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f)recies een jaar geleden, 18 Maart 1933, verscheen op onze lustrum-
fuitvoering het eeiste nummer van ons eigen Clubblad.

De vraag naar een eigen orgaan kwam van de leden zelf en gezien
het enthousiasme dat voor de plannen bestond, heeft het Bestuur de uit-
gave aangedurfd.

,,Een Nieuw Begin" was de titel van het eerste artikel van den heer
Oosterlee. Duidelilk werd uiteengezet de bedoeling van het Blad. Voor-
namelijk: ,een nieuwe band tusschen de leden onderling;een middel om
het gevoel van saamhoorigheid ,,te bevorderen".

,,Een nieuw Begin".
Laten we er vooral voor zorgen dat het niet bij een begin blijft, we

moeten vooruit. - Een tweede jaargang wordt anders beoordeeld dan
een eerste. - Laat de inhoud in de eerste jaargang wat te wenschen
over, dan kunnen we ons excuseeren met ,'t is nog maar een begin".
Maar nu moeten we telkens de nummers van jaargang 1 en 2 naast elkaar
kunnen leggen en vooruitgang zien.

,,Nieuw" moet het wel telkens voor ons blijven, anders wordt er zoo
licht gedacht: ,het loopt nu wel", en de belangstelling wordt minder.

Het doel, hierboven beschreven, kan alleen bereikt worden, als de leden
zich nog meer uiten over hetgeen er onder hen leeft en wat er in de ver-
eeniging omgaat.

Laat je niet ontmoedigen als er een eerste artikel niet direct geplaatst
wordt. Kom er even over praten en probeer het dan in andere vorm te
gieten.

Dank aan hen, die medewerkten aan de eerste iaargang. We rekenen
ook voor de volgende jaargang op uw steun en krijgen danzoolangzamer'
hand onze ,,vaste medewerkers".

In de nieuwe jaargang zal ook weer begonnen worden met technische
bijdragen van de Directie.

Tenslotte kunnen we ALLEN aan het blad medewerken door het werven
van abonné's. Propaganda-exemplaren ziin gratis te verkriigen aan het
secretariaa*' 

*EDACTIE.
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GOtDStDlllElNtsT rElNt srPolRÏ.

Ai, dat is een gewaagde titel.
Dat zijn twee grootheden die als gÍoote mogendheden achterdochtig en
wantrouwig tegenover elkaar staan. Uit godsdienstige kring hoort men
veel smalen op ,die sport". In sportkring vindt men veel de houding te-
genover alles wat kerk en godsdienst betreÍt, die ik als jongen had tegen-
over zeker soort oude vriendinnen van mijn ouders, die zoo erg naar
kamfer roken en de lucht bij zich droegen van een oude kast waarin
ongebruikte kleeren werden weggehangen. De schrik van ons achten, als
we zoo'n oud fregat zagen binnenzeilen. Dan waren we onmiddelliik hoog
op zolder of heel achter in den tuin.

Ik wilde vandaag wat vertellen van die conversatie-avond van de Ha-
zenkamp, waar de Huzaren-luitenant Pahud de Mortanges de leiding had,
en waar ik als dominee met zoo groote stichting naar heb zitten luiste-
ren als naar een preek. En ik geloof dat godsdienstige menschen hun
anti-sporthouding eens moesten trachten kwijt te raken, om eens te luis-
teren naar de geestelijke waarden die sport en sportmenschen ons te
brengen hebben.

Ik kon het niet van rne afzetten, dat in die luitenant een mensch van
karakter voor me stond, voornamelijk door sport gevormd, en dat ik hem
zoo'n fijn mensch vond, dat ik een massa kerkmenschen dolgraag zotl
zien met een karakter dat wat meer sportief tot zoo'n hoogte kwam.

Wat heb ik genoten toen deze man zoo doodeenvoudig stond te ver-
tellen van zífn groote liefde voor ziin paard, en 't zoo ellendig had ge-
vonden, dat híj eigenliik meer van zíin dier had moeten eischen dan hii
met zíjn geweten had kunnen overeenbrengen.

En wat een stralende eenvoud toen hii even liet zien, dat zoo'n eerste
príis zoo weinig beteekende, dat nu eenmaal één de eerste moet hebben,
maar dat 't er eigenlijk om gaat, dat ieder 't beste presteert wat hii kan.
En dan dat prachtige, dat in de dagen vlak voor de wedstrijd, alles weg-
viel, dat ie ie dan niet meer luitenant of oppasser voelde, maar dat de
spanning voor het groote doel een eenheid van willen en spanning te-
voorschijn riep, die alle andere dingen op het tweede plan drong.

Wat een oefening, wat een zelfbeheersching, wat een samenwerking;
luitenant, de dominee dankt u voor uw preek. Ik hoop hem bii gelegen-
heid door te geven

Ik vond die avond prachtig. Dat kwam niet allereerst door de plaaties,
hoe mooi ook. Daar was voor alles, een mensch met karakter, die,
meer dan de plaatles onze bewondering wekte.

En dat heeft me een nieurve kiik gegeven op de Hazenkamp. O zekeÍ,
de ,prestaties van de Hazenkamp ziin mooi, en een uitvoerings-avond is
een feest.
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En de sport door de leden beoefend is belangrijk. Maar de Hazenkanrp
is veel en veel meer dan een uur sportbeoefening.

De Hazenkamp is een vereeniging met atmosfeer. Atmosfeer van vrind-
schap, van kameraad-zijn, van ernstig samenwerken aan een rnooi doel.

Ik geloof, als we goed opletten, dat er een nieuw soort menschen be-
zig is te komen; ik zou ze willen noemen sportproleten. Dat is geen
vooruitgang van het menschenras.

Maar er groeit, heel gelukkig, ook een ander soort, sportadel.
Sportprullen en sportlords.
Er is sportvergroving.
En er is sportverfijning.
Laat een vereeniging als de Hazenkamp rnaar rustig doorgaan met

conversatie-avonden als deze en laten we luisteren naar menschen als
luit. Pahud de Mortanges en die spelleider van laatst, van de A.M.V.J.,
die helpen om de Hazenkamp een vereeniging met atmosfeer te maken,
die ons iets laten zien van de groote geestelijke waarden van sport, die
ons van harte doen wenschen naar grootere sportiviteit bij christenmenschen.

En als christenmenschen zoo weer eens eerliik en onbevangen willen
zien welke groote geestelifke waarden door sport gedragen en ontwik-
keld worden, dan zouden misschien vele sportmenschen, die nu wat schuw
tegenover godsdienstige dingen staan. willen gaan zoeken naar geeste-
lijke waarden door christenmenschen gedragen.

Ze zouden geen van beiden armer rvorden als ze allebei de oogen
open hadden voor elkaars beste hoedanigheden.

J. J. CREUTZBERG.

Een moment uit onze Openluchtdag
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lHlxuuo, lHllllelm lHlnzENItKAMlrP u

Hebt ge last van trieste zorgen ?

Allerhande tobberij en narigheid ?

Laveert ge moeilijk door het leven ?

Laboreert U aan de crisistiid ?

Overtroefd en èrg mismoedig ?

Héél geen blif vertrouwen meer?
ln-zwart is Uw zicht op 't leven ?

Enerveerend zit U bii de pakken neer?
Remedie voor moede, matte menschen
Is gewis: ontspanning, sport en spel.
Sterkt door spórt Uw geest en spieren,
Hier - in Hazenkamp - geneest U wel !

Actie, vol wisseling, pit en vreugde,
Zonneschijn is hier voor groot en klein
En dankbaat zull g'ons makkerschap aanvaarden,
Nooit of nimmer zult ge hiervan spiitig zijn.
Komt eens kijken op één der lessen,
Als U geweest bent, hebt U het idee:
Mooi en goed is töch het leven,
Prettig en met gràógte leef ik hierin mee !

BARENDJE.

f+m
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llrrs ovrErR orNrs euusrErtÀrD.

Bii het begin.van onze nieuwe.jaargang, wil ik enkele woorden schrij-
ven over ons eigen mooie maandblad. In de eerste plaats een woord van
dank en hulde aan het bestuur dat het aandurfde om met de uitgave te
beginnen. Daarnaast bewondering voor de redactie, die het in zoo'n kor-
ten tijd tot een hoog peil wist op te voeren. Prettig is het onr alles nog
eens weer te beleven wat in het aÍgeloopen jaar in err om ,de Hazen-
kamp" is geschied. Leest men de verschillende nummers nog eens door,
dan is 't alsof men weer opnieuw alles doormaakt, het kampfeest in Oud-
Leusden, de voetreis, maar ook veel van het innerliike leven van onze
vereeniging. Vrienden, laat ons allen er naar streven om ons eigen or-
gaan nog mooier en beter te maken.

Het is een band tusschen ons. die rvij zelf steeds dichter om ons heen
kunnen binden.

Werkt allen mee om in de 2e jaargang een overvloed van copie in te
zenden. Wordt allen abonné, want dan pas kan -onze Hazenl<amp" ook
daarin uitgroeien.

Laat ons toonen dat de geest in "de Hazenkamp" een prettige en uit-
stehende geest is en dat de inneriiike kracht gedragen wordt door alle
leden zonder onderscheid, met aan het hoofd een eendrachtig bestuur en
een technisch knappe leiding. Redactie en administratie, aan het begin
van de 2e jaargang zii u een dubbel aantal abonné's en een 2 maal zoo
groot clubblad toegewenscht.

HAZENSTAART.

In aansluitrng op bovenstaand artikel is hier zeker
ook op zijn plaats een woord van bewondering
voor het werk van den uitgever van ons Blad.
De samenstelling van het Blad heeft steeds de
volle belangstelling van den heer Dekker en met
geweldige toervijding is hij steeds bezig ons Club-
blad een verzorgd en gezellig aanzien te geven.

REDACTIE.

ry"

H
:t
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ctuultEtUilEtD, (Wijze: Tritonlied.)
Woorden: A. v. W.

Vlug uit nu de jas en van mantel ontdaar:,
Als hazen vooruit en let-op I

§estrekt en, commando : marsch-vooÍ\À'aarts gegaan ;De leider ziet toe err zegt: stop I

Al kraken de knieën of voelt men een spier,
Komt allen ! hoofd op toch, blijtt tier.
?waait op dan, rtrekt uit nu,'t zij dame of heer,
Springt op dan, voor Hazenkamp's eer.

Wij zrvaaien aan rilrgen en trckken on) oD.
Het gaat om gezondheid en kracht.
Wij §pringen óp paard en hoog over clen bok.
De leider heeft ons in zijn maóht.
Aan rekstok of wandrek, het doet er niet toe.
Wij toonen ons fier en niet moe.
Z,waait op dan, strekt uit nu,'t zij dame ol heer,
Springt op dan. voor Hazenkamp's eer I

Des zomers naar buiten, het veld op en neer,
Een iedel gelet op zijn taak.
Wii werpen den bal, ook wel discus of speer,
De leider die fluit voor de zaak.
Wil loopen de honderd ol staan aan den start,
Komt allen ! hoofd op toch, flink, hard.
Vooruit dan, strekt uit nu en vlug aan den slag.
Wij striiden voor Hazenkamp's vlàg.

,DE HAZENKAMP''
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PROGRAMMA:

l. Opmarsch.
Zingen van het Clublied,

2. Jonge Hazen ,r. rneisjes Meisjes afd. I& Klok. L.S.
D. iongens Jongens afd. I & Klok. L.S.

3. Algeheele vrije oef. ,2. meisies Meisj. afd. II & IIa & Klok. M.S.
ó. jongens Jong. afd. II & IIa & Klok M.S.

4. Springen 1. Springhast Meisjes afd IIa,

2 Tremplin-hoog Meisjes afd. Ia.

5. Brug
6. Vrije oefeningen
7. Knotszwaaien

8. Hoogbrug en Paard
9. Vrije oefeningen

Medewerking wordt verleend door de K.O.V, onder leiding v

Bij het zingen van het Clublied wordt een ieder verzocht te

(Wijziging voorbehouden.)

PAUZE

Muziek. ged. uit Balletmusik van ,,Rosamiinde".

10. Korte Indoortrainingsles Heerenafd.

11. Volksdansen. 1. Wij gaan nog niet naar huis. (Oude rijdans).

2. Kruisemunt. (Kringdans voor 4 of meer paren).

3. Kirkby. (Zrn,aarddans)x.
12. Afmarsch.

* De Zwaarddans is oorspronkelijk een in verband met de jaargetiiden ritueele
dans. ln de hedenavond door zeven mannen uit te voeren dans wotdt al dan-
sende de winter gedood, die verjongd als lente weer verri,st.
f)eze dans is inqestudeerd op de cursus Morris en Zwaarddansen van Mevr,
Dr, E, van de Ven-ten Bensel.

Damesgroep-Miiller.
Heerengroep-Miiller.

Damesgroep IIIa & IIIb.

Heerengroep-Miiller.

Damesafd. III.

d. Heer E. J. van den EIst.

gaan staan.
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Voor- en nqdeelen vcrn Sport.

Bij het lezen van het opschrift zullen verschillende leden zich afvragen,
of tret nog wel noodig is over dit onderwerp iets te schrijven. Toch ge-
loof ik daf het geen kwaad kan hierop nog eens even dieper in te gaan'
Hoevele ouders staan nog geheel vreemdtegenoversport; de excessen op
dit gebied zien zij met vier oogen, maar voor de opvoedende kracht die
ervan uitgaat sluiten zii de oogen. Laat ik echter even vooropstellen wat
we onder sport verstaan moeten. De sport beoogt de lichameliike- en
geestelijke ontwikkeling van den mensch, door middel van gezonde
fichaamsoefeningen. Hierdoor is vanzelf het wedstriidwezen met ziin fu-
neste ge'u,olgen buitengesloten. Men zal zich echter afvragen hoe de sport
ook in geesteliik opzicht opvoedend werkt. lk zal u dit even met een
klein vobrbeeld demonstreeren, waardoor u tegeliikertijd even achter de
schermen van onze club kiikt. Er wordt gewerkt aan een oefening voor
de uitvoering. De directeur staat voor ziin groep. Na het commando :

,in den stand" wordt geen kik meer gegeven. De oefening werdt afge-
werkt, maar hapert in 't midden even. Oogenblikkelíik wordt opnieuw
begonnen en eindeliik na een kwartier werken rvordt hij bífna zonder
fouten uitgevoerd. Als we dan eindeliik moe en bezweet even zitten uit
te blazen,-voelen we ons toch voldaan. We hebben door stug doorzetten
samen iets bereil<t.

In 't klein geven we hier iets, wat ons later itt de maatschappij van
groot nut zal-bliiken te ziin. Ooh hier zal blifken dat we alleen zullen
íagen, als we ons ergens met volle. borst op kunnen gooíen. Alleen met
groót enthousiasme en- stug doorzettingsvermogen, en Ïet over-het-hoofd
Zien van teleurstellingen, kunnen we ons in dezen tifd nog een plaatsie
veroveren. Wie in z-iià ieugd niet qewend is ger,veest cleze eigenschappen
aan te kweeken. r-al ze later in de maatschappíi ook niet bezitten. f)aar-
om ouders laat uw kinderen aan sport doen. Geef ze een stuk levens-
vreugde, dat teqeliikertiid opvoedend werkt. Zeg nu.niet: ,.fa maar miln

iongen heeft zooveel huiswerk". Als hii een avond sport heeft, zal hii
vóór dien tiid ééns zoo hard werken om klaar te komen'

Dat hii alies op zíin sport concentreert is natuurliik elad verkeerd. Door
de goede leidins van onze club behoeft u hiervoor echter niet bang te
ziin. Een ionqen, die volgens zíin leeftiitl nog nietvoor een bepaald s.oort

oefeningen geschikt is, ial heusch geen kans kriigen deze wel uit te
voeren : daar zorgt de directeur wel voor.

Een gezonde krachtsinspanning voor uw iongen of .meisie zal ze heusch
geen kwaafl doen. Ze zullen er een krachtig, door-en-door gezond
6ody door kriigen. waardoor ze ook veel beter bestand zullen blijken te-
gen" ziekten. 

'Bovendien 
weet u dat urv iongen of meisie goed bezorgd
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is en niet op straat rondhangt. ook op 't gebied van rooken en drínken
heeft de sport- een veredelende invloed. Eèn jongen die wat voor zijn
sport over heeft, zal dit zooveel mogeliik beperken, zoo niet geheel nà-
laten.

Ik hoop.waarde lezers, dat velen die nog twijfelachtig tegenover sport
en onze club staan, eens kennis komen maken en dan weet ik zeker'dat
het mee zal vallen.

JAN.

Zoo beklimmen we iecier jaar de bergen en dalen af in de diepten

Wot de Hazen over de ,,snertÍuiÍ" kakelen. . .

I DÀT het long niet ,,snerterig" wos
2 DAT de onder-directeur het record snert- en stoorteten op zijn nqom heeÍt

stqqn en dot deze kampioen op ,,sprekende" wijze werd gredecoreerd. . .

3. DÀT de directeur en ziin odjunct er hun lqqtste ,,oortje" versnoept hebben. . .

4. DÀT er zelÍs ,,qnti-snert-menschen" oqn de ÍuiÍ deelgenomen hebben ..
5. DAT er een speciqol ,,snert-slobbetje" voor ontworpen is...
6 DAT onze directeur in zijn joszqk nog een herinnering qqn deze ÍuiÍ mee-

erenomen heeÍt.
7. DAT reeds reikhqlzend uitgezien wordt nqqr de volgende ,,Hqzen-ÍuiÍ".

i
;
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Oxtzr TlavtElRtPltAtNt tNt lEtNt.

't Karakter van ons veÍeenigingsleven wisselt met de laargetilden. In

de wintermaanden is onze gymnàstiekzaal het middelpunt. Daar wordt,
om een teÍm van onzen diréóteur te gebrutkett, stevig ,,gepeuterd" aan

het verhoogen van het peil van de gylnnastische geoefendheid. De we-
kelijks t"r',[keere,tde turnuren vormèn het hooidbestanddeel van ol)s

winterprogramma.
In dè zómer verplaatst zich het tooneel der werkzaamheid en verandert

de aard val de tràining. Het schitterende terrein van ,,LevenSmorgen" -
waar we niet dankbaai genoeg voor kunnen zijn - geeft bij goed weer
seleqerrheid tot veelziidige bèoefening van spel en athletiek. De geslo-

iennöio der aÏzonrlerlifke groepen raakt verbrol<en.
Op de gemeepschappelil'.-ke oefenavonden verschijnen .de leden uit alle

aïOe'etingei; velen koméntweeof meeravonden per week. J,e leert de Hazen-
krrp"ra'van andere groepen. wat beter kenrten, evenals op de conver-

satie-avonden en op dé simpele eterijtjes waar we de vorige maand een

eàiruàeo begin màe hebben gemaakt en die in de wandeling onder de

Eenigszins dubbelzinnige naam van .'snertfuif" bekend zijn'
op ons zomerprogra'mma komt naast de oefening op .het veld nog heel

*ul'róói voor. Toin zich in de vereeniging een vastekern van,,Hazen-
kampers" begon te vormen, kwamen er-plannen om gemeenschappelijke

tochiies te dndern"r"n, salllen te genieten van het buitenleven. Deze

pfànri",-, worden elke zoiner met groeiend succes uitgevo.erd.

sedert enl<ele jaren maken de middelste meisjes- en jongensgroepen'

de- dàmes- en de'heerengroepen op Hemelvaartsdag e-en-Íietstocht, naar

óà, ïóoi- pfàr<ie in de ofistrel<en van Niimegen, naar de Doorwerth, naar

Éeelrfruizeà enz. ()p een goede 200 fietsers óogen we dan zeker rekenen

en hoewel we dan ineestà een fil<sche regenbu-i te verduren hebben, liidt
à; sierrming daar allerminst onder. De Hàzenkamptraditie rvil, dat deze

tocht de eefiige ,,natte" van de heele zomer is; onze. overige excursie'S

hadden steeds"hei mooiste weer dat men maar wenschen kan.

Naast deze fietstocht dient de kersenfuif te worden genoemd, verleden

zorlter voor het eerst gehouden. op een prachtige zomeravond hebben we

éÉn ór"i g"Ào.gliiL" Lftrties doorgebracht'in een-boomgaard in Beuningen,

gór"i." ofi volË *rnààn'*"t keiéen die zoo wonderlijk-gauw leeg raaJile.n.

Hoogtepunt van hit-vóreenigingsleven in de zomer is zeker het Pink-

.t"iÈà,ïp,'dat we dit jaar uooi',tà derde maal in Oud-Leusden hopen..te

É;;àË;,'en wel vàn'Zate:dag 17 Mei tot Maandagavond 22 Mei. Alles

*"if.t óe" orn OezË"tamp"n Ë doen slagen : de pàchtige omgeving, het

gezellige kampeergebou§' met de.logeergelegenh.eid voor de dames ; oe

iuóntrïif iif.e inkwà?tièiiàg uoot de hee-ren i-n dJstallen der boerderii van".d.en

h;;;ö;;iï.óÀu ; ae 
"óóifietfeliike 

verzorging, rnaaÍ_ bovenal de vrooliike,
óir,t tu*.raadschappeliike stemming der kampeerders. Iedereen doet ziin

uiterste best, het g"l-,"ét te doen slagen, en dat lukt steeds opperbest.
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De r!:elnemersprijs bedraagt f 3,50, alles inbegrepen.

^^D9 
ZVterdag die op de Pinksterweek volgt, biengt iets nieuws. Op

26 Mei hoopt de Hazenkamp een aantal leden der Amlterdamsche Maat-
schappij voor Jonge rVlannen te ontvangen onder aanvoering van den
directeur der A.M.v.J., Dr. J. Eykman en van den directeur àer AÍdee-
ling Lichamelijke oefening van die vereeniging, den heer H. Th. Roos-
winkel. Beide heeren zijn voor ons geen onbekenden ; alle toen aanwe-
zige leden zullen zich met genoegen de mooie conversatie-avonden
herinneren die deze A.M.v.J.-leiders voor ons in November en December
gehouden hebben. Samen met de A.M.v.J.-ers hoopt de Hazenkamp enkele
takken_van sport te demonstreeren die men in Nijmegen weinig te zien
krijgt Een honkbalteam uit de Hazenkamp-heerengroep zaleen wedstrijd
spelen tegen een Amsterdamsch tearn ; en twee A.M.V.J.-teams zullen
ons ,,basketball" laten zien, een spel dat ooh in onze vereeniginggeheel
onbekend is. Deze wedstriiden, \vaaraan misschien korfbal, Éarih6al en
kastiewedstrijden verbonden zullen rvorden, vallen op de zaterdagmiddag ;des avonds hoopt Dr. Eykman een conr,ersatie-avond voor de l-eden dëi
beide vereenigingen te leiden. onze A.M.v.J.-gasten worden die nacht
ingekwartierd _bij de.,Hazenkampiamilie's" ; de volgende morgen hopen we
een gemeenschappelijke jeugddienst bij te kunnen wonen eÀ des middags
een stevige wandeling te malien met tot slot een gezellig thee-uurtje öp
het terrein van ,,Levensmorgen.''

wanneer ik tenslotte de 21e Juli rnemoreer als de datum van onze
openluchtdag ben ik aan het slot gekomen van díé onderdeelen van onze
zomerplannen, welke nu reeds geheel vaststaan en waarvan we, onvoor-
ziene omstandigheden daargelaten) rnogen aannemen, dat ze door zullen
gaan.

volledigheidshali'e dienen nog enkele punten genoemd te worden. Met
de jongere groepen onderneemt de Hazenkamp elk jaar een zomeruitstapje;
verleden iaar naar Burger's Dierenpark te Arnhem. ook voor de komende
zorneÍ l<unnen deze groepen op een prettige dag buiten rekenen.

Bovendien willen rve dit jaar een proef nemen met zonterkampen, één
voor meisles en één ^r,oor 

jongens. Het meisieskamp wordt een vast kamp,
waarvoor de dames Schouten en de Schmidt met enkele assistenten zoig
zullen dragen.

't I,ongenskamp is een tentenkamp en komt onder leiding van de hee-
ren Kleyweqt, Vermeulen en Verbeek. De leeftíjdsgrenzen llggen tusscherr
12 en 16 jaar; de fuiste datum kan nog niet worden vastgèsteld, maar
yllt e!!d.e_ Juli, be.gin. Augustus. De kampen beginnen Maandag en ein-
digen _Vriidagavond; de deelnemersprijs is f 4,75, alle kosten inbegrepen.

t Slot der zomerplannen wordt gevormd door de voetreis voor de
dames- e^n heerengroepen. Verleden jaar hebben we een paar mooie dagen
in het Sauerland gewandeld ; waar we dit jaar heengaan, hoe lang de
reis zal duren, is nog niet zeker; wie mee wil, kan de datum van ver-
trek alvast noteeren ; deze is op 25 Augustus bepaald.

De plannen ziin gemaakt, op de Hazenkampsters en Hazenkampers
rust de taak, ze te doen slagen; de ervaring heeft geleerd, dat ei op
aller spontane medewerking gerekend mag worden. 

A. oosrERLEE.

b
I
l
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G. Kolck,
P. Lanting,
H. Zonnenberg,
J. Hoogeveen.j. Eenennaam.
W. Greve.

G. Gerrits,
W. Jukema,
J. Steinvoort.

zich ongeveer 20 leden

Dames llla.

, IIlb.

Von het Secretqricrat:

Ingeschreven nieuwe leden in de maand Februari:

Meisjes I. W. G. Moesman. Jongens I'

, la. J. Bodegom'

. (Mulo Klokkenb..l F. A. Verheyen' rr
N. v. pernis. 

: ii..
G Hoogland' 

Heeren (sen.)
J. v. Oosterom,
F. v. Woerkom.

Voorts is een aldeeling
hebben aangemeld.

dames-seniores opgericht waarvoor

Totaal aafllal werkende leden oP I
q

Maart t934: ít5

BESTUUR:
EERE-VOORZITTER, D1 GtajARGER te Heemstede'

A. OOSTERLEE, Voorzitter, Bijleveldsingel 15, Tel' 3270,

A.v.WESTREENEN,SecT.-Penn.,Groenewoudscheweg305,Tel'1899'
W. KLEIWEGT, Ubbergsche Veldweg 129'

C. MAARTENSE, Gelderschelaan 26.

Mei. W. A, SCHOUTEN, Hatertscheweg 485'

Mei. A. DE SCHMIDT, Dorpsstraal 262, Neerbosch'

P. VERMEULEN, Dorpsstraat 132, Hees'

LEDEN CONTACTCOMMISSIE :

Groep'llameisies:W.KRUIT;Groepheeren:B'deGRAAF'
Groepllldames:J.SPLITenJ.TEYKEN;J'GROTENHUISenJ'HOOSE;

, llla ,, : E. BRlK,en E. SJOERDSMA i , , (Sen'): TH' GODSCHALK

, Uft ,, : M. de GREEF en A. VERMEULEN; en H' PFLLEN ;

Gioep Oamei (Sen.) Mevr. KLEIWEGT en Mevr. TAP, Ubbergsche Veldweg 13.

LICHAMELIJKEONTWIKKELINGONDERLEIDINGVAN:
A. HUISMAN, diÍecteur, Hertstraat 1, Tel' 2468'

L. G. VERBEEK, adi -directeur, Groenestraat 36'

FR. MULI-ER, voorturner'
T. SCHOORL_STRAUB, leidster der volksdanSË.r""#il 

r",. .urn.

Gymnostiek - Àthletiek - KorÍbolclub - Spel - Sport - Volksdonssroepen

W-ondeltochten - Kompeeren - Ontwikkelingsclub'
CONTRIBUTIE:

DE CONTRIBUTIE BEDRAAGT :

Voor leden lV iaar en ouder : 20 ct. per week * 10 ct. per maand'

, Seniorenleden : 2íct.^Per week'
I Lrnlot"t-róàË, ,on tZ'tim lQ iaat t 15 ct' p' w' 4 10 ct' p"maand'

,1 ,, , 8 t/m 12 
' ,, 15 ct' fi' u'' 1 5 ct' p' maand'

.Iuniores.leclen.als2eliduithetzelfdegezin,reductier'art5ct.perrveek.
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ETA)(
stqdsritten vqnoÍ 20 ct. contqnt

I TROUWAUTO'S, chquÍÍeurs
in livrei

I TROUWBIITUIGEN, keus uit
4 coupé's, met zijde bekleed

I TOURINGCÀRS, in de zomer-
mcrqnden één- en meerdqqg-
sche qutotochten

N.V. Jgnsen Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,
NIJMEGEN - Tel, 1&1001

A.v.d.Wcrcrrden&Zn.
KroyenhoÍÍloon 216 TeleÍoon 2168

instcllcrtie-Burectu voor
Gqs-, Woter-, Sonitoir
en Electr. Installqtiën

Lood-, Zink- en Mastiekwerken
Boden, Geijsers, Wqschtcrlels. Closets

Linoleums

I( a rp etten

Gordiin-
stoflen

Perzisch e

Tapiiten

Fa. MAURITS DRUIfl(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel. 12

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

T\T \/ Ongevolien-Verzekerins Mij von ,,De Nederiqnden" von 1845.r \ . Y .Verzekering tegen Onsevollen, Ziekien, (Welt. ocnsprcrkelijkheid.)

FATUM.':r:5:;T"'"Ifl :'#Bï'ËJ"ïË,,'.'":n'"huisverpresinE'
Zmsp@ez@eít'ta,a'a WZSwmeg@m @z\ @ma2zekenz

%,ffi ,&&WW%Wr@waanb@@.k§@,h,ew@:92&W"Wab.Z@%@
Vzaozgï LnAàak'tL:ag,arrqa.@x 'onza Weskeaasp.olàs, pren ie per jaar vanaÍ f 3,- p,p.

Te1eÍoon I en I00I WÀT IS UW BOEKENSCHÀT
ZONDER DIT ?

Frooi in bqnd gebonden Í l,-
Fr. p. p. 15 cts. meer Losse bond Í 0.50
DRUKKERII - DEKKER - BINDERII

Groenestrqat 3lL - Telefoon 2693

VTO IR IDII- IIII ID VAINI,, ID IE IHI AZIENI KÀMI IP''
Neemt een Abonnement op ons Moondblcd I

Voor het lidmoqtschcp oÍ qbonnement kqn men zich opgeven
oqn het Secretariqqt: Groenew. Wes No. 305, teleÍoon 1899
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fficrt geplcs
tn een beperkle ruímte ís nret oe

'ra[«elgk en veroorzaaktveel la»i

0ndoel U van drè rompslomp

L. Gelink,

HERTOGSTR.'31

Rijwielen,
Sport.

Repareeren.

Wag enaarstr. 9
Darnes- en Heeren-

Kleermaker.
Depöt Chem. Wasscherij.

Telef. l7l0 Telef. 17

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandel

Burgh. v. d Berghstr. 93.

REINDEER.

FONGERS-

STOKVIS-
RIJWIELEN

$toomwasscherij,,DE Z0l{"
B. HEUZEVELDT Jr., Nijmegen
Graa[sclreweq 217-249. Telef. 1740.

ryreo .ëo së6-a r. .^N4
MMMMM§Yà(vJMMMMM

Schoenmoker
Onder Rijlcsioezicht srediplomeerd

Schoenhersleller.

Jan van Galenstraat 93.

LMMMM M 6.v'_' 6.V!{M_óMM

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam
en gezond!

BROOD- & BAN KETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124.

\
N. SCHWEIG, I. Steinvoort,
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,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

Ontwikkelen rolfilm (bij ons gekocht) 15 cts.

Ontwikkelen platen vanaf 5 cts.

Afdrukken (Hoogglans) vanaf 5 cts.

Í5.- Bons geven recht
op een Vergrootingr

Atelier dagelijks geopend van 8.30 tot Suur 's avonds
Zondags van 10 tot 5 3o uur.

\
i

l3

,,ÀGFA"
Foto-Artikelen

BERIIDT" Gouden Adelaar

RIJWIELEN
@
Alleen verkriigbaar

W. MENNE,
Burghardt Berghstr. 173

Reparatie-lnrichting

'n Advertentie in dit Blcrodie doet 't
Vraogt eens inlichtingen: Muntweg No. 352.

Begrafenisonderneming : Hees-St. Anna,
Begraafplaats,,Rustoord" en Gemeente-begraafplaats

NETTE UITVOERING - VERVOER TER CREMATIE - BILLIJKE TARIEVEN

J. DE HARTOG,
Koster der Ned. Herv. Kerk

HEES, DORPSSTR. 83
Telefoon 3199

Bel op 1008
:ïï R IJrAxf ttl

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
Touringcar-, Luxe Auto'
en Taxi-Bedriif
GROENESTR. 352, NIJMEGEN
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JAC J. VOGEL G. VAN ELDIK

Tabak
Sigaren
Sigaretten

G RAAFSCH =WEG219

Schilderen
Sc hoo n m aak bed rijf
Glazenwasscherij
Witterswerke n

Dom in icanen st r.
92

J G HAEFKENS&Zn.
SCHILDERSB EDRIJ F

WOLF§KUILSCHEWEGaOT - HEES _ TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Schilderwerken
tegen concurreerenden prijs

L l.H. de Hcrrtog
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstrqqt 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aonleg en onderhoud
vctn

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -:- ÀDVIEZEN
AIle Plontmcrteriolen.

VAN LAAR
Schoen maker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING

Typ, oRUíXERIJ Dtm(tR - GR0EiIESTRAÀT 311tladruk va[ de s!eciaal r00r ,,de llazGrkamp" seie0kGnde vlgíets is verbod€n.



Wenscht U net en deselijk

Schilderwerk ?

Vrcrqgt priisopscrve bij

M. J. v. Schqik & 2""""

Huis- en
Decorotieschilders

Berg en Dalscheweg222

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Gebr.vcrnderHoek P POELEN
Meubel e n
Graafschèweg 109

Levert tegren

Lcrge Prijs

Weezenlaan 47
ORNATUS_
en D.-C.-R.-
RIJWIELEN
ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
Concurreerend Adres

SoliedWerk
Begrooting compleete meubileering

BERICHTKAART

het Secretoriqqt

von de Gymn. Ver. ,,De Hozenkomp",

GROENEWOUDSCHEWEG 305,

NIIMEGEN.

rl



A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertsche weg 491
Telefoonnummer

r364
Alle voorkomende Timmer-,

Metsel- en aanverwante
Werkzaamheden

ilieuwbouw, Reparati e's, fl iol e eri n ge n

z
1'

(,^)e
I

z
EIJ
lrl

È
-à
É

I.

'+ul

lfias Reparatie-lnrichting

H.AZENKAMPERS !

Hoog ,rde Hazenkamp" t

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"

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
St.AnnastraatlàA DAMES- EN HEERENKAPSALONS

Telefoon 3418

S,v.p. hierl

Ondergeteekende :

(Naam)

(Adres)

wenscht zich te abonneeren op het Maandblad

"DE HAZENKAMP".

(Abonnementsprijs franco per post f 0,65 per halfjaar.)

( Onderteehening) :

ísdiíst
f,4*,irïli"roo,

ITYI'IEGEN
,r,. TËL:lBo8 ^^

Qra*romD


