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het October-nummeÍ wordt dus ten spoedigste ingewacht.
Wegens gebrek aan plaatsruimte kon niet alle copie in het September-

nummèr worden opgenomen. De einduitslag van de korfbal-competitie,
een korte beschouwing over de Sauerlandtocht en 't vervolg van ,'Pierke"
blijven bewaard voor No. 8. Wie vult aan ?

Telkens hebben we in het ,Klein Kerkblad" kunnen lezen over de
opvoering van het tooneelstuk: ,,DE SPAAK IN 'T WIEL". 't Gaat hier
oir steuà voor de Wiikverpleging en daarom möèt dit stuk gespeeld
worden in"'een uitverkochte zaal. Wii, die zelÍ zoo'n prachtvereeniging
hebben, willen toch zeker wel meehelpen om die vereeniging voor Wijk-
verpleging in haar mooie werk te steunen.

We -kuànen allemaal zoo enthousiast kaarten verkoopen voor onze eigen
uitvoering.

Wie dénkt ook eens aan ànderen en wil kaarten verkoopen voor dit
goede doel.- Laat de Hazenkamp ook in dit opzicht een goed figuur slaan.

De kaarten zifn veikriigbaar bii Mei. A. Kan, Voorstadslaan 238 en bq
de Heer Flier, Hertstraat-i (telef.2468). Wiebreekt'trecord:20in I week?

e vacantie was oorzaak, dat dit nummer niet op de gewone tijd kon
verschijnen. - Zoo mogelijk wilden we de volgende afleveringen
weer in de eerste week van iedere maand klaar hebben. Copie voor

DE REDACTIE.
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IFITAUVTE KIJIII.

Ik heb een vreeselijke ontdekking gedaan.
De wereld is vol flauwe kul. Zoo vol, dat als je met je drieën oÍ der-

tigen staat te kijken, alles eigenliik flauwe kul is. En er is één verschrik-
king, eén afgrijselijkheid, een nachtmerrie voor me, dat er eort mensch
in de wereld mij zou zien, bezig met flauwe kul, en dat hij zou lachen,
zou lachen, om mij.

Stelt u eens voor, dat iemand, wie ook om mij zou lachen, mij belache-
lijk zou vinden, mij niet groot en flink en een kerel zou vinden ! Dat zou
niet te overkomen zijn. Wat daar tegen te doen? Een onfeilbaar middel,
Zoodra ik niet heel zeker ben, dat die drie of die dertig iets flink vinden,
haast ik mij. en noem iets Ílauwe kul. En als iets flauwe kul is genoemd,
heeft geen van die drie of die dertig 't hart meer om 't te doen, op straffe
dat ie uitgelachen wordt. Kul en knul dat scheelt maar een letter, nogal
wiedes. Want de eerste die ontdekt dat iets flauwe kul is, is de toonaan-
gever. En wee de knul die ingaat tegen wat wij met z'n drieën of dertigen
kul hebben bevonden le zijn.

We zullen hem straffen met onze diepe verachting, we lachen hem uit.
Is het dan uit of niet?

Maar nu ziin die drie of die dertig weg, en ik ben alleen. En ik vraag
mezelf af, nu ik alleen ben, is nu die knul, die alleen durft die staan en
't aan zijn laars lapt of ze lachen of niet lachen, is dat de knul of de
kerel? Zijn niet alle menschen die iets geweest zijn oÍ beteekend hebben in
de wereld, begonnen alleen te staan en uitgelachen te worden. En toen ze
toch doorgingen met te doen walze goed achtten,zijn toen de lachers niet
opgehouden met lachen, en hebben zeniet respect gekregen, toen ze zagen
dat die knul er dan toch maar wat van maakte ? Zou het ook mogelijk zijn, dat
de flauwe l<ul niet in de d)ngen zit,dat de d)ngen geen flauwe kul zijn, maar
dat ik zèlf f lauwe kul ben, omdat ik geen kerel maar een knul ben ? En dat die
drie of die dertig geen kerels maar knullen zijn? Omdat ik een knul ben,
zie en stempel ik alles tot flauwe kul, waar ik niet bii kan, rvat te veel
van mij vraagt, dat te hooge eischen aan mij stelt. Gemakshalve noem
ik en noemen velen iets flauwe kul, dan kunnen ze staan grinneken aan
de kant. Want er iets van maken, dat vraagt ernst, toewijding, inspanning,
overwinning van moeiliikheden, zelÍbeheersching, samenwerking, wil om
't de baas te worden. En dat alles heb ik niet of te weinig. Omdat ik een
ziel van flauwe l<ul heb, daarom zie ik alles als flauwe kul. Dat is gemal<-
kelifk. Dan hoef ik me niet in te spannen. Dan noem ik 't flauwe kul.
Dan hoef ik 't zelf niet te doen, en ik heb meteen gemaakt dat de ande-
ren niet mee doen, want wie durft meedoen aan flauwe kul!
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Ja, de wereld is vol flauwe kul.
Maar de wereld is ook vol knullen.
En kerels ziin er te weinig.
Een kerel maakt van alles iets.
B,en knul maakt niets van alles.
Maar, de flauwe kul is niet in de wèreld, maar in mij.
Want ik doe als een kerel en zeg flauwe kul.
Maar ik ben bang. Bang om uitgelachen te worden, bang voor 't oor-

deel van iedereen.
Eigenlijk durf il< geen kerel le zlin, en daarom
FIauwe kul hoor.

x)

Hertstraat 7. - Telef. 3634.

*) Als de heerenleden eens goed
,iets" in zichzelÏ overwinnen en

bliif ik een knul.

EEN OPMERKER !

à

VOITIKSIDANSIEINI.

Zaterdag 2 September hadden we onze eerste dansavond van dit sei-
zoen en we mogen wel zeggen, dat het een prettige avond was;erwerd
met animo en goed gedanst, keurig begeleid door Mej. W. Gorter op de
piano, later door de gramaioon, waarvoor we nu een mooi stel platen
bezitten. En nu ik zoo langzamerhand menschen en namen ken, is er
reden genoeg, om onze dansgroep als een eenheid te gaan beschouwen
en tevreden te ztjn. En toch ben ik niet tevredenl Zoolang eÍ zoo weinig
heeren meedoen, kan er nooit sprake ziin van een werkelijke eenheid,
van een echte,gemeenschaps"-dans.

Als al de heeren, die het dansen nt zoo kritisch bekilken, eens op onze
oefenavond hwamen om door ,zelf doen" te ervaren, dat het hier niet
gaat om een g{eruoe_{elt voor enkeleto, maar een /cwost voor a,l,l,etc,
ilan zouden ze ook begrijpen, dat dit soort dansen, als we maar eerst
het primaire begrip van dansen te pakken hebben, ook heusch wel de
noodige dosis physieke vaardigheid en behendigheid vragen, die bii onze
Hazenkamp-heerenleden natuurlifk in overvloed aanwezig is.

De V.U. organiseert een cursus over de volksdans, waar Prof Dr. G.
van deLeeuwuitGroningen en Dr. E. v.d. Ven ten Bensel zullen spreken,
en de Meihof-voordansers een dansdemonstratie zullen geven. Profiteer van
de gelegenheid deze dansen eens goed tezien uitvoeren en ga daarheen.
OoÈ- is een cursus alleen (voor heeren) in voorbereiding voor Morris-
en Zwaarddansen.

Inlichtingen bii ondergeteekende,

F. SCHOORL-STRAUB.

,,Flauwe kul" lezen, kunnen ze misschien
de groep Volksdansen aansluiten.

REDACTIE.

het artikel
zich ook bii
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lDrr SarunRLANuDsctHttE l[oclntr.

Een maand nog zeker wel er voor,
Toen fluisterden we elkaar ín'toor:
,Zeg denken jullie wel er aan
Hoe zal het met de rugzak gaan?"

Wat zaten we in de rats, dat de reis niet door zou gaan. Lugubere
geruchten deden de ronde, dat Moeke er niet in geslaagd was de pas
voor ons te krijgen. De Heer Tap had ons nog wel zooveelschoons doen
aanschouwen, dat we er van watertandden. Stel je voor, dat we dat
zouden moeten missen. Maar gelukkig, dank zij onze vindingrijke voor-
zitter is alles toch voor elkaar gekornen.

't Werd Zaterdagmiddag half twee. Iedereen was klaar, behalve de direc-
teur, die in zijn wagen nog gauw een onsje talk moest gaan halen, die
ons zeer te pas is gekomen.

De meeste lui waren naar de Hazenkamp komen wandelen, enkelen
fietsten en twee . . . schrik niet, kwamen met een taxi. Wat hun hiertoe
heeft bewogen ? Daarover tasten we in 't duister. Ol zii niet in hun trek-
kerspakje over de straat durfden gaan, of dat zii hun krachten wilden
sparen voor de voettocht, of dat zii hun stand moesten ophouden, of dat
zíj aandeelen hadden in de onderneming, hoe het zii, ze kwamen per -Hatax.

Onder luid hoera arriveerde onze reiswagen, een oude bekende van
vorig jaar. Spoedig stegen allen in, ontdeden zich vlug van de rugzak
en zochten een goed plaatsje. De Heer Maartense zamelde de jeugdher-
bergkaarten in, er werd appèl gehouden en daar gingen we, nagejuicht
en nagewoven door de achterblijvenden, waaronder onze secretaris, die
tot zijn spijt geen vacantie kon krijgen. Enkelen zagen ons met angst
vertrekken, ze dachten: hoevelen zullen we er weerzien en wanneer?
Velen dachten aan de Schwanenturm in Cleve en aan de S.A. manneni
waarover vele gevaarliike geruchten liepen. Laten we er maar dadeliik
aan toevoegen, tot uw geruststelling, dat we allen heelhuids teruggekeerd
ziin.

Met open grensboom werden we door de Duitschers ontvangen. De in-
spectie was kort, alleen de rugzak van de Amerikaan werd ondersteboven
gekeerd. Onder luid geknor van de knalpot stoven we Duitschland binnen.
Na 50 K.M. gereden te hebben werd halt gehouden in Xanten om de
Dom te bezichtigen. Maar helaas was deze niet geopend en of we er nu
al drie maal omheen trokken de deur bleef gesloten. We stegen maar
weer in en tuften verder. In de buurt van Essen werd voor de tweede
maal gestopt en in een restaurant, dat grensde aan een vliegveld gingen
we onze dorst lesschen We zagen i,rist hoe een Junkervliegtuig zich in
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de lucht begaf en weer gracieus neerstreek. De Directeur bood aan om
een kunstvlucht te demonslreeren op kosten der gemeengchap, van welk
aanbod geen gebruik werd gemaakt. Voort giiÍg het weer. In Barmen-
Elberveld zagen we de Schwebebahn, wat zeer interressant was.

Om hali acht hadden we het eindpunt bereikt. Er werd omgehangen
en onze eerste bergbestijging nam een aanvang. Op de top verhief zich
de Jeugdherberg waar we hartelijk verwelkomd werden door de I-lerbergs-
vater und mutter. Barendje kreeg direct een aanmaning om nlet te pfiffén.
Er mag n.l. in de Jeugdherberg nietgerookt worden. We traden het Tages-
raum binnen, waar het muf rook. Binnen 10 minuten zaten we aan de
doperwten met worteltjes en Zwiebelballen.

Het smaakte ons goed en toch vond de herbergmoeder, dat er niet
genoeg ,gefutert war". Hierna kregen we een douche-partij. Enkele heeren
hadden alleen hun haar nat gemaakt, omdat ze het water te koud vonden.
We gingen daarna gezellig met elkaar wat zingen. Het was een beurt-
zang tusschen Holland en Duitschland. De Holl. liedjes vielen zeer in de
smaàk bii de Duitschers. Vooral Sarie Marijs, dat hun door onze voor-
zitter werd verklaard, vonde.n zij schitterend. Voor het naar bed gaan,
werd door alle Jeugdherbergbewoners het volgende avondlied gezongen:

Kein schöner Land in dieser Zeit,
a.ls hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit.

Dort haben wir so manche Stund,
gesessen da in froher Rund und taten singen;
die Lieder klingen im Eichengrund.

Dass wir uns hier in diesem Tal,
noch treffen so viel hundertmal, Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken, er hat die Gnad'.

Nun Brtider eine gute Nacht,
der Herr im hohen Himmel wacht !

In seiner Gtite uns zu behiiten ist er bedacht.

Spoedig was alles in diepe rust. De volgende morgen was het om zes
uur reveille. Eén en al leven, drukte en beweeglijkheid. Onderricht werd
gegeven in bedden opmaken. Onze bedden zagen er dan ook keurig uit,
toen we de slaapzalen verlieten. Om zeven uur werd ontbeten. Allen
waren aanwezig, met uitzondering van de twee Pieten, die een ontdek-
kingstochtin de omgeving ondernomen hadden en te laataantafel kwamen.
We hingen weer om, zongen een afscheidslied en trokken welgemoed
verder. Eerst rverd het slot van Hohenlimburg bezichtigd, vanwaaÍ we een
schitterend uitzicht hadden over het Lennethal. Die oude graven wisten
wel waar zij hun kasteelen neerzetten !

Hooger steeg de zon, het zweet parelde al gauw oponze voorhoofden.
Om negen uur waren we op een mooie bergweide aangeland. Zondags-
rust om ons heen,de dennen ruischten, de klokken in het dal riepen de menschen
kerkwaarts. Ook wij verstonden die klokkrntaal en hielden op deze, bij
uitstek geschikte plek, onze morgenaandacht. Het was ons goed te luis-
teren naar de woorden van de Heer Oosterlee die sprak naar aanleiding
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van: Mattheus l1:28. ,,Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt en lk zal u rust geven."

Na de preek ging het weer bergafwaarts en trokken we langs steile
rotsen, langs het dorp Lethmate naar de beroernde Dechenhölle. Voor we
in deze gewelven binnengingen, moesten we eerst inwendÍg versterkt
worden. Onder veilig geleide trokken we toen de grot in. Het is onmo-
gelijk alles wat we hier zagen weer te geven, het was in éen woord
,,màrchenhaft". Bijzonder bewonderden we het muzikale talent van onze
gids. Van de Dechenhölle ging het steeds op en af naar de Wiseberg, die
die met z'n schoonheid stoÍrd te pralen in het mÍddag-zonnelicht. Van-
hieruit konden we reeds ons toekomstig nachtverblijf, de Burcht van Altena
zien liggen. Na een zeer zware en moeilijke afdating van minstens cen
half uur kwamen we te Altena. De Jeugdherberg daar is een oud slot.
We voeldeu ons allen burcirtvrouwen en heeren en waren middeleeuwsch
gestemd. Uit deze hooge sfeeren daalden we in een zeer somber Tages-
raum. Hier hoefden we echter ons diner nÍet te gebruiken. Neen, het was
in de open lucht, op steenen tafels, dat ons corvée het middagmaal op-
diende. 's Avonds maakten we het ons gezellig in de Burchtwirtschalt.
Om 10 uur sloeg het klokje van gehoorzaamheid. Nog dieper daalden
we af om onze bedjes op te zoeken. We sliepen als otters, om de vol-
gende morgen monter tè ontwaken. In deze herberg hadden we corvée.
We boenden en plasten dat het een aard had en demonstreerden onze
van ouds beroemde Hollandsche zindelijkheid. We hadden een zware dag
voor de boeg, maar Hazenkampers zijn niet voor een kleintje vervaard!
We beklommen de Kohlberg (380 M.) Dit was zoowel in letterlijke als
figuurlijke zin een ,,stijgend genot." De lunch werd in het Ehrenmal ge-
bruikt, \ryaar een portret hing van een ,alte Hasenkàmper" zelfs tot in
Duitschland is onze roem doorgedrongen ! Toen kwam de trein er aan te
pas. In Sans Souci stapten we uit, en de schitterende tocht door het
Höhnotal begon. Dit was het mooiste deel van de reis en zal door ons
niet licht vergeten worden. Behalve om zijn schoonheid is dit dalberoemd
om zijn glazen die de afmeting hebben van een spoelkom. Onze Ftihrer
had de euvele moed een dergeliik spoelkommetje met kwast te bewerken.
Per slot van rekening is de directeur er aan te pas gekomen om het tot
de bodem te ledigen In marsch-tempo naar het Felsenmeer. Een woest
stukje natuur, waarvan onze gids de onmogelijkste verhalen vertelde, die
ons nu niet altiid gelootwaardig toeschenen. Hij toonde ons o.a. een sofa
van Adam en Eva. Ook had de man het over ,,Hohlebàren", wat vrij ver-
taald luidt ,olieberen". We passeerden Hehmert en kwamen in Iserlohn
het eindpunt van die dag. De herbergmoeder wachtte ons al met Tutti--
Frutti-soep, die ons verrukkelijk smaakte. Het is een onvergetelijke avond
geworden. We hebben zelÍs ècht iodelen gehoord en verschillende mooie
Duitsche liederen. Maar ook wii deden ons best en lieten hooren ,,Hoe
Holland zingt". De directeur met zijn pracht-tenor oogstte een daverend
succes rnet John Browns ,,Baby". De dag werd geëindigcl met het ,,Wil-
helmus" en het ,,Duitsche Volkslied."

Wat een indrukken hadden we die dag opgedaan. Tè veel haast
om ineens te verwerken. Nog één dag vol genieten en dan moesten we
weer terug.

De morgen begon met ochtendgymnastiek. Na het FrÍihstijck in alleriil
naar de ,,Bahnhof" waar we, dank zii de tram, nog net op het nippertje
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de trein pikten, die ons in Hagen-Kabel bracht Na een korte wandeling
kwamen we bij de Hengsteysee, waar we in het Inselgasthof onze rug-
zakken deponeerden. vandaar begon de laatste klimpartij naar de Hohen-
syburg, waar we het Krieger-Ehrenmal en het Denkmal bekeken en geno-
ten van het schoone uitzicht over de Hengsteysee, en alvast een goede
zwemgelegenheid zagen. Een fotograaf gebruikte ons als reclame object.
Of we ook een aantrekkelijke groep waren ! Hierna daalden we, om 't bad-
pak en 't zwembad op te zoeken. [n 't bad is volop genoten. Onze voor-
zitter toonde een bekwaam duiker te zijn. Eenigen verkozen liever öp 't
water dan in 't water te zijn en gingen roeien. Om één uur was alles
weer op 't eiland aanwezig. waar we een heerlijk diner kregen, wat ons
in deze herberg even heerlijk smaakte als 't eten in de jeugdherberg.
Onder het dessert reed onze reiswagen weer voor. De tijd om weer terug
te gaan naar het oude Noviomagum was aangebroken. De maag van
onze Hollandsche motor bleek niet bestand te ziin tegen de Duitsche
benzine. Midden op een helling weigerde hij zijn dienst. Vooral de dames
hebben toen enkele benauwde oogenblikken doorgebracht. Gelukkig werd
het euvel spoedig verholpen. Op de terugtocht zijn we nog eenige malen
uitgestapt, om onze ledematen even te strekken en fruitwinkels te bestor-
men. Mo.eke en de voorzitter.gingen,fourageeren, met, armen vollekkers
en bijna stikkend van 't lachen kwamen 2e terug. 't Laatste oponthoud
was te Mörs, waar we ons te goed deden aan worst en augurken. Hierna
nog een rukie en we waren voor de Hollandsche grensboom, die op ons
luid gezongen ,,[n naam van Oranje" werd geopend en toen naar de
Hazenkamp. Moeke bedankte in welgekozen woordennamens ons allen
onze voorzitter. Na het zingen van het clublied trok ieder weer huis-
waarts, waar druk vertelt moest worden over al het genotene. Met
groote dankbaarheid denken we aan deze tocht terug.

KIRÍJEPIHEPIA.

***** íQí
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lDn wARrE lRusr.

,- Wat is er dikwijls een levensvermoeienis in onze tegenwoordige tijd.
Wat kunnen menschen en dingen ons moe maken. Het stormt somslneens
in en om ons heen. En wat kan het benauwd zijn als er twiifel is, en
wankelmoedigheid ons kwelt. En dan kunnen de dingen ons zoo trooste-
loos maken, dat we bifna niet meer kunnen.

Waar dan heen met dat alles . . . ?

Voor velen is de Augustusmaand de vacantietijd geweest. Het waren
dagen van rust, toen de arbeid een korte tijd stil lag en de arbeidszorg
niet werd gevoeld

We hebben gedwaald in de eenzame stilte van de bosschen, en genoten
van de heerlijke natuur. We hebben getoefd aan het zeestrand, en daar
getuurd in wijde verten, of gestaard op de golfslag. Ook sport en
spel ontbraken op zijn tijd niet. Misschien was dit alles als een wegzinken
in een liefelijke droom.

En nu is 't de vraag: zijn we verkwikt geworden?
Hebben we weer goede moed om verder te gaan, en nieuwe kracht

om de levenstaak weer op te nemen ?
Het kan zijn ! Maar voor vacantiegangers en niet-vacantiegangers zal

er altijd nog een ander ding noodig blijven. Wii allen hebben noodig de
rust van onze Heiland voor ons hart.

,,Rust bij Mij," zegt de Heiland. ,lk zal wel helpen, altijd weer." Hij
roept ons, jong en oud, tot Zich, omdat het buiten Hem onrust en donker-
heid wordt. En Hij maakt met Zijn liefde en trouw alle donkerheid tot
licht. Misschien zal er in ons leven dan nog wel eens een bange duistere
nacht ziin.

Maar voor wie gelooft in Ziin liefde en trouw zal de strijd tegen alle
zonde, moeite en zorg in het leven, niet moeilijk zijn. Dan is de rust van
God een ware rust voor het menschelijk hart.

J. H.

=ilililililililililililt=
=ilililililu=
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Het zomerseizoen ten einde

Zie-zoo jongens en meisjes, onze zomeroefeningen zijn weer ten einde.
We hebben weer afscheid genomen van ons heerlijk terrein, waarvan wer
dit jaar in 't bijzond,er, zoo volop genoten hebben. Voor velen zal dit af-
scheid zwaaÍ vallen en ik wil eerlijk bekennen, - voor mij ook.

Wat hebben we dààr toch heerlijke middagen en avonden gehad. Schier
elke dag brandde de zon, die dan ook menige huid bruin heeft gekleurd.
Ja, jongens en meisjes, wii zijn wel bevoorrecht geweest in 't bezit te
komen van zulk een terrein en ik geloof dat menig toeschouwer van de
Hazenkampsche weg, ons wel eens benijd heeft, als ze d,aar op hun
avondwandeling onze verschillende groepen in actie zagen.

Wat ik zoo prettig heb gevonden is, dat er ook van de vríje uren zoo
veelvuldig gebruik is gemaakt en het is dan ook wel gebleken, dat de
prestaties flink vooruit zijn gegaan. Vooral is dit het geval geweest bij
de middelste groepen.

Werkelíjk jongens en rneisjes, jullie hebt keurig werk geleverd, ik ben
blij dat ik in mijn verwachtingen van jullie niet beschaamd ben geworden.
Verte-spro.ngen van 4.20. en 4.30 bii de meisjes, 4.80 en +97.M..bij de
jongens ziin sprongen, die er wezen mogen. Hetzelfde geldt bij de ver-
schillende loopnummers, waarbij steeds betere tijden zijn gemaakt.

Ook de dames- en heerengroepen hebben kranig werk geleverd.
Wat betreft de spelen, wil ik in de eerste plaats de korfballers een

pluim op de hoed steken voor hun mooi succes behaald bij de zomeF
korfbalcompetitie. Dat is inderdaad keurig werk geweest. Geheel onge-
traind begonnen, heeft aanvoerder Hoose op het eind zijn elftal op de
3e plaats weten te krijgen.

Alle hulde ! Nu zorgen voor de techniek en wanneer je die onder de
knie hebt gekregen, de tactiek. Dàn zullen de verschillende Nijmeegsche
clubs merken, dat ze in ,,de Hazenkamp" een niet te onderschatten tegen-
stander er bij hebben gekregen.

Ditzelfde geldt voor het honkbal bii de heeren. Onze eerste wedstrijd
gespeeld en gewonnen, zoodat hiermede een goed begin is gemaakt.

Maar, lui, hier moeten we op gaan peuteren hoor. Speciaal het vangen
en aangooien van de bal naar de honken, dat moet veel beter worden.

Ook over de resultaten van de athletiek ben ik niet ontevreden. Het
gaat wel niet hard, maar toch was ik blij, dat er dit jaar meer belang-
stelling was, dan voorgaande jaren. Zeker lui, het is moeilijk,denktniet,
dat dít van een leien dakle gaat, want hier is de techniek de allereerste
eisch om tot flinke prestaties te komen. Denk eerst niet aan afstanden
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of bepaalde tijden, maar zorgt eerst, dat de manier van werpen juist is
en bij de verschillende loopnummers, de juiste stijl van loopen. Heb je
deze te pakken, dan zal het gevolg zijn, verdere afstanden, betere tijden.
Houdt dit dus steeds voor oogen bij het volgende seizoen.

En nu marcheeren we weer met frissche moed de zaal in, waar we
weer gaan werken om een tip-top uitvoering te geven.

Leden van de Hazenkamp, ik reken op jullie, de tanden op elkaar,
dan komt de zaak weer dik in orde.

HUISMAN.

Aansluitend aan het stukje van Mevr. Schoorl, (zieblz.63), wil ik me nog
even richten tot de heerenafdeeling.

Hoe heb ik het nou met jullie? Wat is nu feitelijk de reden, dat jullie
wegblijven? Moeten nu die enkele 4 of 5 heeren, de eer van hun afdee-
ling ophouden ?

Nee lui, dàt gaat niet, hoor! Verdraaid nog eens toe, dat moet anders
worden.

Hoe kan ie nu op deze manier over een paar maanden een demonstratie
geven. Je kunt toch niet met 5 heeren en ongeveer 25 dames voor 't voet-
licht komen? Dat is geen verhouding hoor! Vooruit mannen, ik reken er
op, dat in 't vervolg jullie afdeeling beter vertegenwoordigd is, zoodat we
in November behoorlijk voor den dag kunnen komen.

A.s. Zaterdagavond reeds het dubbele aantal, ja ! Afgesproken !

HUISMAN.
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Op Dinsdag 25 September zal de najaars-ledenvergaderr'ng plaats hebben, waarvoor
de convocaties nog volgen. Op deze avond zullen de prijzen der onderlinge wed-
strijden voor dames en heeren worden uitgereikt.

Tevens is op deze avond gelegenheid afscheid te nemen van ons bestuurslid, de
heer v. Binsbergen.

De priisuitreiking aan de Junioresafdeeling heeft plaats op Zaterdag 16 Sept., om
4 uur n.m. bii het Ctubhuis op het Sportterrein.

Op de f .l. gehouden bestuursvergadering is, in verband met de in de toekomst meer
voorkomende, wedstrijden op verschillend gebied, een Wedstrijd-Commissie ingesteld,
bestaande uit de dames W. A. Schouten, Jo Split en de heeren Huisman, de Graaf en
Vermeulen.

VAN HET SECRETARIAAT:

In het belang der administratie worden de leden verzocht de achterstallige contri-
buties, door,.vacantie's otitsíaan, in deze maand aan te zuiveren.

Voorts is gebleken dat nog verschillende abonné's op het Maandblad hun abonne-
mentsgelden niet hebben voldaan, zelfs niet degenen die reeds een stortingsformulier
in een der vorige nummers werden toegezonden.

Storting wordt dringend verzocht. Giro 216400.

Voor de vele nieuwe leden die
is in dit nummer nog eens de liist
commissie gepubliceerd.

Directeur:
A. HUISMAN,

in den loop der laatste maanden zijn ingeschreven,
met namen en adressen van bestuur en contact-

BESTUUR:
EERE-VOORZITTER: Ds. G. A. BARGER te Heemstede.

A. OOSTERLEE, Voorzitter. Bijleveldsingel 15. Tel. 3270.
A. v. WESTREENEN, Secr.-Penn., Groenewoudscheweg 305. Tel. 1899.
C. G. v. BINSBERGEN, Hertstraat l. Tel. 246S.
Mei. W. A. SCHOUTEN, Hatertscheweg 485.
Mei. A. DE SMIDT, Dorpsstraat 282, Neerbosch.
P. VERMEULEN, Dorpsstraat 132, llees.
Mei. W. WEGERIF, Groenestraat 295.

Adj.-Directeur:
C. G. VERBEEK.

Voorturner:
Fr. MULLER.

LEDEN CONTACT-COMMISSIE :

Groep lll dames : J. SPLIT en J. TEYKEN : Groep meisj. Ulo Klokkenb.: T. DE LEUR;
,, IIIa ,, : E. SJOERDSMA en E. BRIK: , jongens : vacant ;

" IIrb " : A' J' R' KAN en 
RMEULEN, 

o',:"' ilr;:l,t:r: ",i;31:: B. de Graar.
,, II meisjes : C. BOESVELD ; Groep IIa meisjes : M. KRUIT.

Groep heeren sen.: TH.GODSCHALK, J,N.D.TAZELAAR en C.MAARTENSE,

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

VERVOER TER CREMATIE

J. DE HARTOG, HEES, DoRPSSTR. 83,
Koster der Ned. Herv. Kerk. Telefoon 3t99



JAC. J. VOGEL

ïabak
Sigaren
Sigaretten

GRAAFSCHEWEG

G. VAN ELDIK

Schilderen
Schoon maakbed rijf
G lazenwasscherij
Witterswerke n

Dom in icanen

J. B. VAN L,A,AR
Mn. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT. EN REPARATIE.

INRICHTING
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J. G. HAEFKENS & Zn.
SCHILDERSB EDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWEC2OT _ HEES _ TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilderwerken
tegen concurreerenden prijs

l.J.H. de Hcrtos
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstraqt 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aonleg en onderhoud
von

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -:- ÀDVIEZEN
Àlle Plcntmqteriqlen.



Wenscht U net en degelijk

Schilderwerk?

VRAAGT PRIJSOPGAVE BIJ

M. J. v. SCHAIK"Z,TE'

HUI$.

E1{ llEC(lRATIE$CHltllER$

Berg en Dalscheweg 222

,,Het Fotohuis A. Zufang
276 WILLEMSWEG 276 _ NIJMEGEN

HANDEL IN BRAND§TOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Ontwikkelen rolÍilm (bij
Ontwikkelen platen
Afdrukken Hoogglans.

Atelier dagelijks geopend van 8,30 tot 8 uur
Zondags van 10 tot 5,30 uur.

gekocht) 15 cts. t iS- gons 
I. vanaf 5 cts. I geven recht op I. vanaf 5 cts. I een Vergrooting. 
I

AGFA
Foto-Artikelen.

BERICHTKAART

Aqn het Secretclriqqt
vctn de Gymn. Ver. ,,De Hazenkcmp",

GROENEWOUDSCHEWEG 305,

NIIMEGEN.



1e Klas Reparatie-lnrichting.

NY]'IE6EN

ailffi§

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertsche weg 491

Tel. 1364 Tel. 1364

A ll e voorkomende
Timmer-, Metsel- en

aanverrryante Werk-
zaamheden

l{ieuwhouw, Reparatie's Rioleeringen

HAZENKAMPERS !

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

St. Annastraat 120
Telefoon 3418

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
DAMES. EN HEERENKAPSALONS

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht: (doorlaalen wat niet aerlangd wordt).

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

tegen een jaarlijksche contributie vanf ... .. . (Minimumf 1.-);

zich te abonneeren op het Maandblad ,,De Hazenkamp".

(Abonnementsprijs f 0,50 per halfjaar; franco per post f 0,65'

(Onderteehening) : - ..


