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Ook het laatste mannelíjke, nog vriie bestuurslid, n.l. onze vriend Peter
Aartsen is aan Cupido ten ofler gevallen en hoopt 1 Augustus a.s. met
Mei. H, Scheckman in het huwelijk te treden.
Wii gelooven niet dat er veel Hazenkampers zullen ziin die Peter en

Heini niet zullen kennen. Beiden zijn ons allen wèlbekend van de club-
tochten in Oud-LeusdeR en vooral van onze voet-
reisjes in den Eifel, waarPeterreeds zijn kwali teíten als
a.s. echtge noot, door het dragen van de lasten van Heini
tentoonspr reidde.* De laatste jaren heeft Peter zich ookals
bestuurs I i d voor onze verenlglng verd i enste-
lijkgemaakt en wij geloven wel te kunnen zeggen dat Peter zich
vooralin de tijd van zijn gelukkig tijdelijke werkeloos heid, van
zijn beste zijde heeft doen kennen en be wezen heeft veel vooÍ
De Hazen kamp overte hebben. Als mede redacteur vanhet Ha-
zenkampblaadje hebben wij van ziinhandreeds menigstuk mogen plaatsen
en verschillende nummers zijn voornameliik gevuld met biidragen van P.A.
Hoewel Heini uit den aard der zaak op organisatorisch gebied voor De
Hazenkamp niet heeff kunnen uitblinken, geloven wij toch te mogen
zeggent dat zii vooral door haar goed humeur en persoonlijke uitdruk-
kingen veler harten heeft gewonnen. Peter en Heini, wij wensen jullie
ook in je huwelijk niets dan goeds toe en hebben respect voor jullie dat
je juist in deze tiid de grote stap hebt durven wagen. Wij hopen dat
Peter ook in ziin huweliik voldoende tiid voor De Hazenkamp zal hebben,
daar wii zijn ijver en werkkracht node kunnen missen.

*) ,Pel, waar is m'n
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IHIOIE SII"AANI IDIE ZAIKIEINI TIHIAINIS ...

Ons zomerseizoen spoedt weer ten einde en voor dat we het weten,
staat September voor de deur en zullen we ons winterprogramma weer
inluiden. De bijzondere omstandigheden hebben er toe geleid, dat we
verschillende onderdelen van ons werk niet hebben kunnen uitvoeren en
alles geremd werd door de moeilijke tiiden, die we ook met onze Hazen-
kamp moeten doormaken.
Toch kan ik niet geheel ontevreden zijn, als we eens terugzien op de
toneelavond, dan mogen we aannemen, dat deze avond goed geslaagd
is, de zaal was tot aan de laatste plaats bezet en als we zien naaÍ
hetgeen er ten tonele werd gebracht, dan kunnen we daarmede dik
tevreden zijn en hebben verschillende jongeren getoond, dal ze veel
voor de toekomst beloven.
Dan hebben we met de andere verenigingen op de gemeenschappelijke
gymnastiekavond, weer een goed figuur geslagen met onze oudere groe-
pen en hebben de toeschouwers kunnen bemerken, dat onze geest nog
levendig en goed is.
Onze jongere meisjes en jongens deden op hun ,uitje" de speeltuin van
,Erica" veel eer aan en meníge huismoeder zal wel even bezorgd hebben
staan kijken, toen zoonlief terugkwam met íets aan z'n broek. Ook is de
textiel van Peter Aartsen er die dag niet beter op geworden en mogen
rrye als, vaststaand feit aannemen, dat hem, na Vríjdag 1 Augustus, het
deelnemen aan dergelijke,rutsch"-partijtjes, formeel verboden wordt.
Om kort te gaan was dit dan ook een zeer geslaagde middag, Jammer
dat de poly-estafette niet door kon gaan, waar we met 4 lopers de strijd
zouden aanbinden tegen verschillende andere verenigingen over de af-
standen 100-200-400 en 600 meter, maar we mogen hopen, dat ons
zoiets in de toekomst nog eens geboden mag worden.
Het aantal ,,kerseneters" was dit iaar beneden peil, ook hier waren de
moeilijke tijden debet aan.
De belangstelling voor het openlucht werk was dit jaar groter dan anders,
wat ook z'n oorzaak vond in het mooie zonnige weer, dat we steeds
getroffen hebben. Ik wil daarom onze meisjes en jongens aanraden flink
te oefenen nog voor de H.L,O.-proeven, die ook dit jaar nogmaals in
September afgenomen zullen worden.
Nu even iets over het a.s. winterseizoen.
Zorg allercerst dat jullie zuinig bent met je gymn. schoenen, gebruik ze
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uitsluitend voor de gymn. lessen en anders niet, want het wordt steeds
moeilijker aan deze dingen te komen.
We zullen geen gemakkelijke winter ingaan, ook al in verband met ver-
warming en het gebruik van licht, maar wii zijn het niet alleen, ook
andere clubs zullen zich voor deze moeilijkheden geplaatst zien.
Laten we allen ons uiterste best doen, ons ook weer door deze moeiliik-
heden heen te slaan en te proberen onze Hazenkampgeest levendig te
hotrden' 

A. HUISMAN.

Sruooersla,g
vctn ,,De Hazenkqmp" oveÍ 't icrcrr 1940.

Vervolg von blz. 32 in het Meinummer.

Dat clubhuis-leider zijn ook zijn schaduwzijden heeft, heeft Jan de Hartog
tot zijn schade ondervonden, toen hij één der afgelopen winternachten
om 2 uur uit zijn bed werd gebeld. Er bleek n.l. licht Íe ziin in het club-
huis en Jan was niet zo goed of hij moest onder geleide van twee
mensen van de luchtbescherming mee,' om te zorgen dat het licht werd
uitgedraaid. In de nacht nu niet bepaald een pretie. Doch ook de heer

van Westreenen kreeg hiervan zijn deel, daar hii eerst werd opgebeld,
doch tot ziin geluk had hij geen sleutels van het clubhuis, zodat Jan via
vader de Hartog gewaarschuwd werd.
Laten we hopen dat het clubhuis de komende maanden zich nog in een

druk bezoek zal mogen verheugen. Onze ping-pongers hebben de laatste

tijd enkele keren contact gehad met enkele andere clubs en hebben hier-
bij, vooral wat de heren betreft, veel succes geboekt Vooral de Gebr.
Neerbos hebben zich als zeer goede ping-pongers ontpopt.

Burgerlijke stand.
Dit iaar is hierover slechts zeer weinig te memoreren. Het huwelijk van

Jan de Hartog met Nel van Bovene werd een feit, maar dit is gelukkig
geen beletsel geweest, het clubhuiswerk voort te zetten.
Onder de geboorte-berichten vinden wij allereerst de aankondiging van

de geboorte van Judith van den Hoven, terwiil ook het echtpaar van

Ingen met de geboorte van een dochter werd verblijd'
Verlovingsadvertenties brachten dit jaar niets op en spreken wij dan ook

de verwachting uit dat dit jaar weer vele van dergelijke advertenties ons

orgaan mogen sieren.
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Slot.
Wii ziin hiermede aan het einde gekomen van ons verslag over het iaar
1940. Mogt hierin nog iets belangrijks zifn vergeten dan roepen wij bii
voorbaat de clementie in van onze leden, omdat de vele gebeurtenissen
hier te lande er gdmakkelijk toe geleid kunnen hebben, dat enkele be-
langriike gebeurtenissen zijn vergeten. Wii spreken de hoop uit dat De
Hazenkamp juist in deze moeilíike tíjden haar bestaansrecht zalbewiizen
en dat al onze leden zullen samenwerken om onze Hazenkamp ook in
deze tijd te steunen en hoog te houden. Laat iedereen er van doordron-
gen zijn van het besef, dat alleen bij aller medewerking De Hazenkamp
kan blijven wat zij is.

Wij willen eindigen met een woord van dank te brengen aan de school-
besturen van de scholen aan den Hazenkampscheweg en de Klokkenberg,
voor de verleende medewerking in 1940, en tel,ens aan allen, die op
enigerlei wijze er toe hebben biigedragen De Hazenkamp het afgelopen
jaar op peil te houden. Een bíjzonder woord van dank nog aan den heer
Lampe, die tot de terugkeer van onze beide Directeuren alles gedaan
heeft om De Hazenkamp op peil te houden.

DE SECR..PENN.

ONIZIE IFIEIES]IAVOINI ID.

Als redactie van het clubblad, hadden wij toch zeker mogen verwachten,
dat na' de prachtig geslaagde toneelavond van 2l Mei een stroom van
enthousiaste copíe zou binnenvloeien. Echter niets van dit alles ; onze
leden vinden het schiinbaar vanzelfsprekend dat een toneelavond voor
hen wordt opgevoerd, maar vinden het niet de moeite hiervoor, via het
clubblad hun dankbaarheid kenbaar te maken.
Tenslotte is een ,Oud-Haas" zo vriendelijk geweest, enkele woorden aan
deze Íeestavond te wijden. Wij voor ons zijn echter van gedachte, dat
wii zo'n prachtavond niet practisch, zonder meer, voorbii kunnen laten
gaan en hebben daarom besloten, zij het dan ook wat laat, toch nog even
op deze toneelavond terug te komen.
In de eerste plaats komt den Heer Huisman onze grote dank toe, voor
de wijze waarop hij er in geslaagd is deze avond voor de aanwezigen
tot een prettige avond te maken en de vele tiid, die hij tijdens de veel-
vuldige repetities voor De Hazenkamp heeft willen geven, Het was dit
jaar in zekere zin een experiment, daar enkele goede toneelkrachten, die
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hun sporen reeds lang verdiend hadden, ontbraken, n.l. Mevr. van Bins-
bergen en de Heer Flier.
Bekijken wij de avond echter achteraf, dan moet het ons eerlijk van het
hart, dat de nieuwe krachten voortreffelijk gespeeld hebben en ons de
oude krachten deden vergeten.
Miinheer Huisman, nogmaals ons compliment, dat u met verschillende
debutanten zo'n prachtig resultaat hebt weten te bereiken.
De hoofdrol was in handen van Ans Oosterlaan, die opmerkelijk goed
debuteerde en een frisch spel te zien gaf, vooral als het kostschool-
meisje met haar prachtinvallen. Piet Nuis als haar tegenspeler en on-
vrijwillige voogd, was eveneens goed in ziin rol, al kon hij ons den Heer
Flier niet doen vergeten. De sympathieke rol van tante Guusje werd uit-
stekend door Ad Creutzberg vertolkt, waarbij vooral de scène met haar
20 jaar lang aarzelende minnaar (die bijzonder op gastronomische ge-
noegens gesteld bleek te zijn), Simon Geldens, vertolkt door den Heer
Ben Companjen, het bij het ieugdige auditorium ,,deed". Dick van Vucht-
Tiissen was als gewoonliik weer goed op dreef, hoewel hii dit jaar een
rol had, die ziin bijzondere kwaliteiten niet zo in het licht stelde als in
andere jaren,
Dígna de Weyer had misschien wel de moeilijkste rol van allen en zij
vertolkte de rol van het oppervlakkige teleurgestelde nichtje zodanig, dat
na afloop enkele jongeren zeiden: ,,Wij vonden alles buitengewoon aar-
dig, alleen dat akelige onuitstaanbare wicht had er niet bij moeten zijn,,.
Er zou haar moeilijk een beter complimentje gegeven kunnen ziin.
De bíjrolletjes van de dienstmeid en de dienstknecht, in handen van Mej.
Wieringa en den Heer Thiele waren goed.
Resumerend, kunnen wij dus zeggen, dat het toneelstukje buitengewoon
in den smaqk is gevallen en spreken wii de hoop uit, dat de Heer Huis-
man ook het volgend jaar weer de leiding hiervan op zich zal willen ne-
men. Alleen zullen dan tante Guusje en oom Siem bij de generale repe-
titie niet zo onbedaarlijk moeten lachen, daar de Heer Huisman anders
opnieuw benauwd wordt dat 't niet alleen bíj de generale repetitie zal
bliiven. Na een dankwoord van den Heer van Sprang aan alle deelne-
menden, de souffleuse inbegrepen, en de aanbieding van bloemen aan
de dames-deelnemers (met een extra bouquet van een ,,stille aanbidder,,
voor Tante Guusje), werd de avond met het zingen van het Hazenkamp-
lied besloten. Rest ons nog te vermelden, dat de bloempjes-verkoop vlot
gegaan is, waarbij vooral de Jongensgroepen zich na vermaan, van hun
goede zijde lieten kennen,
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Leden van De lazenkamp !

Zo g,e, n.og, nog ge-en abonne zijt van dit blaàdjewordt het dan vanaf heden en bieng elk nog een
abon né aan.

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

De Hazenkamp

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU
SCH EKMAN
Groesbeekschewegr I7G

Nijmegen, -Te1.23664

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f 1O.- (Holl. tekst)
Foto A. Zufang, Fotohandel, wiliemsweg

Huis-
D eco r-

en Reclame-
schilder

NIJMECEN
Vossenlaan 10 - Telef.20525

Gebrs. I. en I. Heijmons
voorheen M. Heijmans

SCHILDERS

DENNENSTRAAT 83&34
Neerbosch-Nijmegen

Postrekening 177186 - Telefoon 20501

Opgericht 1890

S. J. KLEINLOOH Jr.
DaalschewegSS2 - Nijmegen

Telefoon 23519
Behangerii Meubelmakerij

StoÍferderij 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 bij de Adverteerders?
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HET BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE
BLOEMWERKEN TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,'T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
van Broecl(huysenstraat I - Telefoon 22060

' Postrekening 111213

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien;
Molk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Voor brandstoffen Uw betrouwbaar adres.

Ook voor Centrale Verwarming.
Levering ook aan

Coöperatie
Hoofdkantoor :

Wij geven l4 dagen uitkeering uit ons ivloederfonds, naar het verbruik.

HERENSALON D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Herentarief :Knippen , f 0,30
Scheren . . f0,15

Kinderen: Knippen f 0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

niet-leden.

,,VooruitgaÍlg" tI. A. Nijmegen
Burghardt v,d. Berghstraat 92 - Telefoon 26031

Wordt Lid !

C"LT
sE.I.IÈX NTEGEX

-t-
GCDNPL.

ODTTCTEN

DE SPAARBANK
te Nijmegen
HOOFDKANTOOR HOUTMARKT 1

Geopend : Maandag tlm Vrijdag
voorm. van l0-12.30

Zaterdag van 10 I uur
Maandag, Dinsdag, Donderdag
en Vrijdag nam. van 1-3 uur

t/oensdag nam. van I 30-3.30
itsluitend voor Jeugdsparen
ijkantoor: WILLEMSWEG 249

Geopend: Dinsdag tlm Vrijdag
van l0 12.30 uur

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product.
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Jansen en Ederveen
Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Garage & Reparatie

v. d. BRUG0HEfl§TR, I
WALDEGI( PYRMÍIIIT§IIIOEL 6 9

TeleÍoonn umm ers 20334 en 22223

Meub ilee rin richtin g

,,HET BINNENHUIS''

J. H.TILDERS Jr.
Telefoon 26073

St. Annastraat 53a

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

,,fong Leven" Kinderkoren
Repetities voor de leeÍtiid vqn 5 tot 12 iacr von halÍ S tot 6 uur.

vo_or de- leeÍtiid vcn 12 tot 17 joor vqn 6 tot holÍ cc[t.
Dqmes- en Herenko_or vqn 8-9,45, (cllen dqs 2àtèàcà-sË"ó"àË.1

De Muziekclub repeteert 's WoensdcÍss v.,n' 7-8,90. (AltA Kó;à-;àiÈi1iË11
Directeur A. SMIT, Iovqstrqot 79

HENK MILO
Piano- en Orgellessen,
ooh in KlaoarsÈribo

STAATSDIPLOMA

Javaplein 9

Vacant.

Prot. Begrafenisonderneming

Begr.pl.,Rustoord", Gem.Begraafpl.
Transporten

J.DE HARTOG
Dorpsstr. 83 - Hees-Nijmegen

Koster N.H.Kerk. - TeI.24600

DRUKKERIJ
DEKKER & ZOON
Groenestraat 311
Telefoon 22693
Visitekaarues
Vcrlovingska.aÉen
Ondertro uwbrieven
Geboortckaarten

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717

Rijwielen, haarden, kachels, f ornuizen, enz,, desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f 1.- per week

TANDEMS TE HUUR
Reparatie - Inrichting 

-



D. van Ingen &Zonen
\ BLOEMISTEN

iÈà.N\€.à,xxs;:'o.x
relefoon 21485 -K-
Wolfskuilscheweg 176

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

\ry,.MENNE
Specialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeeten

Burghardt v. d. Berghstr. 173

A. VAN DER SLUIS
Al
NI]MEGEN

I
I "n Banketbakkerii I

! lu. Brinkhuis 
I

I Sp..iaal adres in Fijne I

I roerrjes en Cebakjes I| ,;:ï::ï;ï'., I

I 
reletoon zr rsz - l,liimegen 

I

N I retet. No. zts64
E I Beveelt zich beleeÍd oonL I .,roo, olle voorkomende

Ml ri*merwerken
Ë I Metselwerken
-,- | Rioleeringren
Jt I Witwerken

-J 
Sshoorsteenvegen

llle voork, reparalie's aan uoningrn en gobouwen

_E

i--,», z* I
I ^\Aflosschen I

! u.r.,:f"*"" I

I ;;^;,,HE*E c 247 I
I rel. 2t74o I

I nr.yruncer.r Il-l

Sigare nmagazijn

,,DE POST''

J{, 0, Schipperhein

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

Nijmegen
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I. A. DE HÀ RTOG HEES/NIIMEGEN
Voorstadslaon 216

TELEFOON 24600 POSÏREKENING 349540

Voor het leveren van

Rijwielen, Radio's, Stofzuigers
Haarden, kachels,
Waschmachines,
Kinderwagens enz., enz.
houd ik mij beleefd aanbevolen.

" Rtte eerste Klas fabrikaten

A. BBUINHMOUD
v. Langeveldstra at 43

hoek Dcrqlsche weg

Telefoo n 24464

0RUÍÍfRlJ DElflGi & ztr., IUtlE6E[ 8Íoer8lnat 3íl - Telst. 22693 
"!

. Ameublementen
Llnoleums

MAURIT$ 1)RUI0(ER's

eubileerinrichting !1.U.

ngeBurchtstr.26-30
Tel.2Ol24

voor
Eetkamer
Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapif ten

Hebt U feest ?
Geeft U 'n partij ?
Wii VERHUREN comPlete serviezen
en alles wat daarbii behoort.
Voor 1000 personen l<un nerr wii U
direct helpen !

§MITS VAN HEUMEN
L. Hezelstr.S0 Tel. 26295

0rootste verhuur-indchling v. l{iimegen & 0mstr.

§===§=====§=

I. Steinvoort,
Schoe n maker

Onder Riikstoezicht sediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

H==§gH§§§§==


