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BIESTIE IHIAZIENI !I

Mede namens mijn vrouw, wil ik jullie nog-

maals hartelijk danken voor het mooie cadeau,

dat ons de 30e Juli aangeboden werd. Wat
vonden we het fijn, dat we zó ingehaald werden.

Als ik nög denk aan de hartelijke ontvangst,
de prachtige kerkdienst en de leuke opgang

naar het schoolplein, tussen de vele Hazen en

belangstellenden door; aan de hartelijke woorden

van den Heer Oosterlee en Mevrouw van Dog-

terom-Vermeulen, raak ik niet uitgepraat.
Daarom, oudere en jongere Hazen, onze op-

rechte dank. Weest er van verzekerd, dat
jullie medeleven, jullie hartelijkheid en sponta-

niteit op die dug, op ons een onuitwisbare
indruk hebben achtergelaten.

A. HUISMAN.

Het adres, genoemd in advertentie van H. MILO, (zie 2e bldz. omslag) is veranderd
en thans: GROENEWOUDSCHEWEG 162.
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IN AMSTERDAM...
Een Írqqie Sportdog, gezien door de Provincie-bril

In Amsterdam

(Mackt seen qcnsprqqk op volledigheid).

. daar is een vereniging, een soort verre familie van
onze Hazenkamp, namelijk de A.M.V.J.
. . Zo was het tenminste twee à drie jaren geleden,
maar thans is deze verre familie geworden een van onze
naaste familieleden, die wii niet gaarne zouden willen
m i ssen.
. moest de Hazenkamp weer eens een bezoek brengen
bij haar zusterverenigingen err daaront trok een groot ge-
deelte van de Hazen-familie op Zalerdag 18 Juli naar
Neërlands hooÍdstad.
. was de vreugde groot, toen eindelijk tegen viif uur
de bus uit Niimegen arriveerde en de Hazenkampers op
de A.M.V.J.'ers losliet
. was het al lang geen geheim meer, dat onze ,,Huis"
trouwplannen had, daarom moest hii en vanzelfsprekend
ook zijn verloofde, mej. Brunsting, een welgemeende bloe-
menhulde accepteren.
. . . had men het A.M.V.J.-Stadion feestelijk versierd, toen
wij, provincialen, kwamen . . . helaas hoorden wij echter uit
de mond van den heer Rooswinkel, dat de gastheren
daags te voren een midzomerfeest hadden gevierd en dus
de versiering nog was blijven hangen. Wat zijn die Am-
sterdammers toch eerliik | 

-. hoorden wij het duidelijk: wij hebben Pé, wijhebben
een Uww, wii hebben een è L, wij hebben een PUL !!
Dat was vlak na onze aankomst aldaar.
. . herinnerde ons de heer Rooswinkel nog eens aan de
buitengewoon aangename betrekkingen tussen Niimegen
en Amsterdam en hij hoopte, datdezenogversterktzouden
worden. Wat zeer zeker ook weer gebeurd is. A.M.V.J.
en Hazenkamphebben elkander nu volkomen leren kennen . . .

en ook eerbiedigen. Vriendschap in de beste betekenis van
het woord.

In

In

Amsterdam

Amsterdam

In Amsterdam

In Amsterdam

In Amsterdam

In Amsterdam

In Amsterdam

Daar het verslag van
het volgende nummer.

de Eifeltocht te laat binnenkwam, moet het blijven liggen tot
DE REDACTIE.

KORBEECK's Taxi bed rijf roenewoudscheweg 1622842
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In Amsterdam werd de sportmiddag ingezet met de dames-estalette.

Om even te polsen, zetten onze Hazinneties hun beste
beentjes voor en de eerste overwinning was voor de Gel-
dersen.

In Amsterdam werd vervolgens de heren-estafette gelopen. Nou om
de spanning er in te houden en om beleeÍdheidsredenen
lieten wii eventjes onze A.M.V.J.-vrienden gelijk maken.
(Als de Amsterdammers dit maar niet lezen, anders . . .)
Eerlijk of niet ?

In Amsterdam kwam als No. 3 aan de beurt de korfbal-wedstrijd.
Om de hoofdstedelingen niet van al hun illusie te beroven
en vanzelfsprekend ook terwille van de bij de sport een-
maal onmisbare spanning ,,Íorceerden" wij een gelijk spel,
nadat wij eerst maar 'ns met 2-0 de leiding hadden.

In Amsterdam dachten de A.M.V.J.-mannen, dat ze nog een kansje
hadden en versloegen onze honkballers met 10-5. Trou-
wens speelden de Hazen-honkers een uitstekenden wed-
strijd. Het gaat vooruit !

In Amsterdam werden als laatste nummers verspeeld de voetbal-
match en de dames-hockeywedstrijd. Aangemoedigd door
tal van Hazenkamp-supporters werden beide ontmoetingen
gewonnen. De dames versloegen hun tegenstandsters met
3-1 en de voetballers behaalden de mooiste cijfers van
den dag : 4-1 I

In Amsterdam was dus de totale uitslag
van de Hazenkamp en daarmede
megen.

In Amsterdam was 't in werkeliikheid toch wel íets anders, dan hier-
boven vermeld, want nooit hadden wii er aan kunnen
denken deze trophee terug te halen. Eerlijk gezegd, wii
wisten zelf niet goed wat er gebeurd was, maar. . .

In Amsterdarn .. hoorden wii dien avond niet meer: wij hebben een
Pé...

met 7-5 in het voordeel
was de pul weer in Nii-

Coöperatie,,VooruitgaÍlg" LJ.A. Nijm_egeq
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat. - Telef. 603

Brood-, Beschuit- en Banketbakkerii, Melkinrichting,
Slagerij, Levensmiddelenbedrijf met I Kruidenierswinkels,
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Brand- en Inbraakverzekering, Biikant. Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geeft aan leden uitkering bii bevalling, 14 dagen

gratisverÉrui5'if 
Lïït:ïtï-"JËÏ,Iïl"arname

Vragen en bezorgen in alle delen der stad en o-mgeving -- -.
Vraagt spaarzefels bif onze óezorgers en in onze winkels, U maakt U hierdoor- het aankopen vàn goederen gemakkelijker
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,DE HAARD"
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2-iarige Dagcursus,
voor meisjes yan 12 iaar en
ouder, die minstens 6 klassen
der Lagere School hebben
doorloopen ;

l-jaarlijksche Avond- en Mid-
dagcursussefl in K0KEN
NAÀIEN En YERSTELLEN.

Spreekuur der Directrice: Vrijdags van 7-B uur,
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In Amsterdam . dacht men, wraak te nemen door wedstrijden in het

zakslaan te organiseren.
In Amsterdam . trachtte men tenslotte nog lauweren te halen in het

touwtrekken. Maar ook hier hadden wij Hazenkampers een
plus-je !

In Amsterdam werd nog even gezellig in het A.M.V.J.-Gebouw na-
gepraat, terwijl de onvermoeibare heer Rooswinkel een
,,rondrit" leidde door het fraaie gebouw.

In Amsterdam was het al over elven toen de bus ons weer naar
Nijmegen moest brengen.

In Amsterdam had men vanaf dit ogenblik géén Pul meer ! Een histo-
risch ogenblik dus !

In Amsterdam was het al middernacht voorbij en was alles ter ruste,
de bus suist ergens in de buurt van Scherpenzeel en toen
was het in de bus nog heel rumoerig. Vooral achterin
waren de gemoederen verre van koud. Meer zal ik niet
vertellen, hoor !

In Amsterdam . gebeurde nog wel wat meer - ook op de heen- resp.
thuisreis, dat kan ik echter niet allemaal neerschrijven. Ais
het moet, dan kan je heel gauw iets vergeten.

In Amsterdam . hebben wíj weer eens een schitterende sportnriddag
en -avond beleefd, die wij niet zo vlug zullen vergeten-.

In Amsterdam konden wij weer eens zien, dat wij in de A.M.V.J.'ers
ware sportvrienden hebben gevonden, die wii nooit meer
willen uitschakelen uit ons Hazenkamp-leven ! De pul
in Niimegen of in Amsterdam, dat is voikomen gelijk, als
maar heel vaak de A.M.V.J.-Hazenkamp-sieer övei onze
wederzijdse sportvelden heerst.

In Amsterdam . zal men zeker alles op één kaart zetten om de vol-
gende_ keer de pul wederom te ontvoeÍen, maar jullie ma-
ken daarginds toch niet de rekening zonder den waard ?

In Amsterdam zullen de A.M.V.J.-lui dit zeker lezen en zeggen i

Oh, wat is dàt voor 'n zwamneus ! Waarmede zii volk-omen
gelijk hebben.

FRANS.

F. v. LAVIEREN
WINTERSOORD 11

Ruime sorteering
in Dames- en Heeren-

Ondergoederen,
Kousen, Sokken enz

Leden van ,,de Hazenkamp"
ontvangen 5/o korting op alle

goederen.

Meu bileerinrichting
,,HEÏ BINNENHUIS"

J.H.TILDERS Jr.
St. Annastraat 53a

ïelefoon 1OO7
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Dat feplos
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vAcANtltlt |EIDAG tEtul illttENt.

We logeerden op een afgelegen boerderij, in een mooi gedeelte van de
Achterhoek, mijn tweelingzusje loop en ik ; bij tante Marie. Tante Marie
is een snoes ; ze moppert maar heel zelden.
We zaten 's morgens in de huiskamer; ik in de hoge vensterbank, met
bengelende benen, en Joop met een handwerk netjes op een stoel. Ik
luisterde naar de geluiden buiten : van kuikens en jonge eendjes, die in
't gras onder het raam hun voedsel zochten ; naar de kalkoen, die al boos
was, als hij lichte kousen zag, naar het wetten van een zeis in de wei,
die zo laag is, dat híj te vochtig is voor het vee en alleen maar dient
voor de productie van hooi.
Toen kwam er geluid van binnen : tante Felicitas, die in het dorp woonde,
een half uur van tante Marie, l<wam de kamer in. Eigenliik is het: oud-
tante Felicitas, Ze is al 77, klein en enigszins gezet, heeft grote kin-
derliike lichtblaurve oogen en een wipneusje. We mogen haar graag lijden,
want ze is goedhartig en altijd goedgehumeurd. Toen ze weer wegging,
brachten Joop en ik haar een eind weg. Ondanks het prachtige weer
had ze een parapluie bij zich. Zodra er in de verte een auto aankwam,
gehuld in een geweldíge stofwolk, stapte de kleine oude dame op haar
nooit overhaaste manier naar de berm, stelde zich met haar rug naar de
auto verdekt op achter haar parapluie, en wachtte dan.'rustig, onbekom-
merd er over, of de auto al of niet een zijsprongetje zou maken, als hij
voorbijsnorde. Ik draaide mii om, om van dit kosteliik toneeltie te genieten.
Joop, die door haar meegetrokken werd achter het stofscherm, en ruim
een hoofd qroter is dan Tante Felicitas, schaterde onhoorbaar tegen me,
vlot over tantes hoofd heen. Ik wílde dolgraag terugschateren, maar dat
ging niet; tante Felicitas keek me met haar kinderogen aan! r'ol ver-
tlouwen in de rijkunst van de chauffeur en geheel onbewust van de leuke
voorstelling, die ze gaf. Als de auto aan de horizon verdwenen-was,ging
de oarapluie dicht en liepen we verder, tot de volgende stofwolk zich
meldde. 

'Halverwege 
keerden we terug naar huis, nog steeds genietende

van tante F.
's Middags profiteerden we van de grandioze zwemgelegenheid in het
dorp. Eón bassin van 20 x 50 M., in drie vakken verdeeld, erg ongeliik
beíloerd met straatklinkers, en omgeven door een breede strook gras,
waar je heerliik zonnen kon. Als we wat vroeg waren, ging de ,,zwem-
meesteres" even mee om ons binnen te laten, waarna ze dan weer naar
huis ging, ,,want ze had nog allerlei te doen". De actrtergrond aan één
kant waé schilderachtig. De bodem liep daar vrii steil omhoog. Tien of
twaali M. boven het zwembad stond daar een huis, omgeven door een
groep oude hoge bomen. Daar liep ook de beek, die het bassin van wa-
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ter voorzag (of voorzien kon); in de beek was het water glashelder ; in
het bassin, vooral tegen het einde der week, donkerbruin. Dat deed in-
tussen aan de heerlijke koelte niets af.
Tante Marie had een motorrijwiel, een eenpittertje met gewone trappers.
Ze had aangeboden ons te leren rijden ! ,Graag" hadden we hardop ge-
zegd. lnwendig bibberden we wel een beetje. Die avond, na de boter-
ham zouden we beginnen. Op het grasveld voor het huis hadden we al
vooroefeningen gehad : hoe je 't beest aan 't lopen moest krijgen. Tante
M. had ons al vele malen voorgezegd: de compressie beetgrijpen, een
beetje gas geven, op een drafje de motor vooruit duwen, de compressie
schieliik loslaten en even snel de koppeling beetpakken. 't Klonk alle-
maal zo eenvoudig, en als zij het voordeed, deed de motor het goed,
maar als ik probeerde, wilde hij niet. Nu, dat was niet zo eÍ9. Belang-
rijker vond ik het, hoe je haar weer tot staan moest brengen. Daar con-
centreerde ik al miin verstand en geheugen op. Ik repeteerde maar steeds:
gas verminderen, koppeling beetfakken, mötor in de vrijloop stellen,
remmen met de terugtraprem.
Ik ben 10 minuten ouder dan Joop, dus ik mocht eerst. Natuurlijk kon
ik van zenuwachtigheid de motor niet aan de gang krijgen; tante Marie
deed het nog eens voor, en meteen zei hij: tjoek,tjoek,tjoek. Numoest
ik er op. Op het grasveld hadden we al proefgefietst zonder de motor
in werking te stellen. Ik stapte dus op en "fietste" een eind, tot tante
M. mij op haar gewone fiets had ingehaald (ze kan natuurlijk niet naast
een motor draven). En nu commandeerde ze: koppeling vastpakken, mo-
tor in de kleine versnelling, iets meer gas, koppeling lan {zaanu los-
laten. ,,Nee,langzaam !" riep ze, want hij was me te vlug ontglipt en de
motor schoot zo haastig vooruit, dat ik bijna achterbleef. Toen ik be-
komen was van de schrik, moest ik omschakelen in de grote versnelling,
en zie: ik motorde rustig een eind verder; tante Marie naast me. Het
ging best. Ik hoefde maar stil te zitten en niets te doen ! Nee, werkelijk,
het was zó eenvoudig: één draai, en doos is open ; een kind kan de
rit doen (vraag maar aan Rie). Ik stopte - ik had ailes goed in mijn
hoofd gestampt; maar in miin angst om toch niets verkeerd te doen,
draaide ik het gas helemaal af. ,,Nee", zei tante M., ik heb toch gezegd:
gas uerntínd,erert. Ik heb niet gezegd: gas nfsl,witetz. Nu moet ieop
nieuw aan de gang gemaakt worden en dat kost extra benzine." Ik voelde
me erg verkwistend, maar keek tersluiks triomfanteliik naar de 200 M.,
die ik al motorgereden had. We wendden de motor met ziin kop naar
de andere kant. Tante M. maakte hem weer reisvaardig en ik motorde
de 200 M. terug naar Joop, die vol spanning wachtte op haar beurt. Ze
kon gelukkig evenmin de motor aan de gang kriigen, tante M. moest
weer te hulp komen, (ik had het gas al weer afgedraaid). Joop stapte
op en ditmaal moest ilc mee, want ik wist er nu alles van. Ik kan goed
hardloopen, al zeg ik het zelf, en ik draafde naast Joop, àl kommandee-
rende, net als tante M. ; ik liet haar ,,gas verminderen" toen miin adem
opraakte. Ze draaíde lékker ook het gas af, toen ze stopte. Ik moest
even uitblazen en toen kregen we - hoe, dat weet niemand - samen
de motor aan de gang, en we tuften en draafden vroliik terug naar
onze dierbare tante, die zich intussen in het qras had neergevleid. Joop
zei later, dat ze bij haar eerste étappe z6 de angst te pakken had ge-
kregen, dat ze het nooit meer qeprobeerd zou hehben, als ik haar niet
direct gedwongen had weer van wal te steken. Van nu af vonden we
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het allebei lijn. We l<onden er niet genoeg van krijgen)maar wemochten
helaas niet buiten tantes gezichtskring en v/e mochten ook niet hard riiden ;
tante M. was bang voor ongelukken. Nu ja, een ongeluk kun je ook wel
krijgen, als fe stapvoets rijdt (vraag maar aan Rie). En ik hoor, dat te-
genwoordig bii ons oude dames - ik bedoel oudere dames ook al
de motorsport gaan beoefenen. Toch gingen we die avond dol gelul<kig,
dat we nu ook konden motorriiden, naar bed.
Joop en ik zijn nu samen aan 't sparen voor een motor ; kunnen we niet
tegen de winter een busje plaatsen in 't clubhuis : gedenk de motor-
rijdende tweeling ? We roepen intussen ieder die vacantie heeft, toe:
,rij meer motor !"

NEL.

- -
Op de
dat:
1e.

2e.

3e.

4e.

5e.

6e.

Nieuw ingeschreven leden in de maanden

Meisjes I Afd. L.S. Klokk. R. Tanhàuser

Juli en Augustus:

Jongens IIa
,, IIa

,, IIa

,, Afd. Mulo Klokk.
Heren Sen.

,, IIb

,, llb
Jongens I

Adri Zonnenberg
Toos Zonnenberg
Jo Donkers

J. v. Berkum.
E. v. Berkum.
J. W. Hendriks.
Theo Lahaye.
B. Niemansverdriet.

vAlNl lHllET srEclRlETÀlRllÀAt[ :
bestuursvergadering van Dinsdag 15 Sept. j.l. werd o.m. besloten,

Ledenvergadering zal plaats hebben op Dinsdag 29 SeptembeÍ a.s.,
in het Clublokaal a. d. Groenestraat.
Convocatie's met agenda worden toegezonden.

Het Clubhuis rveer opengesteld zal worden op Zaterdag 3 October.

Zo mogelijk een Schaak- en Ping-pong-competitie zal worden ge-
houden.

Mej Schouten een meisjesclub zalleiden, waarschíinlijk op Maandag-
avonden.

Bii genoegzame deelname om de 14 dagen - op Vrijdag - weer
Volksdanslessen zullen ziin en wel van 8-845 voor middelste groe-
pen en van 9-945 voor ouderen.

Voor deelname aan Hocky-spel voor het winterseizoen 50 ct. ver-
schuldigd is, waarvoor e.en speciale kaart zal worden verstrekt als
bewiis dat men gerechtigd is hieraan deel te nemen.

7e. Voor deelname aan Voetbal, is de Zaterdagmiddag-competitie, die
25 ct. bedraagt.

8e. Voor deelname aan een speciale Schaak- en Ping-pong-competitie
eveneens 25 ct. moet worden betaald, waarvoor een kaart zal
worden verstrekt.
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te€ren concurr. prijzen ?

Pcul van Schqiik
Huis-, Decoratie- en
Reclcmeschilder
Inzetien van olle soorten GIos

St. Annastraat No. 100
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le Klas Reparatie-lnrichti
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)(ywclentÍbÍoen

I{Y}tEGEN
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WIJERS&Cg
Van Welderenstnaat 59

Telefoon 949

Bouwmaterialen
B ran d stoffen

HANDEL IN BRAND§TOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-Zl5a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

lVolfskuilscheweg 176 - Te!.1435

=j..Ët{.
BE\TELEN ZICI-{ BELEEFD AAN VOOR
FIET LEVEREN VAN ALLE SOORTEI",I

KAMER. Ery PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM.
WERKEN.

A. VAN DER SLUI§
AANNEMER
Hatertscheweg 491

Telefoonnummer
t364

Alle voorkomende Tirmmer-
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

il ieuwhouw, Reparatie's, tioleeringen
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D.K.W.
Werelds beste Z-tact

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

{ 10.00 Wegenbelasting per jaar
BENZINEGEBRUIK:

1 L. op 50 K.M. Snelheid 65 K.M.

d=!,

ií 6' uq;+5+
9!+

ilc oqÉo(t) 
=

OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting 4-7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Garage KNOOP
Franschestraat 56

Telef. 3022
Stalling, Benzine, OIie, Banden, enz.

Írp, DRUríiEnuDrxr{rR - 6n0E[asriÀÀi 311


