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ELECTRICITEIT
IN AL HARE TOEPASSINGEN

TECHNISCH BUREAU

SCHEKMAN
V, OLDENBARNEVELDSTR. 73

NTJMEGEN TEL.3664

Volkshuishoudschool
,,DE HAARD"
TOLLENSSTRAAT I99

2-iarige Dagcursus,
voor meisjes van 72 jaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

ft-jaarliiksche Avond- en Mid-
dagcursussen in KOKEN,
NAAIEN en VERSTELLEN.

Spreekuur der Direclrice: Wcensdags van 3-íuur,
Vrijdags 7-8uur.

Tn. \A/. GCDSCHALK
MAGAZIJN VAN VERKOOP EN REPARATIE

VAN ALLE UURWERKEN
GOUD ZILV=R __ GLADDE RINGEN

SPORTARTIKELEN
VLAGGEN EN INSIGNES

Zeer lage prijzen

DAALSCHE WEC 234, tegenover Heydenrijckstraat

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

Wolfskuilscheweg 176 Tel. 1435

BEVELEN ZICH BELEEFD AAN VOOR
HET LEVEREN VAN ALLESOORTEN
KAMER- EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM.
WERKEN.

D. J. DEKKER
GROENESTR.3Il TEL. 2693

Behangerij,
Stoffeerderij,

Meubelen,

Laat Uw meubelen
nieuw overtrekken

Goed ! Goedkoop !
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VxtNt DrE lR.npxclrlltE.

oordat de Heer Verbeel< eenige tijd onder dienst is, hebben enkele
leden waarschijniijk Nummer 5 van ons blad nog niet ontvangen.
Wie het niet heeft, kan het afhalen bij de Heer Dekker, Groenestr. 311.

Zoo mogelijk wilden we, niettegenstaande vacanties, in de eerste week
van September het volgende nummer laten verschijnen. Er zijn in de maand
Augustus voldoende gegevens om over te schrijven.
Natuurlijk is er wel iemand die over de Openluchldag of de onderlinge
Wedstrijden iets wil schrijven. En, als de Sauerland-tocht evenveel stof
tot schrijven geeft als het Pinksterkamp, dan ziin we niet bang voor het
September-nummer en komt het weer dik voor elkaar.
Wàcht niet te lang met het op papier zetten van je reisindrukken, want
de copie moet uiterliik 1 September binnen ziin.
'n Prettige vacantie en veel mooi weer !

Sommige leden zijn in de veronderstelling dat voor de reis naar Sauer-
land, bèhalve de genoemde 12 gulden, ook nog extra paskosten moeten
worden gemaakt. Dit is niet het geval. We reizen op een collectieve pas
en de prils daarvan is bij dat bedrag inbegrepen. Er zïin al ruim 25 deel-
nemers. Wie deze mooie tocht ook mee wil maken, kan zich daarvoor
nog opgeven bij de Heer v. Westreenen.

Óp Woensdagavond 23 Augustus zal de Heer Tap 's avonds om 8 uur
in dè school Klókkenberg, veitellen over Sauerland en dit met lichtbeel-
den illustreeren. Laten de deelnemers aan de voetreis vooral niet ver-
zuimen die avond bij te wonen. Na deze inleiding is het straks dubbel
genieten' 

DE REDACTIE.
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Wij leven in een tijd vctn
crrbeidsverdee Iing en techniek.

Nog nimmer te voren zijn deze twee machten zoo belangrijk en door-
slaggevend geweest als juist heden. Ook ninrmer tevoren i§ de strijd om
het bestaan met zooveel hevigheid gevoerd als thans, vooral nu oók de
vreemde rassen aan het productieproces mee gaan doen en door hun
goedkoope arbeidskrachten, ríjke voorraden grondstoffen en vitaliteit, ern-
stige concurrenten der Europeesche landen beginnen te worden.

Dit alles was niet zoo erg, indien het moderne leven met z'n techniek
en faciliteiten ons niet beheerschte, ons niet zools thans het geval is, to-
taal in z'n vuist gesloten hield, ons niet vermechaniseerde.

Ilplaats dat wij zelf hierover meester blijven, heeft het ons in z'n macht.
Slaan wij even een blik in de hedendaagsche maatschappij. Zie voor

u de- talrijke kantoren met de duizende anbtenaren, waarvan het groot-
ste deel niets anders doet dan overschriy'ven en uitwerken, wat een an-
der.hem _heeft opgegeven en die met een steed,s terwglceereted,eregel-
matigheid en geestdoodende eentonigheid hun werk veirichten.

Ze loopen gevaar tengronde te gàan door gun gaestcl,ctod,end werk.
Een tegenwicht tegen deze energieloosheid én zenuwouerspanottitt_{,

waaraan een groot deel van het menschdom nta,rulcsaat, vormen in de
huidige maatschappij, de sport en lichaamsoefeningen !

Eigenlíjk heeft ieder persoon er behoefte aan en het is voor z'n ge-
zondheid noodzakelijk, dat hij iedere dag naar het sportveld gaat om daar
lichaamsoefeningen te verrichten.

Nu moet men de beteekenis van dergelijke oefeningen goed onder de
oogen zien en op de juiste waarde schatten. Hier is de mensch, die de
geheele dag de slaaf van z'n werkkring geweest is, weer vrii. *)

Hier kan men alles opzii zetten Men vindt er ontspanning voor z'n steeds
gespannen zenuwen.

De lichaamsoefeningen - vooral de meer stelselmatige, kunstmatige,
vormen een hygiënische maatregel. Weliswaar is een stelselmatige en
doelmatige lichamelijke opvoeding gedurende de jeugd van groot belang,
omdat zii dan niet alleen een correctieve en een voorkomende beteekenis
heeft, maar bovendien een zeer belangrijke invloed heeft op den regel-
matige groei en de ontwikkeling van het jeugdig lichaam.

De volwassenen, zullen eveneens aan hun behoefte aan lichamelijke in-
spanning moeten trachten te voldoen. Velen nemen daarvoor dan ook hun
toevlucht tot de sport, maar voor de meesten is in het tegenwoordige
leven vrifwel nooit tiid beschikbaar voor een dagelijksche sportbeoefening.
Daarom menschen onthoudt deze regels:

Hoe zwaarder de strijd om het bestaan, hoe beter men toegerust moet zijn.
Verhoogt daarom op deze wijze uw geestelijke en lichamelijke spankracht.

PIERKE.
(Il/ordt aeruolgd).

*) Het moet vooral niet voorop gesteld worden dat de
is. Hij moet in de eerste plaats trachten dit niet te

mensch de slaaf van z'n werk
zi)n. Red.



,DE HAZENKAMP" -51

IE IEIRII]I IMÍ ID IPII NI IKSIIIEIRIKAIMI IP.

(Vervolg en.Slot.)

,,Voedering dcr diereru".

Half acht was d'afgesproken etenstiid,
We hadden geweldige trek in 't ontbijt.
Wat geen wonder is als men om vier uur is opgestaan
En dan nog een ochtendwandeling heeft gedaan.
Zoo kwamen dus alle Hazenneven en -nichten
De eetzaal binnen met hongerige gezichten.
Groote schalen met broodjes gingen rond,
Ieder was aan 't eten en hield zijn mond.

,,M'ru tafelge?t.oot".

lk zal het ook nimmer vergeten,
Hoe'k met Arie - 6)11 vrind - heb zitten eten.
Het toeval wilde dat ie tegenover me zat,
Ik was dus wel gedwongen om te zien hoe hij at.
Al mijn goede manieren lieten me in de steek
Wanneer ik naar ziy'n doen en laten keek.
Hij at niet met hapjes, hij at met brokken,
Zat op een geweldige manier te schrokken.
Totdat ie zich op eens verslikte
En 'n ieder dacht dat ie stikte.
Ik klopte 'm voorzichtig op z'n Íug,
Hierna kreeg ie zijn positieven terug.
Dan stond Arie op en reikte mij de hand,
Mompelde zooiets van ,,bÍoederlijke band".
En we dronken thee uit één glas
Omdat het leven toch zoo heerlijk was.
Er kwamen tranen in ziin goud-blauwe oogen,
Arie was van dankbaarheid diep en innig bewogen.
Ik streek'm zachies ovet z'n hemels-blonde haren,
,,Arie, Arie, dan toch, kom tot bedaren".
Tranen druppelden langs z'n jas en goede broek.
Haastig rees ik op en gaf 'm m'n schoone zakdoek.
En Arie dronk toen nog een glas,
Omdat ie toch zoo vreeselijk aangedaan was.
Tot slot hebben we nog geklonken;
Van de thee waren we brooddronken.
Hierna ziin we van tafel opgestaan,
Allen waren wèl voldaan
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,,0p 1'ac/at".

's Middags - op 't heetst van de zonne-dag -Toen ieder lui en loom onder de dennen te droomen lag,
Werd plots op de hoorn ,,verzamelen" geblazen,
Dit bracht weer leven in de neergevleide Hazen.
Een spannende ,vossenjacht" zou nu beginnen
Wie een vos kon vinden, zou een kwatta winnen.

Een heel uur lang renden we door de hei, door de bosschen,
Op zoek naar de goed verborgen vossen.
We zochten als Klein-Duimpje verwoed naar't spoor van
Dat moedwill igverloren was door't looze vossen-dier. [papier
Op de bruine heide trilde de heete lucht,
Menige haas slaakte van hitte en dorst een zucht.
En toen - ondanks al ons zweeten en zwoegen in de

[gloeiende zon -Er geen haas was die het spoor meer volgen kon,
Zijn we maar kalmpjes gaan staken

- 'n mensch zou d'r waarachtignog uitz'n hum van
We zochten onze troost bij limonade en ijs, [raken. -En aanvaardden na deze verfrissching de teru§reis.
En toen allen weer terug waren rr'an de jacht
Was er geen haas die een ,vosie" had thuisgebracht.
't Geval gaf nog aanleiding tot eindeloos debatteeren
Voor de rood- en bruin-verbrande dames en heeren.

,,Een ldylle".
Toen de avond was gevallen
Gingen wij met ons allen
Naar een romantisch plekje in het bosch
Waar wij ons neervleiden op het mos.
Ds. Barger nam het woord en begon te spreken
Van een doodgraver die tegen een domineop kon preeken.
lk zat met gesloten oogen te luisteren,
Want Ds. Barger weet zoo ziin gehoor te kluisteren.
Toen ik opkeek begon voor m ij een idylle,
Ik begon er waarempel van te rille,
Want een beeldschoon meisje had intusschen
Miin voeten gebruikt voor hoofdekussen.
Mijn hart sprong op van vreugde,
Daar ik mij zeer verheugde.
Het maantje kwam op met zilv'ren glans
Ik zou nog wel verder gaan
Maar het gaat U eigenlijk niemendal aan.
Daarom wordt er verder over gezwegen
Anders word ik zeker nog verlegen

,,De zueÈhert'.

Siegfried Hitler, die kleine rakker,
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- - Hii lag links van me - maakte me ,s morgens wakker.
,Hé," toeterde zijn claxon in m'n ooren,
Zoo zachtjes, dat men 't in Amersfoort i<on hooren.
,§ta d'r nou voor de drommel er'es op,
Of ik giet ijskoud water op je kop !" '

,, Tooneelt1'e" .

\a het ontbÍjt liepen we nog wat rond,
Tot ik achter het huis een vroolijk troepje vond.
Daar waren de dames aan 't aardappeljàssen
Ze lieten de naakte piepers in ,t wàter'plassen.
We stonden te kijken en te ginnegappen
Werden speelsch en maakten grappen.
Toen kregen de Eva's kuren, -
Huisman heeÍt het moeten bezuren.
Ze hebben hem daar even te grazen genomen,
Met iets, zooals alléén Huis' kan ovèrkomen.
Ze-,gooiden hem met water ganschelijk nat,
't Werd voor hem een aardi§ frisch Éad.
En 't is ja heusch geen smoès,
't Water droop 'm uit broek en blous,
Ze sloegen zoornaaÍ op z'n natte broek,
Die kletste als een vaatdoek.
Maar Huis' is 'n man met een zonnige kijk op 't leven,
Hij lachte hartelijk en heeft er geèn steek om gegeven.

- Trouwens, later heeft men 'm netjes afgewrevén -.
,r.Filmartis tetttt .

§a een tochtje van een half uur op de fiets
Bereikten wii de Pyramide van Ausierlitz.
Op deze plek heb ik met mijn vriend Willem
Een sensationeele scène gespeeld voor de film.*)
I k was Sherlock Holmes, de detectief
Op zoek naar een beruchte dief.
Na eenig zoeken en speuren,
Kon ik hem bekeuren.
Want ik vond de man achter een schommel,
Verdiept in het aanschouwen van een hommel.
Mijn revolver - een pijp - deed hem beven,
Hii had ziin armen ten hemel geheven.
Het mocht ons dan ook gelukkèn
De verzamelde menigte te doen verrukken
Met ons schitterend spel,
En - U begrijpt het wel -,Een daverend applaus was onze belooning
Voor deze onverwachte vertooning.

*) 't Was maar eefl Kodak.
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Wij wuifden en knikten en bogen,
En het is waarlijk niet gelogen
Wanneer ik U nog zeg,
Dat wij - Willem en ik - onderweg,
Paardebloemen met potten kregen
Om mee te nemen naar Nijmegen.

,,Slottt.
Zoo was eindelijk het uur van scheiden gekomen ;

Van Ds. Barger en anderen werd afscheid genomen,
En we verlieten ons kampement in 't dennebosch,
Reden weer naar huis op ons stalen ros.
En thuisgekomen dacht menigeen, met'n tikje weemoed,
Wat was het toch heerlijk, gezellig en goed.
Hoe zalig was 't in die bosschen, hoe zalig op die hei
Hoe snel toch ook vloog de tijd daar in Leusden voorbij.
Deze zonnige, vrije dagen, doorgebracht in de goddeliike
Waren voor olLS een feest, van uur op uur. fnatuur,
Het heeft ons 'weer wat kracht en moed gegeven,
Wat we zoo noodig hebben in 't dagelijksche leven.
Ja, wanneer ik reken, de genoegens en de pret,
En dan ook nog tevens lef,

- Dit vooral niet te vergeten -Op de goede zorgen) op het goede eten,
Dan moet ik eerliik verklaren : cl,i,t stralend Pinksterfeest
Is voor tnij een dubbel feest geweest!

B. d. G.
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lto IESTlE ltltlul lR lNl lElNl.

Het toestelturnen heeft een eigenaardige bekoring. Denk maar eens aan
de keeren, dat je in de turnzaal een bepaald doel, dat ie iezelÍ gesteld
hebt, na veel moeite bereikt ! Wat ben je dan blij ! Met ongeduld wacht
je het eerstvolgende oefenuur af om dan dadelijk de nieuw-geleerde oefe-
ning weer te probeeren. Wat een teleurstelling. De oefening lukt niet
meer. Je moet opnieuw gaan oefenen en eerst na tamelijk lange tíjd heb

ie deze of welke andere oefening ook, volkomen in je macht. Zoo gaat
gaat het langzaamaan vooruit. Altíjd weer moet je er voor vechten, maar
iuist hii, die deze moeite er voor over heeft, verwerft zich daardoor veel
goeds voor zijn heele verdere leven. Lichamelijk en geestelijk sterke men-
schen wil het toestelturnen vormen. Natuurliil< ziin er andere soorten van
oefeningen, die ongeveer in gelijke mate hiertoe meerverken, maar toch
willen wij op de bijzonder groote waarde, die 1n het toestelturnen ligt,
sterk de nadruk leggen. Dit is zel<er op z'n plaats in de tegenwoordige
tiid van gehaastheid, waarin men dikwijls veel hecht aan oppervlakkige
resultaten.

Hiermee is een hoofdfaktor, die we voor het toestelturnen op de debet-
zijde boeken kunnen, aangegeven. Een sterke, onverzettelijke wil en een
doorzettingsvermogen, dat niet dadelijk door de eerste rnislukking verslapt
wordt, voeren ons tot het doel. Nu moet ie niet altijd alleen maar den-
ken aan topprestaties aan rek, brug en paard, die tenslotte alleen het eind-
resultaat zijn van turners, die werkeliik aanleg hebben. Deze topprestaties
worden door zeer velen naar voren gebracht, om een grond te hebben
voor hun afkeer van het toestelturnen. Er ziin genoeg eenvoudige oefe-
ningen aan alle toestellen, die moed, handigheid en kractt vermeerderen,
en waaraan iedere beginner met succes mee kan doen. Doorgaans is niet
de oefening zelf van het meeste nut maar je hebt bii het aanleeren ervan,
op de lan§e weg van voortdurend oefenen langzaamaan ie lichaam ge-
siaald en zóo een onmetelijke schat verkregen. Bii het toestelturnen kan men
het resultaat niet afmeten naar seconden en centimeters, die tegenwoor-
dig helaas een al te groote rol spelen. Er is echter ook nog iets hoogers
en waardevollers, en dat zal ieder ondervinden, die in een taaie en moei-
liike striid tegen uiterliike en innerlijke belemmeringen ziin wil en ziin
lichaam qeheel beheerscht. Is het tegenwoordig niet meer dan ooit van
groot belanq, dat wii onszelf leeren,_gevaren en hindernissenteoverwin-
ien, inplaats van ze te ontwiiken. Het toestelturnen is de beste school,
om te leeren, jezelf in ieder opzicht volkomen meester te ziin; en wat
ie in de turnzaal in dit opzicht leert, zal ziin uitwerking hebben in ie leven.

Volgt deze spreuk:
Zoek ie gezondheid en kracht voor je werk
Kom op ,de HazenkdffiP", die maakt fe sterk.

Het is overbodig, nog op te merken, dat toestelturnen een uitstekend
opvoedingsmiddel is. En opvoeding is noodig; vooral bii de jeugd.

MULLER.
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Foto vqn de jongste Hozenkomp-groepen,
ier geleqenheid vqn het S-jorig bestqqn der vereenisrins.

IDIE IHIAZIEINI IKAIKIEITIEINI

1, DAT onze voorzitter een befaamd kersenpit-vèrspuwer is.

2. DAT het publiek langs het lijntje van het korfbalveld zich meestal best vermaakt.

3. DAT onze adiunct-directeur geen slecht figuur slaat op zijn ,,wagen." (de grasma-
chine.)

4. DAT onze borst van trots zwol, toen we lazen, dat ons gekakel zelfs in Indië ge-
hoord wordt, en

5. DAT we onze Indische vrienden een hartelijke hazengroet overkakelen.
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De SchrijÍster vqn ,,:Wqt zullen we zingren . ?", opgenomen in No. 3, zorgde
weer vooÍ een belqngrijke ocrnwinst op ons zqngprogrqmmc.

ltotECtHilHtAiltDlt, llotEctHilHtAll DÀ.

Aan de Hazenkampsche weg

Joechhaidi, Joechhaid.a.

Wat daar toch te doen is zeg ?

Joechaidihaida,
Daar krijg je les in gymnastiek,

Die lessen zijn steeds magnefiek

Joechhaidi, Joechhaida, 
.|..

Joechhaidi-haidi-haida. ? Drs

Iedereen is welkom daar

Tusschen acht en tachtig jaar

Zoo'n tachtigjaar'ge wordt weer jong

Bij 't maken van de hazensprong.

De leiders zijn vol leugdig vuur
ZelÍ op het seniorenuur.

Des zomers werken we op 't terrein
Dat vinden alle leden fijn.

Een clubtocht valt steeds in de smaak

Bezorgt de leden veel vermaak.

We wand'len' fietsen, spelen dan

En e1k gaat mee die even kan.

w. s.
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Bij kampen of optochten blijkt telkens dat verschillende leden, van de meest bekende
kampliederen hoogstens één couplet kennen. We drukken onderstaand lied af in de
hoop, dat op de Sauerlandtocht alle coupletten gezongen kunnen worden.

,,FARIA".ffi,$.t!ffiï'ï:ïP"ïff tfrï:[ï]'ilf ,ï'wq,iroÍDrwouher

Lustig ist das Zigeunerleben, fa-ri-a
Brauch'dem Kaiser kein' Zins zu geben, fa-ri-a
Lustig ist es im grÍinen Wald,
Wo des Zigeuners aufenthalt.
Fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a,
Fa-ri-a, fa-ri-a.

Auf dem Stroh, und auf dem Heu
Da machen wir uns ein grosses Feu'r
Blinzt uns nit als wie die Sonn',
So lieben wir in Freud und Wonn'.

Soll't uns einmal der Durst sehr quàlen
Gehn wir hin a1 Wasserquellen.
Trinken das Wasser von mosigen Stein
Meinen, es mtisst Champagner sein.

Soll't uns einmal der Hunger plagen
Gehn wir uns ein Hirschlein jagen.
Hirschlein, nimm dich wohl in acht
Wenn (es Jàgers Bflchse kracht.

Wenn wir auch kein Federbett haben
Tun wir uns ein Loch ausgraben.
Legen Moos und Reisig 'n ein,
Das soll uns ein Federbett sein.

Màdchen, willst du Tabak rauchen,
Brauchst dir keine Pfeif zu kaufen :

Greif' nur in die Tasch' hinein,
Dort muss Pfeife und Tabak sein.

Manche haben blaue Augen
Miissen eine Brille brauchen.
Wir mit unserm schwarz braunen Gesicht
Brauchen keine Brille nicht.

illtIIltIIil I|illIIt]lt

=ililtit=
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Namens het bestuur deel ik de meisjes die zich voor het week-end onder leiding van
Juffr. Schouten opgaven, mede, dat de datum hiervan veranderd is. Inplaats vàn 19
Augustus wordt het nu 2 September, zoodat hetdusgecombineerdwordtmethetweek-
end van de iongens.

Oorzaak van 
-deze verandering is, te weinig deelname van de meisjes. 

H.
VAN HET SECRETARIAAT:

Secr.-pennigm. van 30 .fuli t/m 20 Aug. afwezig.
Ingeschreven nieuwe leden in de maand Juli:
Groep meisjes Waterkwartier: T. Hommerson. Groep dames IIIb: J. v.d.Berge,

u ,, Ia J. Kieviet T. Houtkoper,
, jongens I J. H. Zuidema. S. Brandsma,
, dames III D. Harmsen. G. J. C. v. Eck,

L. Wilms.
Het totaal aantal bedroeg 1 Juli 429 werkende- en 2l oudersleden. Totaal4S0leden.

HAZENKAMPSTRIJKJE.
Leden van de Hazenkamp die een of ander instrument bespelen, viool, cello, piano,

blaasinstrument enz. worden verzocht zich onmiddellijk na de vacantie op te geven
bij het Secretariaat, waarna overwogen zal worden hieruit een strijkje te vormen om
eigen feestavondy'es en dergelijke te kunnen opluisteren. Bovendien is het leerzaam
voor samenspel.

De bekende musicus H. v.d. Berg heeft zich beschikbaar gesteld de leiding op zich
te nemen.

REIS NAAR SAUERLAND.
Deelnemers(sters) die zich hiervoor opgaven worden verzocht hun inleggeld f 72.-,

uiterliik 21 Aug. te storten.
vervoege zich zoo spoedig mo-
zal zijn bij aanvrage.

Degene die niet voorzien ziin van Jeugdherbergkaaart,
gelijk bij Mej. Schouten, Hatertscheweg 485 die behulpzaam

Sportmededeeling.
HAZENKAMP-12 TAL_NOVIOMAGUM III 14_41,
De Hqzen bliiken vorderingen te hebben gemqakt in doelen.

Er wordt direct een flink tempo ingezet. De Hazenkampers zoowel als
Noviomagum spelen in de aanval een goede partii, maar er wordt slecht
geschoten. Na een kwartier bezorgt "lo Teijken de Hazenkamp de leiding.
Spoedig volgde naar goed aanvalspel van Noviomagum de geliikmaker.
Maar na ongeveer tien nrinuten geeft Dekker de Hazenkamp de leiding.
Daarna begon het spel der Hazen iets te verzwakken Novio profiteert
hiervan en maakt voor de rust nog gelijk (2-2).

Na rust leverde aanvankelijk Novio het beste spel, wat bleek uit het
2 maal achterelkaar scoren. Maar nu pakten de Hazen wat flinker aan,
en het harde werken werd beloond door een derde doelpunt.

Hierna maakte Hoose gelifke stand (4-4), die tot het einde ongewij-
zigd bleef.

De wedstrijd werd door veel belangstellenden bijgewoond.

Begrafenisonderneming: Hees-St.Anna,
Begraafplaats ,,R u s to o rd" en Gemeente-begraafplaats
NETTE UITVOERING BILLIJKE TARIEVEN

VERVOER TER CREMATIE

J. DE HARTOG, HEEs, DoRpssrR. 83,
Koster der Ned. Herv. Kerk. Telefoon 3199



JAC. J. VOGEL

Tabak
Sigaren
Sigaretten

G RAAFSCH EWEG

G. VAN ELDIK

Schilderen
Schoo n maakbed rijf
G lazenwasscherij
Witterswerke n

Dom in icanen

I. I.H. de Hartog
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstraat 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aqnlegr en onderhoud
vctn

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -;- ADVIEZEN
Àlle Plontmoteriolen.

J. C. HAEFKENS & Zn.
SCHILDERSBEDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWEGaOT - HEES - TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilderwerken
tegen concurreerenden prijs

J. B. VAN LAAR
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT. EN REPARATIE.

INRICHTING



Wenscht U net en degeliik

Schilderwerk?

VRAAGT PRIJSOPGAVE BIJ

M,J.".SCHAlKuZ^,.*

HUI§.

EII DECO RATI ESGHI LD ERS

Berg en Dalschew eg 222

x
HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Croenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

Ontwikkelen rolfilms (bij ons gekocht)

Ontwikkelen platen vanaf

Afdruhken Hoogglans vanaf

f 5.- Bons
geven recht op

een Vergrooting.

AGFA
FOTO.ARTIKELEN.

Te

l5 cts.

5 cts.

5 cts.

van 8,30 tot 8 uur
l0 tot 5,30 uur.

frankeeren. i

I

lAtelier dagclijks geopend

I zondags vanr-_

BERICHTKAART

Aan het Secretariaat

van de G.V. ,,De Hazenkamp"

GROENEWOUDSCHE WEG 305,

NIJMEGEN.



í.tàfs*t
.í1i,ïà)ïino,

NY}.IEGEN

@;;i-ffi$

A. VAN DER SLUIS,
AANNEMER
Hatertsche weg 491

Tel. 1364 ret.t36/

Alle voorkomende
Timmer-, Metsel- en
aanverwante Werk-
zaamheden

ilieuwhouw, Reparatie's, Rioleeringen

1 e KIas Reparatie-lnrichting.

HAZENKAMPERS !

Hoog ,de Hazenkamp" !
Komt allen op onzen salon en U steunt de Club,
daar 20o/o van het door U besteede bedrag in de
kas komt van ,,de Hazenkamp".

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
St. Annastraat 120

Telefoon 3418

DAMES. EN HEERENKAPSALONS

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht : (doorlealeru wat niet aerlangd utordt),

donateur(trice van de Vereeniging ,,de Hazenkamp" te worden

tegen een jaarlij[<sche contributie van f ... (Minimum f 1.-);

zich te abonneeren op het Maandbtad ,,De Hazenkamp".
(Abonnèmentspríjs f 0,50 per halfjaar; franco per post f 0,65.

(O nderteehen ing 1


