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ZUID-OOSTER AUTOBUSDIENSTEN
Verhuur van Lure Autobussen tegen concurrerende prijzen

VRAAGT PRIJS

ln de zomermaanden dagtochten in Binnen- en Buitenland
VRAAGT ONZE GIDS VOOR DAGTOCHÏEN EN MEERDAAGSE TOCI{IEN

Molenstraat I 14
Teleíoon 24OOO

Stationsplein 4
TeleÍoon 2í3OB



DRUKKERIJ

DÉ$gR
& 100I\
GROETIESTRAAT 3tI
l{trMEGEil

TELEFOOil 22ó93

levert alle drukwerken voor

H AN DEL

IN DUSTRIE

NIJVERHEID

VERENIGINGEN

FAMILIE

Jil"&n-ln&nn,

Voor al Uw Rookartikelen naar

WIM ODENDAAL

Ziekerstraat Í 3O

Tele{oon 26817

Sportartikelen

Sportkledirg

Rnijno, SPORï

J. G. REI.IERS

NIJMEGEN

MOLENSTRAAT 1 12

TELEFOON (O 8800) 21708
b.s.s. 25524

E LECTROT ECHN I SCH BU R EAU

Schekmon
Groesbeekseweg l8la
Nilmegen

Telefoon 23664

Electrische licht-,

kracht. en

verwarmingsinst allaties
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MAANDBTAD VAN DE VERENÏGÏNG VOOR LICHA}{ELTJI(E E}]

GEESTETIJÏE O}IIÏTKKELING ?IDE HAZENKAMPIÏ TE NTJMEGEN

OPGERTCHT 2 FEBRUAR! 1928
GOEDGEKEURD BIJ KO}JINKLÏJK BESLUTT 22 I\TOVE}ÍBER 1935

Behalve voor wat de bestuursmededelingen betreft is al-
Ieen de redaktie verantwoordelijk voor de inhoud.

Redaktie-adres : Bijleveldsinge)- 44, Nijmegen.

juli 1959
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Zíedaar de vraag vuaarover vele leCen z:-ch bezinnen.
l,i\Ii j hebben aan alte kanten kunnen merlien dat de jaren

van na de oorlog de rnentalj-teit van de leden doen veran-
d eren.

Dit is alleszins begrijnelijk Ïmmers, een riHazenkamnrt

die levend is, weerspic'gelt altijd mín of meer de situa-
tie waarin haar leden zich bevinden.

rrDe Hazcnkatnprr van vóór de oorlog d.raagt een ander ka-
rakter dan een trHazenkamprÍ tn 1959, die zich rustig kan
ontwikkelen en door stelselmatige beïnvloeding vanuit de
leiding haar ledcn bewust probeert tc makcn van wat het
betekcnt om Iicl van deze gcmeenschaD voor jonger;n te mo-
gen zijn.

De taak díe rtDe Hazenkamntt heeft is voldoend e omschre-
ven in de statr",.ten" i{aar zoals met vclc statuten.}{aar zo-
als met velc statuten het geval is, trorclen ook onze sta-
tut en niet veel gehant eerC , c'cht te vreinig.

igenli jk kunncn v're heel kort zi jn, r;Dc: Hazenkampri is
er voor jongc mensen, die de gelegenheid krijgcn zíchzelf
tc zijn of te wordc'n naar a1le kantcn dic cr aan het Ie-
ven zitten. iln dan jonge mensen zondcr vcrd'ere bijvoege-
ii jki: naamwoordcn al-s mannc-li jke of vrouvucli jlte, ri jkc of

4
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arme, christelijke of niet christelijke, politiek
zo geöriënteerden.

Onze taak is de deur zo wijd mogelijk open te
te zorgen, dat men er vindt wat men zoekt of niet
voor enige verrassingen mag vrel gezorgd vlorden.

Dus: open. En zorgen dat ieder er iets vindt,
maar een plezierig niksdoen.

zus en

zetten en
, want

aI is het

Ga je rnee naar t?De Hazenkampr?? Ja, mieters'
A1s vre het zo weten te maken dan hebben wij een groot

deel van onze taak vervuld, 1iÍant het kan gezellig en verÈ
rassend zlln de sport eclrt te beoefenen; -i e er lekker bi j
te voelen, nuziek te maken of te horen, je samen in een
goecl onderwerlt te verdiepen' het evangelie van Jezus
Chrisir-rs te ontdek-' n en te weten, dat er een goede grond
is om oil te lcven, iong L: zijn en te voelen, te spelen,te
debatteren en lief te hebbcn en uit te gaan rs zomers naar
bnit c,n.

Onze taak: zorgen, dat jonge mensen jong zijn en mens

blijven, b1ijven wat ze zrjn: kitrderen van God" En zich-
zelf berryust te zijn wat enorm dat is en dat er een taak
ligt, de eeri noemt die groot en de ander klein.

Onze taak dus die van eiDe Hazenkamprr.
ilen plaats van ontmoeting te zijn, vrii en ongedwongen,

waarluij open en eerlijk efkaars standpunt kunnen leren
kennen en gezaiïenli- jk kunnen f eren wat nodig is voor ons
gehele ]even.

trïanneer ik het goed zie heeft frDe Hazenkampïr in dit aI-
les een taak"

Onze taak: tot heil van jonge mensen. Jonge mensen die
hun plaats gaan innemen in onze maatschappij en daar wel-
licht pas dc waarcle beseffen vsp tr&t r:De Haz':nkamprrhen gaf
en daariaec werken,

Daarvoor, jonge mcnsen, is irDe Hazetrkampet er gekomen en

velen hebbcn enorm veel aan die frHazenkamptr gehad en nog
talrÍ jken zullcn bi j ons i ets kunnen vinden vuanneer vui j
voortdurend onze taak verstaan p. Aartsen.

In het volgende nummer hoopt de heer Aa::tsen het Hazenkamp-
stand.ount -be belichten naar aanlciding van het artikel
ttDrie belangrijke vragen en een antwoord daaropÍr (mei-nr.)

Red.
-?-
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adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, Par{umeriën

Borstelwerk en Ver{waren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NI'MEGEN.WEST

Voorstadslaan 25O (tl o Tuinbouwschool)

TeleÍoon 217 69

BELT, WIJ BEZORGEN ! *

Uw

Spiegeltje, spiegeltje

aan de uand

Hoe uordt wijn »oning
't ge=elligste uan ket land?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertroÍ{en collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bi.l elkaar
passen door íraaie vorm
en kleur. Tegen een prijs
die U past.

Woninginrichting,,Het Binnenhuis"

..TILDERS..
Nilmegen - Ziekerstraat 6-8 - fel.26073

ASSURANTIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nijmegen

TeleÍoon K 88OO-24óOO

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W.A.-
verzekering

W. KAREL
Smetiusstraat 4

TeleÍoon 26486
Ni;megen

J AWA

B. S. A.

D. K.W.

VESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielen

I
' scooters

\



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasdrukregelaars.

A. S.W. APPARATENFABRTEK N.v.
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

n.Y. AannemersbedrijÍ

vth G. TIEMSTRA en Zn.
BOUIIV., GEWAPEND BETON. EN UTILIÏEIÏSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24.26.2A
NIJMEGEN
TELEFOON 2s695 - 23030

*
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Met vcel genocgcn heb ik oude Hazenkampbladcn doorgc-
Lezen, die de heer Huisman mij ter inzage haC gegeven.
Itren stukje van ds Barger trof mij en deed mij denken aan
de vergelijking, die de heer Van Sprang maakte op de
laatste ledenvergadering. Hii zeiz ?eDe liazenkarnpft is te
vergelijken met een zaal met twee deuren, die allebei o-
penstaan, je kunt er in, je kunt er uit.::

Ds Barger s chreef jar en ge1 ed en: :rni emand wordt 8le-
dwongen in een bepaalde richtingtt- Maar bestuur en lei-
ders en vele leden samen hebben een ovcrtuiging vraarin
ze elkaar sterken. Deze overtuiging: dat de Hazenkamp-
geest alleen gezond en ste.rk kan blijven als deze gevoed
wordt uit het Evangelie van Jezus chi'istus- Daarom z-jn
we graag Hazcnkatnpled en in onz ': j eugddi enst en "

IIJelaan, Hazenkarnpers, kunnen wi j nict zorgen, dat er
b.v. cenmaal per rnaand een Hazenkamp-jeugddienst wordt
gehoud en?

Laat me eens horen hoe jullie hicrover dcnkent

Gedacht en over-cen-eigon-terlern-en klubgepogw.

Zou het in de toekomst mogelijk zijn dat ÍrDc Hazen-
kamDtr over een eigen terrein zal beschikkcn?

Voor het grootstc deel zal dit afhangcn van het Ge-

meentebestuur en - gezien de grootte van onze vereniging
(die nog steeds groeit) - zou het vcor het Gemeentebe-
stuur een prachtige gelegenheid zijn orn zijn waardering
voor ons werk uit te drukken door toewijzi-ng van een

voor ons passend terrei.n.
AIs ik het goed zie is het toch de taak van het Ge-

meentebestuur om een vereniging van dui.zend leden de ge-
legenheid te bieden de veldsporten te booefenen. voorlo-
pià zijn wij weliswaar geholpen, maar dit is maar tijde-
Iijl<. Op dit terrein kunnen we toch geen hlubgebouw
neerzetten. \[tij rekenen zo sLellig oo de medewerking van
de Gemeente, dat wij nu gaan denken aan oen klubgebouw.

Regeren is nu eenmaal vooruitzíen, dus is het hele-
maal niet zo gek dat wij ons afvragen: welke eisen stel-
len wij er aan en wat zal helv gaan kostcn? Toch zullen
de kosien bij een zeer eenvoudige opzet duizenden gul-

-1-



dens vergen. lk zíe de heer Irluim, onze penningmeesterral
rnet z_jn hoofd schudd.en. Toch moet het er van komen en dan
is er maar één oplossing: VíIJ BOUirlllN HET ZELF.

Grondwerli, kruivragenwerk, stenen sjouwen, onder deskun-
dige leiding, metselen, tirnmeren en schilderen, is het
werk waar elke Hazenkarnper aan mee kan doen. De ramen en
deuren zijn ons aI toegezegd: dus het begin is er. A}le ila-
zenkampers liopen één steen à B cent. tdie de meeste stenen
per jaar heeft gekocht krijgt ia, vraag dat maar aan
de komilissie. rt fs maar een suggestie.

D e Haz enkampsl:ringers

De trampolin-springers zullen in september
stratie door Klaas Boot - starten.

Van alle kanten is mij gevraagd: kunnen
vrant honderd leden is niet zo veel. Leden
kampir gaan natuurlijk voor en vrij dachten
groepcnz 1? t/n 14 3aar, 1) t/n''ll 7aax, 1

21 jaar on ouci,er. De groepen zijn gemengd,
gezellig vrorden.

Voorlopig neem ik de leiding op ririj op maandagavond.
Aanrnclding kan nu af geschieden aan mijn adres: Van it

Lindenhouts't,ichting, I\i eerbosch .

De aa_qsluitln; bij het K on.ÀTe§. Gymnesli s.k_Vsrbond-

ltru wi j met ingang van 'i juli aangesl-oten zi jn bi j het K "

1{.G.V. moeten wij vanaf die daturn cnze kontributie voldoen.
Voor dit jaar bedraagt deze voor de leden Lot 16 Taat 1J
cent en daarboven f 1.25. lti/i11en ju1lie dit zo spoedig mo-
gelijk afdragen?

Tevens weet elke Ieider welke eisen er gesteld worden
voor het Vaardigheidsdiploma" Dit jaar beginnen we daarmee
en wij hopen dat a}le echte Hazenkampers het diploma zuI-
len bchandelen"

bard.
Het kontakt met de_a!delingen
Bevordering van de_onderlinge

- na de demon-

\ile ons op8even
van rtDe Hazen-
aan de volgende
B t/n 20 jaar,
dus dat kan heel

de ver-
u/i j ver-

per maand

Over het algemeen is de onderlinge band tussen
schillende afdelingen niet zo hecht. Hierin wi1len
andering brengen en dat kan heel eenvoudig.

De voorzítters van de afdelingen komen eenmaal

-+-



WARMTE.
Nijmegen, Daalseweg 1 15

UNIE
TeleÍoon 30007 - 267 94

verzorgt

Hazenkampers voor
* Schoolbehoeíten

* Kantoorbehoelten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* SchrijÍmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bii

BERRETTY
Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat í4 - Tel. 241Ob

Reparatie

Vulpennen en Schrij{machines

centrale Yerwarming

oliestook

electrische

wör'h- en koudwater

sanitaire installaties

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen - Íel. 2.3.3.3.4

*

TROUWAUÏO'S

EN

TAXI'S



Voor

ex clr,t si eu e d am,te slel e clin q

NIJMÉGEN

GOFFERTWEG 17

TELEFOON 217 52

Cafc-R.staurant,,D E G O F F E R T" Nilmegen

Ideaal gelegen

Eigen sfeer

Gerenommeerde keuken !

Uitstekende gelegenheid voor Vergaderingen en Uw Familieíeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geelt steeds voldoening

o{". g(. 
fl,n*&*nn & q-*.

HANDEL IN BINNEN- EN BUITENLÀNDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCHBIER ÏONIC

Burgh, v. d. Berghstraat 59

Telefoon 21980 - Nilmegen

,,WANCO"
EN

HANDENARBEID
IS ÉÉU BEGRIP

*

Komt U eens ki;ken ?

KONINGSTRAAT 35 (hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95



bi j elkaar met d e voorzitt eï, sekretaris ei') penningrnees-
ter van het hoofdbestuur- In deze maandelijhse bijeenkom-
sten l'uorden de belangen van de afdelingen besproken en
wordt voor elke komende maand een rooster opgemaakt van
de aktivitei-ten in elke afdeling " Zodoencie komt de gehe-
le vereniging o-,: de hoogte van a}les wat er gec.aan wordt
en kan men daar zijn belangstelling op richten. Oo deze
wi jze wordt voorkomen dat de ene afdelinl; niet weet wat
de andere doet.

I'Iag ik nu al vast all e voorz i tt ers opro eD en om op d e

eerste bi jeenkoinst - l'Iaarover men nog nader bericht
krijgt - aanvrezj-g te zijn.

Uvr voorzitter,
J, van der Plas.

y+u=ggE=t!9x9qigïggE

Door al-lerlei omsta.ndigheden ís het vertrell van me-
vrouïu ïVa1s uit het hoofdbestuur geruisloos verlopen.Hoe-
wel wi j weten dat dit geheel in de 1i jn van mevrouw triJals
1igt, Itan dit toch zo maar nict. I,ïant hoctrcl mevrouw V'/als
slechts kort d eel van ons hoofdbes bultr hr:eft uitgemaairt ,

zijn vrij tocl, uitcrrrrate danjrba;ir.ioor c'l.rzc periode, 'Zíj
heeft namei.i jk een zo grote wer]<kr.-rclit or'rtplooiC, clai vrii
haar vertrck alleen maar dcs tc :'ncr-rr bctrctiren. Iviaar te-
gen doktersadviezen kan zelfs Hazcnl<àrnl-liefde nrct op!

Gclukkig zi jn vri j rirevrou.v,, IIiaIs echter niet hwi jt " Aan
haar re eds lange staat van dienst bi j iiDe fiazenkamprtzul -
leri - naa-r vlij hopen - rlot vL.l-e jarcn worden tocgevoegd
in gczonciheid ;n vreugdc.
jriarnens d.c gehele vercrriging hartclijk dank voor r,'iat ll
voor ons heeft gcdaan" Het was vuerkclijk kort maar krach-
tig.

Na enkcle vor;3acieringen zijn wij cr e.rcntrtcl tenvoll-e
van ovcrtuigd, dat vui j in mcvrouw lvievj-us cen v,raardigc op-
volgster hebbcn govondcn" En wij nerrcn wel tc mogen zeg-
gcn dat ilrij een team hebbcn waarvoor - binnen rcdcli jke
grenzcn - ?tDc Hazenkamptr zoveel betekcnt. dat men er zelf
nu en dan echtelijke onenigheden voor over heeft.

Iuievrouv,, irievíus, harteli jk v,relkorí in ons midden en wi j
E



ri\rensen U veel sterkte toe
h ebben i

Dat zu.lt 1l af en toe wel nodig

Sportk euring.

In verband met verhuizing van de Gern.Gen.Dienst en de Keu-
ri-ng voor de \rierdaa8se, is de keuring voor onze feden
vastgestelo in de maand september'

Stopze*t-ting der lessen'

Daar de schoolvakanties naderen werden wij reeds nu

door het Gemeentebestuur en de schoolbesturen op de hoogte
gest eld van d e peri ode gedurende ryeli<e wi j ni et in d e gym-

zalen terecht kunnen"
Daarorir zal de z^mervaka{riie moeien vallen van

?9- lg il=!9!=99= 99!=21 -SggEglB g

De laatste les is dus op zaterd.ag íB juli en vre begin-
nen dan vre.-'r op dinsdag'1 september'

Indien tenminste de weersgesteldheicl clit toelaai. is voor
ce laatstc twee weken van augustus voor de oefeningen op

het Qulclivelcl aan cl.e Hazenkarrpseii/eg dc volgcnde regeling
getroffen:
àinsdag jongens B-117aar 6-7uur

11 jaar cn ouder 7 - B uur

donderdagmeisjes 8 - 11 Saar 6 - 7 uut
11 jaar en ouder 7 - B uur

A an É e-b sz g e§er s-vgn-d e h onkla lv" ed st ri .i d en:

Het komt gcregeld voor dat bezockers der honkbalwed-
strijden zrch niet storen aan de voorschriften. Zo heeft
me, ó.". do onaangenamc gewoonte om dlyars de aangrenzendc
voetbalvelden over te steken in plaats van de daarvoor be-
stemde wandelPaden tc gebruiken.

Om i:nocilljkheden te voorkomen wordt cr nog eens met na-
druk o;: ati;ent gemaakt, dat het ten strengstc verboden is
de divlrse veldón tc bctrcden. IIen dient langs de afraste-
ring cie norntalc liileg naar hct honkbalveld te gaan'

-Bor"ndien 
is het verboden om rijwlelen, bromfietsen

e.d. mee te voeren; deze moeten in d'e daarvoor bcstemde be-
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waarplaats ïi/orden opgeborgen.
Men wordt ín z:jn-eigen belang aangeraden hieraan stipt

de hand te hcuden daar men anclers de kans loopt de toegang
tot de terreinen te worden ontzegd. De op het terrein aan-
wezigeopzichterheeftdaarnamelijkhetrechtvoor.Zorgt
dus àat u g.oede vrienden met deze instantie bliift.

Voor de goede orde wordt er tevcns nog eens op BeÏ[ezen
dat het - .róIg"n= Bondsvoorschriften ' voor h.t publiek
verboden is om op de spelersbanken plaats tc nemen'

Alsditblac]inljivbezitkomtishettweedckwartaaf
rceds verstreken. Àangezien vele leden of ouclers van la-
den nog nie-L hebbcn gégireerd, kon ik het kwartaal niet
afs luit en.

I$OGMAALS VRTENDETIJE VERZOEK 0M ZO SPOEDTG i"IOGli],rJ4 TE

VÀN DE AD}4INISTRAT]E

STORTEII i : L---T" h"t ""ripte nummcr hebt U allcn kun,eit Lczcn dat de

gymnastickafdclinÀ. bii hr-t K.Ii. G.V. (l(oninklijh Nederlands
ölrrnastiek Vcrbonà) is aangesloteti vÍaarvoor een kleine
iíarli.ikse kontributie ekstra is verschuldigd, nameliik 1o

cent voor l;dcn L/rn 1) jaar en f 2,!O voor lcdcn van í6 j'
afenouder.tiethoofdbestuurheeftbepaald.,clatditvoor
1959 nog resp. 19 cent, cn f ''1 ,25 zal bcd'ragen'

Voor dcgencn clic ecn kuraitanti c oi:r kwartaal worden

aangebode n za] d.it bi j hrt vicrde lcwarte,al v'rorden verre-
kend

llJi1len girobctalers met dezc'1
ning houden L'ii de eerstvolg"nde

Ni cuv'i e_I ed en :

Juniores (m"'is jcs):

5 cent of f 'l ,25 reke-
st ort i ng?

14. Daanen
A . H "'ickhardt
H.J.EigenhuYsen
J. Engelaar
lvl. 

-iiras

A. Jacobs
L.Krijt

Ii'lat crstr . Tr. Kuiper
A . Kuytrers
A.Mulder
B . Ribbers
A.M.J.Schemer
Yv.Verhallcn
R .1V i 11 ems c'

-7 -
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Juniores ( iongcns
P. J.A .Angevaarde

Seniores (damcs)
i"levr.l"1 .d .1(ong

Basi sL ed en

H.Ermstrong Wat erstraat
Seniores (heren)
A.J.Abclskamp Hazcnk.weg

De administrateur,
A . van Llliestreenen.

Hazenk.w

Wat erstr

M . Verhal 1 en-A'd . Vri cs

VAN DE AFDELINGEN

DAMESHANDBAL
Dc Hazcnkamp-handbalafdcling stond in de afgelopen maand

in hct tekcn rran rtlJecrbosrr, oftcurel de tan Lindi:nhoutstich-
ting tc ]ie erbos.

Iiïe togcn cr gezamcnlijk heen op dinsdag de 2e en \rvoens-

dag de ,1oe juni en als U dit onvolprezen Verenigingsorgaall
in handen krijgt heeft ook de derd.e ontmoeting met?iI'ïeer-
bosri plaats gehad.

Over l-ret verloop en de uitslag van die v,iedstrijden willen
we het liet hebben; er valt wei-nig; boeiends over te vertel-
Ien, onicla'L het een vri j cenzi jdige Drestatie rnoas. De nideer-

bosio-meisjes vuaren vriendelíjk, bijzonder snel en moedig,
vooraf ,rroedig om tot het einde met enthousiasme te blijven
strijden trgen een geroutineerd tean, waartegen zij niets
hadden in tc brengen. zii vingen niet aan te wenen, doch
zetten na afloop ecn l-ekker baklcic leut cn maakten het ons

gezellig i-n hun outvangkamer.
f.iiaren cle wedstri jdcn zélf dan nict zo r'nLeressant, ó11es

vrerd goeclgei'naakt door onze Voorzi-tter, de heer Van der Flas,
die een heleboel te zeggen hecft ov:;r die honderden jonge-
li-cden, dic clc van Lindenhoutstichting bevolken. De heer van
dcr i)1as leicicle ons rond, lict het voortreff eIi jk geoutil-
]eerde en kraakzindclijke gymlasi;ickgebouw zr-en en vertelde
op de hen eigen gezellige, leerrijke en bovenal boeiende
*i;r" een hclebocl over cle aard en de werkwijze van zijn
1eàrlingen. Ja, dat was allernaal machtig interessant' Het

a



zijn geen r?gewoneP? leerlingen ïvaarover de heer Van der
Plas de scepter zwaait, dochkinderen óf uit a-sociale mi-
lieu's, óf debiele, óf moeilijk opvoed.bare pupillen,zodat
het bezit van een behoorlijke dosis taci en lrnt:rovisatie-
vermogen hoogst belangri jke en vri jrref oilmisbare eigen-
schaplen bii d e f eiders -ar van dienen te zi jn' Dat de

pen heeft, is ons tijdens die gezcllige rondleiding wel
heel dui<l r1i jk gebleken" MÍ jn diep resircct, Mi jnheer i/an

dcr Plasi
Irïa afl-oop van onze tweede wedstri jd iaochten we even

zion hoe verrekte handig cen debiele, aardige knaap krui-
ken, pullutjes en bakjes vL-rvaardigde, waarvair- alfe elf
speelsters er 5í;n, a1s hcrinni:ring, kregen aanAcboden,
wclkc attentj e hogelijk werd geapprcciccrd.

Ook brachtcn we nog een buzoek aan clc ric'i icrentuinr; en

belccfden Caar rrccl nl::zter aan d'r, stoerc boli, dc nieuws-
gierige geiten, c1 c- klokkende kalkoc-nen (ruaarvan óón onzet
àpeelsters een schj-'uterend.e imitatie gaf i ) ch, niet te
vergetcn, de,rarmarrtige ganzerikken dic bij ons afscheid
t<curig in het ,3c'1id irr d e hcuding stondcn- Voorwaar, een
kn::.r staalt j:' varr drr:ssrrur!

,fa, we hel:-.J:en ons daar a1]eina,:1 best vercraalct orrtilJeer'-
boslr en hebr:cn derhelve niets t.egcn h,:t b;:i'roud van dat
gezclligi: contact.

Tot besluit ucnscn irre a1le slachtoff ei's st'-:rktc, vóó1
stcrkte toc bij hurr cxaincn en voor alleinaal- ecn he e1 p1e-
zt rrtge rrakant i c l

l'rejo"

HONKBAL
De afgclopcn ma.and h:bben dc licfhcbbcrs van de zomcr-

sportun hun hart kunnen oohalu'n, dank zij het prachti6e
wcer waarbi j qiispr-iilld wercl . Daardoor lverd cr geen enki'le
v,re.dstrijd afgr,f;151 , zoCat nu aI de helf+. van het kompeti-
tieprogramna is afgev,rerkt

Het 1e team is niet crg gelukkig gcwcest' Door blcssu-
rcs was he,r, zó gehandicapt dat na drio gewonnen wedstrii-
clen er vier werden verloren.

-9-



Tegen STORKS werd een grote nederlaag geleden. Gerard
kon zijn plaats itop de plaatrrniet innemen, zodat anderen
- ik rneen wel vier velders - geirribeerd hebben er wat van
te maken. Dat ging niet best, vier wijd was niet van de
lucht, terlvijl aan slag ook niet veel gepresteerd werd"

Tegen SI)ARTA J, met Frans als werper, ging het beter.
De wcdstrijd werd verloren, maar zeer eervoL.

De uitriedstri jd in dcn Haag tegen A " D.0. irvas er een
van zeer goed gehaltc. Gerard lïas weer de man on de pIaat,
had daarbij eon goede dag waartegenover de vrerper van A.D.
C. echter van dez"'l-fde klassc bleek te zi jn" Er werd goed
gcslagen en goed veldwerk ten beste Segcvcn. Enkele fout-
jes bepaalden de uitslag. líJii maakten er een paar meer
àan A.D.O.; de uitslag werd dan ook 4-2 voor de Hagenaars"
Itren uitstekencl herstel van de onzen en de voorui-tzichten
zijn dan ook goed.

Op 20 juni ontvingen vre H.U.A.C. vrelke vereniging onder
aan de ranglijst staat . Deze wedstrijd werd weer met grote
ci jfers gev/onnen. H.U.a.C. bood. eigenli jk a1leen in de
eerstc innings tegenstand waarna regelmatig flink geknuir-
peld werd op dc vri j zwakke lverper. Het geheel v'ias een
matige r,vedstri jd.

lict 'le tcam staat met acht punten uit acht wedstri jden
in de irj-ridenmoot van de rangli jst.

Het reserveteam kan in de Rayon-kompctitie niet goeri
rneekomen. lila de overlvinning op TRANSFORI'IA in v,ielke r,vedstrijd
zce:: goccl spel werd vertoond en ook het s1aglverk lvas vcr-
zorgd, volgden de nedcrlagen elitaar op. Tegctr Iri. E.C. , in
wel-ke wedstrijd kansen op de overwinni-ng uaren, werd niet
voldoende doorgezet en moesten onze jongens de vlag strii-
ken. B.B.r .II kreeg met een zeer lclein versciril in runs de
punt en.

Op 2'l juni bond de Hazenkamp fT de strijd aan tegen BBi:'

I; nrei acht rnan moest worden gespeeld en rnet zo\n team is
men bij voorbaat al verloren. Cnze reserves maakten daarbij
nogal r,rat fout j es, v,raardoor Baseball Pals regelmatig aan
haar ove rvuÍ rtning bouwd e .

Hei resultaat is nu dat de Hazenkamp II rnet twee punten
nog not niet de laatste plaats bc'zetten. Zii hebben nu in
Jan van Aken een werper die er steeds beter in komt en het
teain laa-i, toch vrij regelmatÍg gocd slagwerk zien- Het man-
keert nog aan routine en spe'linzicht.

-1C-



Tot slot nog een algemene
redenen want

opmerking: schrijf niet af
er het iJàm mee tz ond er ondi-Ee men dupeer-b

C.A.B.

SOFTBALL
Het laatste nieuvrs van het softball-front luidt: drie

gespeclde wedstrijden met evenzovcle overwinningcn, nI. :

De HazenkamP - Roef 10 - 1

Pacifico III - De HazenkamP 4 - 48
T\. Lrn-^nkar:rp - pacif ico I 1'1 - 7lru Ir4óvr1§atilP

Dank zij deze overwinningcn hebbcrr vle ons o'r de boven-
steplaatsvanrlckompetiti.:]addcrgen.:stcld..Dilis"en
mooi resultaat gezien het feit dat ons toant het stlel 1n

hoofdzaak ,or, ,íchzelf moet leren, nl 'a'w ' boven d'e Vtiaal

l<cnt niemand. het softball in komp;t:-ticvcrband cn in ltTij-

megen spe-l-t m-'n het a1leen op de nid.delbare scholcn. Dat

is jammlr v,,ant o-o dcze vri jze is sttclvcrbct cring mceili jk
omaàt wi3 steeds te5qen dezelfrfe tegenstandster slrelen.

Maar dcsondanks snelen we leutig iegen de zriidelijke
klubs verder met het 1:ovenvermelde r'-'su-ltaat '

Maar , -b eai:t5;enot en, luist er : het iiailr:i oens chao van het
zuiden geef,r het recjrt orc. zlch te ineten met de rigroteii

zusters uit het westen en daar schrijfster dezes echt wel

zin in heeft i I !Íet een g3zonde geesrt, Glf e cÍl bect j c vinnig-
hcid en vcrd,raa.gzaamheicl kun je irct i-n ieder'r sport nu

eenmaal var breigcn. ( f nderCaad , Loe s, e;r l-lli d: heren het
d e ze keer een beit j e teandersri doen dan vorig jaar iloeten
cle dam;s tiaar eens latcn zien hoe nen }iampioen wordt'Red")

VerCer ïocpcn vrie oos oucl-1id iieel - die ':nl.''e1c jaren
uitstedigisgeweest-cen.har"telijkwe}]rorntoernetde
r^iens da-L ze vi:cl ba1len gocd oo de knuppel inag krijgcn"

De koinpotitiestan<1 in Rayon-Zuid 'l-uidt:

Afdeling'A
D e IIaz;'nkamp
Iracifico f
H()ef
Blue Lions Il
PAClIICO I]. I

Afdeline B

Cilg 1 - 10
Blue Lions !. 5 - B

Braakhuizcn 4 - 3

P.S.V. 6 - ?

Pacifico + - 1

-lt

6-10
rQ

5-+e- 4
6 -2



op zaterdag 2f juni is gespeeld_ de wedstrijd Blue Lions
II - De llazenhamp, waarvan de uitslag in het volgende num-

mer wordt vermelà, tervuijl voor zaterdag 5 iuli aanstaande

is vastgesteld de wedstrijd Roef-De lïazenkamp '

Loes Casteleijn

VOETBAL
De voetballers worden er aan herÍnnerd, dat het Hazen-

kamp-voetbaltoernooi dit jaar zal plaeLts vinden oll de za-
teràagen J0 augustus en 6 se-oteinber'

\de willen nu eens rpoberen oit met een goecl resul--baat

aan dit toernooi deel te nemen; dat zijn we trouwens als
organisercnde vererrigin5; ook verplicht' Daarom nroeten vli j
cnJ cr goed. op voorbcreicl'on en zu]1cn v;e van begin juli af
é6n a.roncl pcr \ryeek trainen. Hierove:: volgt nog nadcr be-
richt.

live rckenen er op dat alle lc.iien hi..raan hunTollcdige
medevuerking: zu1len geven, darl kan dit tevens ci:ir goed be-
gin v,'ord cll voor de volge nde komi-'etiti e "

Dc leCrtn clic niet op de laatstc vL-rrgadering aErnv'i,jzi8

\rJare , 1ïord e'r] ervan in irr.nn j s 3;est cicl' , cl'at zorvef voor irct
toernooi als t1 e kompetitie voor dt, l<l-cdi-ng is voorqeschre-
ven r,';i'bt,-- r:loej; rn;t i{azenlianlp-d::ichock 94--agÀI!9--bars5'1i':
v.tTzo:Iicn onze',outt'affer^s Can cok ciringenC dit tijdig iil
orde te i,iahen claar dooz' het afei elingsbesturlr aan deze ver-
plicirte Itledin,-i voortaan streng de hand zal urorden gehou-

den' 
B''Lomas'

hlaschrift van cle redaklie: 
-- FI"t iS ind"ri.:,aa "ooig clat v,,e eens v,rat ileer aandacht

gaan iresteclen aan onze sportuitr"u'stin9;, uiant daaraan heeft
f,et cl e laa-bs-be jaren nogal ontbro1ien. Iien I'lazenkarnpploeg

in alle llleuren van de regenboog-; is nu niet bepaald rekla-
Ine voor onze vereniging' tl" *" willen toch zeker niet door-

6aan voor eei-r bij uÍk".t gcraa-ot stellet je' -Ilaar hoe zit
het ilu iirci: ci.e kousen voor de voctballers? Dle zijn toch ook

een onderdc'ef van d c sportklcrJing?

-12-



Sigarenmagazijn

J. R. t.r, OffeÍe,

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25121

*

Het best gesorteerde sigarenmagaziin

van Nijmegen West

A. STOLK & ZN.

LOODGIETERS- en

ELECTRISCH BEDRIJF

Tooropstraal 213
TeleÍoon 26315
Nijmegen

50 jaar Kwaliteitskleding

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAA
DÀMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 71. Telefoon 22323 .26765

HERTOGSTRAAT 31

TELEFOON 20528
NIJMEGEN
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DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenrr- 
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Rijkspremie í O o/o

lnlichtingen bij alle kantoren van

,,9u Spoorbqnb te nli^egen''
0pgericht I 850

Hoofdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 30,
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klein cadeautje, U slaagt zeker
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TeleÍoon 26521

+
van Broeckhuysenstraat 48
t.o. Postkantoor

TeleÍoon 247 64



V/ANDEI-SPORT
tiierde Vennenwandeltocht te Oisterwi.ik
Op zaterdag 6 juni togen '1J adspi-ranten en 13 senioren
naar Oisterwijk om daar deel te nernen aan oe 25 kn Iange,
door de Ri-jkspotitie georganisecrde, vcnnenïIandeltocht.

Het was de tv'reede maal dat t'De llazenkamprr in Oister-
wijk bij deze mars vertegenwooroigd was, vorig jaar met
óón groep, dit jaar met twee groepen.

De organisatic i:n hr-:t parcours zijn cl an ook zodanig
dat eIk jaar weer mct verl:rngen na,rr deze mars wordt uit-
gezien.

Onze lopers hcbbcn hier lÀIeer een goede indruk achter-
gelaten, vooraL cle ads':irantcn maakten tijdens het d,,fi1a
cn op het zware païcours een keurigc indruk.

Bij de i:rijsuitrciking kondcn de et-dspirantci: dan ook
de, naar mijn mening zeer zekcr verdicnd-e, zcsde prijs in
ontvangst ncmcn.
Kaurig Trcnci Keurig adspiranteni

Avondvierdalr.,qse

Van 1tj tot en met í9 juni vuas onz:r \flaildelsportafdeli n5

als vanzelfsprekend vertegenwoordigd bij cle tradÍtj-onele
avond.rrierdaagse, welke als klein zusje van haar grote
broer de Vj-erdaagse altijd met veel genoegen wordt gelo-
pen.

l.{et liefst drie groeïlen werd deelgenonen, nameliik l6
junioren,'1 4 adspiranten en'1 '/ senioren.

De eerste darg werd de Betuvie eens nader bekeken, waar
door de junioren'1 0 km en door de adspirani;en en senioren
15 kn werden afgelegd.

De tweede dag ïras voor a1len een 15 km latrge berg*
ótappe naar Berg en Da1, welke echter zonder rnankeren
werd uitqelopen.

De derde dag, de zwaarste voor de adspiranten en se-
nioren, nameliilí ?O kmn werd vlot gelopen zod.at om half
elf de grocpen uiecr werden afgemeld. De junioren liepen
deze dag íO liiLr.

De laatste dag kende als hoogt3punt cl"e vrrcrhclijk trioni-



fantelijke intocht, welke de intocht tijdens de vierdaag-
se qua grootheid en enthousiasme evenaarde.
Ook de bLoemen werden bij sommigen niet vergeten.

Zo marcheerden ze dan: de keurige drumband van ttHys-
terri, gevolgd door respectievelijk onze junioren-, adspi-
ranten- en seniorengroep, met ernaas-b hun kommandanten,
als een machtige wapenschouw van de wandelsportafdeling.

Na binnenkomst werden de lopers(sters) en de mannen
van de drumband in het Centraal Gebouw ontvangen door het
vollcdige lloofdbestuur en vergast op een glas limonade.

De heer Van der Plas gaf bij deze ontvangst uiting van
ziTn trots op de wandelsportafdcling, welke niet alleen
bij dc wandel-tochten doch ook bij het dansen (feestavond
j.1. februari) haar mannetje staat. Spreker toonde zich
tevens enorm enthousiast ovèr ons keurige uniform"

Hicrmede behoorde dc avond.vicrdaagse 1959 he1aas weer
tot hct verl-cden, maar dc vierdaagsclopers gingen naar
huis met d.: bli jde gr:dachtc over enkel-e wekcn dÍt wandel-
f cest van hct jaar te kunncn mcciraken.

Vierdaagsc
líadat op 4 en 5 jpli a.s. de Van l;,leerdcn Poelmanfonds-

mars zal zijn golopen iraan onze vierdaagselopers(stc.rs)
zich veertien dagen geestelijli en lichamelijk voorberei-
den op cle 4-le fnternationa1e Vierdaagse afstandsmarsen,
welke van 2'i tot en met 24ju1í v,rorden gehouden, echter
niet nadat otr maandagavond 20 juli- aan de lverkelijk groot-
se vlagg'enparade in het Goffert-stadion zal z:-1n deelge-
nomen of deze te hebben bijgewoond.

Aan deze vlaggenparade zal door ons worden deelgenomen
door'i 6 dames, '1 O heren en'1 2 bloeinenmeisjes, terwijl het
bestunr der afdeling vertegenwoordigd zaT zijn bij het
defilé.

fn het juni-nummer heb ik beloofd deze maal de namen
der dapperen bekend te maken, zodat hierna de samenstel-
ling van het rrHazenkamp-detach ement?r volgt:
JO km: Irene van Offeren, leidstc.r (í ); Margo van Bronk-

horst, (í ) ; Henny Brugmans (1) ; Ivlarina Croese ('1) ;
The.Eksteen (í); Henk van Heerd (1); lltiim van der
Ileyden (1); lfli1ly van Kessel (1); Gerry Kippers('1);
ï,lolIy Konings ('1) ; Anton Siroen ('1) ; Piet Tilders
(1); Govy van Viersscn ('1); Henk de Vries (1).
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Koop Uw Levensmiddelen,

Zuivelprod ucten,

{ijne Vleeswaren

Diepvriesvis, -Groenten,

Rooka riikelen

bil Uw Centra kruidenier

H, W. WEULTJES
Hazenkampseweg 307
TeleÍoon 24424

+
Cigaretten kunt U

via onze Automaat

en betrekken

Leesbibliotheek

Kantoorboekhandel

,,DE BIEB"

Y

Ook voor Uw schrijf-,
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benodigdheden,

A

v. Welderenstraat
Telefoon 20610
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TELEFOON 247 39
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v. Welderenstraat 9
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A. HOOSE
OPTICIEN

WILLEMSWEG 37.39
NIJMEGEN

TELEFOON 23453

Hazenleampers !

Uw

BL OEM I ST

blilft

Fa. D. v. Irgen €, 2".
Molenweo 5

'felef.oon 21435

Nilmegen

DANSINSTITUUT

J. Dttoel
Bericht dat de tnschrijving geopend is
voor :

Ballet en
Moderne Gezel-

schapsdansen

Speciale clubs voor:

Scholieren,

|ongelui en
Ouderen

Vraagt prospectus!

v. d. Brugghenstraat 1, (hoek srngel)

Niimegen - Telefoon 2'll8E



4O km: Ab van V1iet, leider (B); l{argrict van Dorsser
(1); Riet Huitema (2); Diny vàn fngcn (1-); llr/ilIy
van Ingen (Z); Coby Kersten (2); .Ianneke.Klaren
(2); Ida irïoorloos (2); RÍa Pronk (5); lllouda Sma-
ling (1); Henny Tap (1); Cisca Visscr' (2).

55 km: Bert l'lulders, leider (7); Gerard den Dr:hker (5);
Jan Fascn (2); Johan de Jonge (J); tr'liitr tc iíiefte
(1); Rien Labeur (4); Hein van Teescling (2);Jan
WeuIt je s (1+),

ivïartha, de mascotte (2).
De cijfers tuss-.n haakjes gL'ven aan voor dc hoeveelste
maal wordt cieelgenomen"

Onze redakteur i,vi1 ik er oo r,vi jzen dat de tekening in
het juni-nummer, welke een uitgeputte en in elkaar ge-
zakte wandelaar laat zien, toch echt niet bij onze \Àrar--

delsoortafdeling Pasi
Zotets komt bi j ons niet voor, dacht ili. Ïvaar of niet'2
A11e respekt en lof overigens voor cte k"'uri.ge vu'ijze

u/aarop onze kopi j v'iordt opgenomen
Ab va-n Vliet.

ITas chri ft van d e redakt i e :

En onzerzijds respekt en lof voor <ie keurige wijze
waarop onze tvanclefaars van groot tot klein -L'i jdens de
Avond-vierdaagse de naam van t'De llazenkampri hebben hoog
g;eh oud en

lliet a1]een hebben zij r-ritsteKend iigevrancleldii maar
bovendien vormde de groep een prachtig, trvcfverzorgd ge-
heel, mede Cank zij Ce njeuwe kleding, waarvoor zij ztch
velc financiéIe offers hebbun moeten p;etroostc'n. Die v,ran-

delaars(sters) hebben nog ilens vgat voor hun':T'lazenkamp?l
over ! !

En dat zLj ook op de toeschouv'icrs een uitstekcnde
indruk maakten bleek we1 op dc laatste avoncl tocn vtij
hen op de Gr:oesbeekscvleg stonden op te wach-Lcn on iemand
uit het publiek spontaan tegen zrn buurman zet: Èa-ben-
ne-ze fan de-Haogekamp- die zien-d'r-jofel-ugt- wa?



tekening dan beter bij onze wandels,,rortafde-

tr. . . en nou straks nog
effe lekker die jofele
blaar van me vertroete-
'lo lt

! g 
= 
:EICI gE I ;!E 9YEt {D=

Dj-t numriier zou niet voLledig zi jn als vui j geen gewag
maakten van het eerste offíció1e oj:treden van dcegHystertf-
drumband op ii c laatste dag van de Avonclvi i:rdaagse.

Dc triumfale intocht van onze r,vandelaars werd namelijk
grote luister 1-ri jgezet door deze Banc1, die = gestoken in
schitterende uniformen - aaI'I onze groep voorafging.

Tn irornhinatic met de nicuv,re ]<leding van onze wandel-
sportafcleling maakte het geheel ecn prachtige, flcurige
indruk.

flie beschouwen ]ret als een grote eer voor onze vereniging
dat juist ï;De Hazenkamprt speciaal voor dit eÍsantenspel-ttr,rerd

uitgenodigd.
Deze eerste kcnnisriraking rnet de r?Hyst erÍi-drurnband is

ons dan ooli uitstekend bevallen en wc hopen d',ze kombina-
tic - we denken o.a. aan de aanstaande echte Vierdaagse -
nog mcerdcre tiialen op de Ni jmeegse stratcn te mogen aan-
s chouvren.

En we hebben het bij dc ontvangst op vrijdagavond aI
gezegd: dc trHysterr?-druiirband is indcrdaad een aanvrinst
voor onze stacit J

Red.
U ÏTS LAG TAFELT ENÀÏIS PR T JSVRAA G

1 , G.1lï . K 1em, v .B cethovcnstr . 67 ;
en 3. Catty van Gee1, Hindestr.
zorgd iloor dhr. Fr.Peters.

2. L' .Ooscnburg,Bothastr.J4
42.Prqzcn worden thuisbe-
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truus wals.

wals'
moderne woníngínríchting

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

a ploegstoÍfen

o pas-toe meubelen

a zweedse string wandrekken

a deense lampen

Sporturienden,

u bliÍft [rrchtig en vitaal,

Door -"lk van ,,IVIAAS ., WAAL"

Verlangt daa.om alti;d producten van d"z"

*ode.ne melLi.,.ichting.

Graaíseweg 183 - HatertseveldweE 32 - Nilmegen - Tel. 25OO5



la, B. Heuzeveldt

I Chemisch reinigen
I Verven
I

O I Triploneren

GRAAFSEWEG 247
Teleíoon 21740

WINKEL:
MARIËNBURGSESTRAAI 16
feleíoon 2263A

de

EXPORT
WASMACHINES f 119,-

LANGZAAMWASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systeeml f 219150

STOFZUIGERS f 89,50

Volledige fabrieksgarantie
en gervice

STOLK ZONEN
Telefoon 26315

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU

G. 
'" 

TRAASÏ
KRAYENHOFFLAAN 46
NIJMEGEN

TELEFOON 22OO4

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan fOONZAAL

Voor ied're EramoÍoonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

platenspelers, aceordeons,

blokÍh.liten, mondharmonica's,
barmeubels, platenreltken,
mappen oÍ ordners Gnz. enz.

naar

NARDUS ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24388
NIJMEGEN


