mastiek- en Leiwerken
Aanleg van Gas- en Waterleiding
Bliksemafleiders - Sanitaire werken

Koopt U wel eens de Adverteerders?bij
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het idee dat de lO-jarigen zich aaneen zouden sluiten en zouden trachten
oude leden weer voor het lidmaatschap te interesseren. Als wíi erin
zouden slagen, de groepen op peil te brengen en de oude Hazenkamp-
geest te doen herleven, dan kan het niet anders of De Hazenkamp zal
weer groeien en haar belangrijke taak in het Nijmeegsesportleven blijven
behouden. Nu dan, allen aan de slag voor het werven van nieuwe leden.
Goed succes.

frht *oo1,l Qlooo1*uo !

Het wordt weer voorjaar. Tenminste, volgens de kalender, díe nu wel
de 24ste zal hebben aangewezen. Gelukkíg maar, ik begon al te geloven,
dat we eeuwig in onze winterjassen zouden moeten blijven rondlopen.
Met 't hockeyen kan weer worden aangevangen. Na een rust van zo-
veel weken, zullen we het wel aardig verleerd zijn.
Vorige week is er al gevoetbald tegen P.S.V. I. De Hazenkamp kreeg
met 9-5 klop. (Het elftal is 'n beetje rammelende). Maar dal zal wel beter
worden.
De hocl<ey-wedstrijd Tiel-Hazenkamp is weer uitgesteld, Hopenlijk dat
het spreekwoord : ,,Van uitstel komt afstel" geen werkelijkheid wordt !

Waar is Opa ? ? We hebben hem sinds het begin van de winter niet meer
gezien. Zou hij soms bevroren zijn of zou hii, als voorzorgsmaatregel op
de kachel zijn gaan zitten ? We tasten in 't duister omtrent zijn lot. Wel
weten we dat't Hazenkampveld met ongeduld op hem wacht en dat er
+ 3 nieuwe gaten in 't hek zijn bijgekomen.
Enfin we zullen maar afwachten en 't beste hopen ! Saluut ! ! !

EEN HAASKE.
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Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Garage & Reparatie

v. d. BRU00HEll$TR. I
WALDEGI( PYRM(IIITSIIIoEL 6 9

Telefoonn ummers 2CI334 en 22223

Meub ilee rin richtin g

,,HET BINNENHUIS"

J. H,TILDERS Jr.

,,fong Leven" Kinderkoren
Repetities voor de leeÍtiid von 5 tot 12 joor vqn

,, voor de leeÍtijd vqn 12 tot 17 joqr van
Dqmes- en Herenkoor vcrn 8-9,45

De Muziekclub repeteert 's WoensdcÍss von 7- 8,30. (Alles

Directeur A. SMIT, Javqstraot 79

HENK MILO
Piano- en Orgellessen,
ooÈ in Klaaarshribo

STAATSDIPLOMA

Javaplein I

Telefoon 26073

St. AnnastraatSSa

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

holÍ5tot6uur.
6 tot holÍ ocht.

Korenmarkt l0c.)

Vacant.

I

I

I
{

Vacant.

DRUKKERIJ
DEKKER & ZOON
Groenestraat 311
Telefoon 22693
Visitëkaartjes
Verlovin gskaarten
Ondertro uwbrieven
6eboo rtekaa.rten

J . E L B E R S, iJ[iï:,ïi:iJ,ïï; ïïÏ'? l:ïï::ï"":?' 
o"sgewenscht

Paddepoelseweg 4 TANDEMS TE HUUR

Tel. 24717 Reparatie-lnrichting
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fr(u*nnLu,npe,s ueq,q,t, is ;*ll;. fl*t?
Het is me net of de fut er bíj verschillende Hazenkampers uit is.

Of het den druk van de oorlog is, waardoor de mensen ontmoedigd ziin
of worden of dat 't iets anders is, maar alles is even lauw. lk zou tegen

iullie willen zeggen '. ,,Zet die lauwheid van ie af."
Ik weet wel, er zijn vele moeilijkheden in ons leven en de tijd die rroor
ons ligt zal evenmin gemakkelijk zijn. Hazenkampers op jullie rust de
taak om zoveel mogelijk mee op te bouwen en mede te werken aan de
bloei van onze Hazenkamp. Wordt er eens een beroep op je gedaan
voor het een of ander, denk dan aan je plicht en werk mee.
Weest opgewekt, want straks zal de toekomst wei weer opklaren en
moge de vrede, waarnaar wij allen hartgrondig verlangen, weer spoedig
in de wereld wederkeren !

Maar Hazenkampers, zolang dat nog niet zo is: Hoofd omhoog hoor !

P.A.
Hebt ge last van trieste zorgen ?

Allerhande tobberij en narigheid ?

Laveert ge moeilíjk door het leven ?

Labareert U aan de crisistijd ?

Overtroefd en erg mismoedig ?

Héél geèn blij vertrouwen meer ?

ln-zwart is Uw zicht op 't leven ?

Energieloos zit U bij de pakken neer ?

Remedie voor moede, matte mensen
Is gewis: ontspanning, sport en spel.

Sterkt door spórt Uw geest en spieren,
Hier - in Hazenkamp - geneest U wel !

Actie, vol wisseling, pit en vreugde,
Zonneschijn is hier voor groot en klein
En dankbaar zull g'ons makkerschap aanvaarden,
Nooit of nimmer z,,tlt ge hiervan spijtig zijn.
Komt eens kijken op één der lessen,
Als U geweest bent, hebt U het idé :

Mooi en goed is toch het leven,
Prettig en met graagte leef ik hierin mee !

BARENDJE.



Wilt U een degelijke
fiets berijden
Laat U dan
door MENNE leiden

\ /'.MENNE
Specialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. 173

Luxe Brood-
en Banketbakkerij

Jac. Brinkhuis
Speciaal adres in Fijne
Koekjes en Gebakjes

Dagelijks versch

Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Níimegen

Sigare nmagazijn

,,DE POST"

J{, 0, Schipperhein

St. Annastraat 234
Teleloon 22162

N ij meg en

Telefoon 21435

Wolfskuilscheweg 176

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

q,,"b-(&
A. VAN DER SLUIS
A
N
N
E
M
E
R

Hotertscheweg No. 491

I]MEGEN
TeleÍ, No. 21364
Beveelt zich beleeÍd oan
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Bioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Alle voork. reparalie's aan woningen en gebouwen

,,lDm ZoN"
\Alosschen

Stoomen
\Ierven

GRAAFSCHEWECT 247
TEL.2t740
NIJMECEN
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I. A. DE HÀRTOG HEES/NIIMEGEN
Voorstadsloon 216

TETEFOON 24600 POSTREKENING 349540

Voor het leveren van

Rijwielen, Radio's, Stof zuigers
Haarden, kachels,
Waschmachines,
Kinderwagefis enz,, enz.

houd.ik mij beleeld aanbevolen.
Alle eerste Klas fabrikaten

A. BRUINEIMOUD
v. Langeveldstra at 43

hoek Dcalsche wegr

Telefoo n 24464

====§===§===
I. SteinvooÍt,
Schoen maker

onder Riikstoezicht srediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

:========#§=

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapiiten

MAURIÏS IlRUIfl(ER'S

Meubileerinrichting ll.U.

LangeBurchtstr.26-30
Te(.20124

Ameublementen
voor
Eetkamer
Zitkamet
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Hebt U feest ?
Geeft U 'n Partij ?

Wii VERHUREN comPlete serviezen
en alles wat daarbii behoort'
Voor 1000 Personen l<un nen wii U
direct helpen !

SMITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

Grootste verhuur-intichling v. lliimegen & 0mstr'

1
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