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Daar de lessen in onze gymnastiekzaal voor dit jaarrveertothetverleden
behoren, wil ik trachten enige bijzonderheden van deze avonden te
vermelden.

Ik weet niet, hoe het andere lui gaat, maar dikwijls overkomt het mij
dat ik, de dag waarop onze groep les heeft, al tiidens mijn werk denk,
iíjn vanavond Hazenkamp, dit is toch wel een bewijs, hoe leuk en ge-
zellig het er bij ons toegaat.

Enige weken geleden hebben wíj hartroerend afscheid genomen van Rie
Bos, die door vertrek naar Amsterdam ons helaas moest verlaten, jammer
hoor Rie, dat je weg bent, we hebben je gelach de eerste tiid wel gemist,
maar je zuster schreeuwt nu voor twee, wat minder leuk is voor de
omgeving, wat jíj Bep ?

De laatste tijd was ik op de lessen steeds naar bijzonderheden aan het
speuren, maar het was steeds hetzelfde, tam gezellig, maar kijk, één les
ben ik er niet en zie, er gebeurt ineens zoveel, dat naar ik hoorde het
haast niet te verwerken zou ziin geweest, ik heb maar goed geluisterd
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en begrepen, dat Moeke natuurliik weer eens in actie was geweest.

Hoe kwam het toch, dat je veel te laat op les kwam en bovendien

vertelde, dat ie iuist capuciiners gegeten had, je kon toch weten, dat

zoiets gevaarlijk is, vooral als de ,,Baas" zulke dingen in de gaten heeft.

Ik heb echt medeliiden met je gehad toen ik hoorde, hoe je hebt moeten

werken en maar steeds riep: ,,Denk toch aan de capucifners", zonder

dat iemand er zich aan stoorde, en dat ie tot slot van deze .,moeilijl<e"

avond nog aan een partii Medizin-bal moest meedoen is werkeliik on-

gehoord, maar gelukkig, dat je taai bent, hè Moeke, je was tenminste

weer erg fit de volgende les.

Maar dan nog onze verzette les op Vrijdagavond, wat bliikbaar voor

de meeste van onze groep niet mogelijk was, zodat wii maar met z'n

tienen waren, wij mochten zeggen, wat wii graag hadden, de meningen

liepen, zoals gewoonlijk uiteen, totdat Bep op het onzalige idee kwam

om iets ,,geks" te vragen, nu daar was de directeur direct voor te vinden,

de brug werd aan één kant flink hoog gezet en bleef aan de andere

kant op de gewone hoogte staan. Ik kan er nog niet over uit, hoe wii
daar aan hebben gesparteld, de vraag of miinheer Huisman soms naar

het circus was geweest, was dan ook wel op ziin plaats; eerlijk gezegd

gingen de oefeningen rïtiserabel, zodat het aanmerkingen regende'

Cor spartelend aan de brug, beweerde : ,,als U er zich maar eens niet

mee bemoeid,e, zou het veel beter gaan", buiten verwachtingwerd hierop

ernstig ingegaan, de resultaten waren natuurliik verrassend, zeg Hazen

kunnen f ullie je voorstellen, onze directeur die ruim víif minuten niets

zegt?

Tot slot wat over een andere les en wel die van Zaterdag, precies 5

uur stonden wij voor de zaal, Zus bracht de sleutel met de mededeling,

de directeur komt zo, dat het woord zÓ nogal rekbaar is, hebben wii
Zaterdag kunnen merken, in de veronderstelling, dat hiervoor wel een

ernstige reden zou ztin (dit was ook het geval, is het niet voetballers?)
begonnen wii maar ernstig te werken met paard en brug, tegen kwart
voor zes ging de kreet, daar komt de ,,Baas", deze vond een lege

gymzaal, maar na een paar minuten kwam het groepje keurig binnen-

gemarcheerd, wat er allemaal precies volgde, zal ik maar niet schriiven'

maar wel, dat wij voor het wachten werden schadeloosgesteld met . . ;

om jalouzie te voorkomen zal ik het maar niet noemen, één of andere

groep zou vandaag of morgen zich ook zo iets kunnen wensen en dat

zou toch al te bar worden.
Tot een volgende keer ! RIE.
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Hiernqost zien we de reden
wcrcrrom Mej. i. DE SMIDT
ons qls bestuurslid gingr ver-
laten. We merken ocrn hun
sezicht dqt het geen droevige
oorzqqk wqs en we hopen
dqt we hqqr nog lonq zoo
strqlend en gelukkig op onze
Hqzenkqmp-qvonden zullen
ontmoeten.

Onze kennismoking met,,Lcrnds-Zegert".

Drie en een halleve gulden kostte het Pinksterkamp ! Maar 't was dit
jaar in Doorn, inplaats van in Oud-Leusden. In Oud-Leusden wonen we
in een houten gebouw en in een schuur; in Doorn echter logeerden we
in een mooi stenen gebouw, de heren incluis. En niet onmogelijk is in
die f 3.50 een kleine prijsverhoging inbegrepen voor het risico : het
slapen van heren-Hazenkampers in gewone bedden. Die bedden hebben
het te kwaad gehad ! Je kunt het echter de Hazenkampers niet kwalijk
nemen, wanneer ze ongewoon met een bed omspringen : ze zijn in het
stroo opgegroeid.

Op de heenreis hadden we veel regen. De mooie fietspaden voorbij
Wageningen waren op sommige plaatsen geïnundeerd. En nu en dan
maakte iemand een buiteling vanwege de modder of de paaltjes. We
legden aan bij het Berghuis, waar we onze dorst lesten. De ,,zeer
hongerigen" hadden ook nog een stevige boterham en de ,,zeer onver-
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moeiden" zaten in een wíp op de schommel. Na het Berghuís waren de
paden droger en al spoedig reden we op de hoofdweg naar Doorn. Toen
rve bii het hek van ,,Lands-Zegen" kwamen, hoorde je: ,,ls dat nu alles?"
Maar hoe verder we in de tuin kwamen, hoe groter het gebouw werd.
Het echtpaar Vermeulen met aanhang was 's morgens al gegaan om de
kat uit de boom te kíjken, en ze hadden hun ogen en oren goed gebruikt.
Ze wisten precies hoeveel custard er voor de pudding was, dat er een
mooie hond was, enz. Ook hadden ze de ze de slaapgelegenheden vast
gedistribueerd. De heren sliepen beneden in een zaal (overdag was 't
net een ziel<enzaal; 's nachts echter niet), en de dames werden verwezen
naar kamers voor drie en vier personen op de le verdieping.
Nadat ieder zich met spoed had geïnstaleerd, schaarden we ons in de
eetzaal, waareen gezellig haardvuur brandde, aan de lange tafel, gedekt
met bordjes van de Kon. Holl. Lloyd en theekoppen zonder oor van
f 0.40 het stuk; prettig om uit te drinken, practisch om af te wassen.
Terwiil we nog aten kwam Dr. Eykman, die in een op het terrein staand
zomerhuis logeerde, orrs begroeterr,
Na de maaltiid maakte we onze avondwandeling en daarna zalen we
nog een poos bii het haardvuur en deden een spelletie, waarbii wiilen

de potvissen en de hoge hoed van den Negus een rol speelden. Het
slapen gaan nam bij een deel der Hazen geruime tiid in beslag. Gevechten
werden geleverd, met behulp van gymschoenen en riemen, van uit de
ramen van de slaapzaal naar die van de bovenverdieping, helheen geen
gemakkeliik werk was, doordien de viianden elkander niet konden zien.

De Zondagmorgen bracht beter weer; een croquetspel werd ontdekt en
terstond in gebruik genomen. Om 10 uur was er kerk. Dr. Eykman ging
hierbii voor. Met het zingen liep het weer spaak! maar ditmaal lag de
schuld niet bij de organiste. De kerkgangers, misleid door de drie noten,
stal<en van Gez. 52 over naar Gez. 272, wat de wiis betreft. Ze schenen
op geen orgel meer te letten, alleen voorzanger Heintf e hoorden ze nog.
Ik vermoed, dat het Heintie was (die alleen psalmwiizen kent ; Gez. 272
heeft dezelfde wijs als Ps. 42), die ze eigenlijk op het dwaalspoor heeft
gebracht. De organiste deed het beste, wat ze doen kon, door de wiis
van Gez. 272 over te nemen. Ik heb het vanavond eens geprobeerd:
Gez. 272 zingen en terwijl Gez. 52 spelen; het klinkt werkeliik niet
mooi!

Na de preek kregen we twee koppen koffie en werd er gecroquet. Ik
kan meteen wel vertellen, dat er daarna o,ltiid gecroquet werd, als men
niet wandelde, at of sliep; er werd bijna met de hamers om de hamers
gevochten ; zelfs Rie liet haar nieuwste liefde, Bernard (een echte Adonis)
eÍ voor in de steek en ik verwacht, dat het Bestuur van de Hazenl<amp
één of twee croquetspelen heeft aangeschaft, vóór dit verslag in het
maandblad staat. (Worrtt ueruol_4d,).
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In de veronderstelling, dat iedere Hazenkamper wel wat zal afweten
van 't bestaan van bovengenoemd koortje, wil ik er hier toch nog eens
even de aandacht op vestigen.
Iedere vrijdagavond wordt er gedurende enkele maanden trouw geoefend
in de gymzaal aan de Hazenkampse weg, onder de uitstekende leiding
van den Heer Drost. Ik zou iedereen, die wat voor de zang voelt,
willen aanraden : kom eens een kijkje nen.len en luister eens, het verplicht
tot niets, hoor! Je zult werkelijk verbaasd zijn over de vorderingen, die
wíj in die korte tiid gemaakt hebben; er wordt dan ook werkelijkf linlc
geoefend !

Denk nu niet, dat het een stíjve, saaie boel is, want dat is bii de Hazen-
lramp onmogelíjk, maar àls we zingen, doen we 't ook zo {oed, mogelijk.
In de pauze is altijd gelegenheid genoeg om te redeneren enz., zodat
er gedurende het zingen zo min mogelijk gepraat wordt.
En wat wordt er nu zo al gezongen ? Wel, van alles ! Leuke, vlotte
kampliedjes, canons, maar ook mooie vierstemmíge stukjes. Nogmaals
kom, luister en doe mee ! We kunnen nog leden genoeg gebruiken,
er is vooral een groot tekort aan h,ereru ! Maar de dames ziin ook
welkom, hoor !

De contributie (voor de muziekaanschaf !) is zo laag mogelijk gesteld
n.l. op f 0.05, dat is éétt stu,iuer per week. Bij niet-verschijnen töch
het verschuldigde bedrag betalen aan onze penningmeesteresse (tevens
piano-begeleidster !) Mej. Milo. Als men onverhoopt bedankt als lid,
betaalt men nog gedurende twee weken contributie. Wie nu zegt, dat
hii (of zii) niet zingen kan, of er niets voor voelt, wel wordt dan
begunstiger voor een minimum bedrag van f 0.50 per jaar.
De zomermaanden wordt er door gezongen, behalve de maand Augustus,
dan is er grote vacantíe !

Ziezo, nu kan niemand zich meer verontsch.uldigen door te zeggen, dat
hii niets wist van 't bestaan van ons zangclubfe. Het is nu aan jullie
om ervoor te zorgen, dat ons lcoortje, dat nu nog niet de naam mag
dragen van lcoor, groeie en bloeie tot een flink en goed geoefend koor.
Wordt líd en werft leden en begunstigers !

Tot a.s. Vriidagavond 8.15 in de gymzaal!
SUZE.



"De Hazenkamp' _47

N. V. FAT UIy1 o n sev "" ?i;u :,'oï §:ï 3f; *'à e n,, van r 845

Weet [J. dat U zich bii de N.V. FATUM voor U en Uw gezin
' kunt verzekeren tegen de kosten van

Ziekenhuisverpleging,
Speci ali stenh ulp,
en Operaties.

Vraagt inlichtingen, zonder eenige verplichtingen, aan den
gwsp@@a@wz waaw Wà$rme.g@m @n @wgewilwga

Zfu"@. & fuWW%We @wwesWewWscWaw@W ru@Z Weh. Z@2@

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

van Hees-St. Anna
Begraafplaats,,Rustoord" en

Gemeentebegraafplaats

Transporten

J. J. H. DE HARTOG
Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr. 83. - Telef. 3199
Hees

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN
CAMERA,S - TASSEN STATIEVEN ENZ.

f 5,00 waardebons geven recht op een vergroting

Maatkleding kleedt beter
J, B. VAN LAAR

Mr. Schoenmaker

G

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat 16
NIJMEGEN

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

Instcllotie-BurecÍu voor
Gas-, Wqter-, Sanitcir
en Electr. Instollctiën

Lood-, Zink- en Mostiekwerken
Boden, Geijsers, WoschtcÍels, Closets

TULPSTRAAT 36
Maat- en Reparatie-inrichting

Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
Groesbeekscheweer 176

Nijmegen,-Tel. 3664

aschmachines
ringers

Groote Markt 3la Tel. 2390



48 ,De Hazenkamp"

,, IIINI AINI IDIEIRIMIAINS SCIHIOIEINI IENI "

Van ,,höchster Stelle" gewerd mii het verzoek een critisch verslag te
willen geven over de opvoering vaÍr : ,, In andermans schoenen". ,,Vooral
critisch zijn, maar dan opvoedend-critisch", zo werd er bij gezegd.
Ik heb daar, zonder er veel over na te denken, in toegestemd, maar
nu ik àchter de uitvoering sta, bedank ik er toch feestelijk voor om na
deze kostelijke avond nog eens te gaan ,schoolmeesteren".
Ik schaam me niets voor miin vak, integendeel, er is geen mooier en
als ik nog eens ter wereld kwam... etcétéra, etcétéra. Maar,,school-
meesteren" in de zin, zoals ik zoeven bedoelde, is verfoeilijk. Niettemin:
Belofte maakt schuld. Alzo een paar opmerkingen. Allereerst mijn
compliment voor de keuze van dít stuk. Pas als men zelf met het
regisseurs-biiltje gehakt heeÍt, weet men, dat de moeilijkheden d6àr
bii de keuze van het stuk, niet alleen beginnen, maar zich zelfs opstapelen.
Men behoort rekening te houden met het spelers-materiaal, de aard van
de avond, de smaak van het publiek, de mogeliikheid van décor.
En als de freule achter deze volzin haar stereotype etcétéra, etcétéra
had uitgebrouwd, had ze nog wat goeds gezegd ook.
Dit stuk nu leek me juist geschikt voor een avond als deze. Het was
gevoelig en niet sentimenteel, grappig en toch geen klucht, oppervlakkig
maar niet banaal. Shaw en Ibsen mislukken in handen van deze spelers
op een Hazenkamp-avond als deze gespeeld. Maar evenzeer ben ik ervan
overtuigd, dat een Hazenkamper van nature een afkeer heeft van het
banale. Ik geloof, dat de regisseur èn ziin publiek èn zijn spelers juist
gepeild heeft, Wat dit laatste betreft b.v. : Kon ie nu den Heer Breed
van Rietschoten juister treffen dan van Vucht Tijssen deed ?

Ik weet wel, dat ik heel vreemd zott opkiiken, als ik dezen iongeman
in 't gewone leven gewoon hoorde praten en gewoon zag doen. 't Was

akelig natuurlifk. Trouwens er waÍen er meer, waar spel en echtheid
identiek werden. Wat kon die Truus Mertens de dingen uit de grond
van haar hart zeggen ! Uiteraard waren er die minder ,,natuurliik"
aandeden, maar zolang de Hazenkamp nog geen toneelvereniging is,

zelfs niet voor dilettanten (en zij moge het nooit worden ! !), zolang deze

,artisten" slechts optreden om een avond als deze te vullen, past het

den criticus niet hen een artisten-maatstaf aan te leggen. Over artisten
gesproken : ik moest nog al eens aan Rembrandt denken met ziin felle
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licht en diepe donker in één schilderij. Hier waren in één huis verenigd:
de majoor, een brombeer in 't kwadraat tegenover een engel van lief-
talligheid, gelukkig door Annie Tangelder zonder overdrijving vertolkt,
een voor 100 % geaffecteerde freule tegenover de gepersonifieerde
natuurlijkheid van Truus Mertens enz. Men vond dit blijkbaar nog niet
rembrandtiek genoeg en ging daarom nog wat met de toneellichten
werken, waardoor eén groepje in 't felle licht kwam, de rest was schaduw.
Nooit meer doen, dat is geen toneel, dat is revue. De spelers noch 't
stuk verdragen zo iets. Gelukkig weigerden de voetlichten zelÍ al
gedeeltelijk om hieraan mee te werken.
En als 't publiek nu nog eens leerde, dat het niet per sé bii elk,a scëne
behoeft te lachen ! Als Dick binnen komt, terwiil Nelly Dupont piano
speelt, (tussen twee haakjes, dat was mooi, gevoelig en toch sober spel
van die Nelly) dan zit daar heel weinig, belachwek.kends in. Ik geef toe,

ook ik hield miin hart vast en zat te denken : ,Als hii nu nraar niet gaat
zeggen, dat hii zo en zoveel jaar geleden een heel lief meisje datzelfde
liedje hoorde spelen en wat daar verder volgt, en helaas het kwam.
Maar dat is tenslotte de schuld van Dom de Gruyter, den schrijver, en

niet van den Heer Flier, den speler, die fuist van zo'n scène nog maakt
wat er met mogelijkheid van te maken is. Bovendien geloof ik nooit,
dat het publiek wist, waarom 't lachte.
Maar ik geloof, dat ik al behoorlijk bezig ben met me te bezondigen
aan 't euvel, in 't begin van dit stukje genoemd. Als dat je toch een-

maalin'tbloed zitl lk houd gauw op. Nogmaals dank voor de kostelijke
avond' 

K.

Bel op 2842
qls U gqctt trouwen
als U gqqt winkelen
qls U gcat reizen

Korbeeck's Tcrxibedrijf o'o"n"*'*'*
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Henk Milo,
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NIJMEGEN, datum postmerk.

Heb ie wel eens misschien,
in ,de Vereeniging" gezien
wat de ,,hazen" alzo presteren ?

Nu, dan moet je met fatsoen
dit een volgend keer eens doen,

Want daar kun je nog heel wat van leren.

Eerst traden ze aanl
de vlaggen vooraan,
wel een stuk of tien, ongelogen,

En toen kwamen in 't veld
Zoveel hazen gesneld

't Werd me wit en zwart voor m'n ogen.

De baas van het spul,
(wat een aardige knul),
liet ze netjes een handje opsteken.

Daarna zongen ze een mop
en wij stonden op,

je raakte niet uitgekeken.

Toen marcheerden ze kwiek
op een mopje muziek
met z'n allen weer naar buiten.

Nu begon het eerst goed,
want daar kwamen met spoed

een stuk of wat kleine spruiten.

En dat liep vlug en licht,
('t was zo'n aardig gezicht),
met een bal te balanseren:

Brugje op - brugje af

dan terug op een draf,
zelfs de kleinste kon heel wat presteren.

EEN BRIEF VAN NICHT GREET AAN NEEF PIET.
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Toen ze w'3rqn gegaan,
kwamen anderen aan,
die ook prachtige kunsten vertoonden.

Wat het vele publiek
op de maat der muziek

met een stevig applaus steeds beloonde.

Maar één ding, goeie man,
daar begreep ik niks van,
ze hadden een ding, paard geheten.

Maar dat was krek niks waard,
't had geen kop en geen staart,

hoe konden ze dat nou vergeten.

Ook kwam, hoor eens aan,
de heer Oosterlee aan,
die voor Sinterklaas ging spelen.

Vier schonk hij royaal,
(O, wat klapte de zaal),
Cadeautjes om te stelen.

De piano-mama
kreeg een doos chocola.
De baas kreeg een boek (moet je weten),

De onderbaas kreeg een pak
('k weet niet wat 'r in stak).

De secr. een pen (d'oude was zeker versleten).

En dan deed nog een stel
grote heren een spel:
,,vrije oefeningen" geheten.

Jong, dat was me een spul,
nee, vast geen flauwe kul,

ze moesten er danig van 2...,.

En ze moesten, 't is sterk,
om dat vrees'lijl<e werk
te vertonen, nog lesgeld toe geven.

Maar vraagt men op 't kantoor:
,Buig uzelve eens door",

Wat zou dat een stakingen geven.
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Maar de meisies, voorwaar
hadden 't ook voor elkaar,
Die hupten en dansten en spÍongen.

Een juf speelde daarbij
een zoete melodii ;

't Was een reuzen-gezicht, ouwe jongen.

Ook zwaaiden ze stout
met een knots (dat's een hout).
Daarvan valt tenminste te leren,

want, ziin ze eens getrouwd,
kunnen ze dat stuk hout

prachtig op hunne m. . . . atten proberen.

En nu schríif ik niet meer,
want mijn vingers doen zeer,
maar genoten dat heb ik ,,reusachtig".

Komt zo'n avond weer aan,
kom dan kiiken voortaan,

Want in één woord, neef Piet, het was

,,Prachtig ! I l))

Je nicht Greet.

EEN TRAININGSMABS.
Wij lopen de 4-dccgse mee, vol levenslust en moed,
ols goede lopers blijven wij oltijd op goeden voet . . . ,

Zaterdagmiddag 2 uur. De Hazenkamp trekt uit om te trainen. Wat zeg
ik ? Hazenkamp ? Nu ja, 9 Hazen (wat weinig !).
Met een stevig vaartje gaan we naar Beek. Hier komt de schaar van
den Heer Verbeek tevoorschiin. Blaren, zegt U ? Welnee, de rok van
Marianne is te nauw, doch met 2 minuten stevenen we, via Hes, de

,Oorsprong" op. Halfweg echter ploffen 7 onzer,'t voorbeeld van den
leider volgend, op een bank, 2 zoel<en elders hun heil. De nZeven
Heuvelen" benen wii over, genietend van het schone vergezicht links
van ons en het mulle zand onder ons. Hoe je hier aan een stijve nek komt ?

Moet U Annie vragen ! Maar',,vol levenslust en moed" tippelen we door
naar Groesbeek.
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Hier wordt halt gehouden, de grote rust. Na veel gepraat en getel komt
de ,bazin" aanzetten met choco-perl, prikkelende ranja met een rietje
en melk-citroen. Ik vond het lekker, jullie ook ? We hebben gezellig
gekeuveld met de ,.bazin", die ons vertelde, dat ze door een stel Nii-
megenaren ,,tuk" genomen was vorig jaar. Fijne lui, die Groesbekers,
ze komen later allemaal ,,eerste deur, rechts" ! De adjunct verraste ons
nog met een ,,buil", waarmee Dollie de hele weg zoet geweest is. Dan
zetten we koers over de Maldense baan naar Malden. Geen kip kom je
daar tegen, wel libellen en grasparkietjes. De hele weg genieten we
van bloeiende acacia's (heerlijke geur volgens sommigen,,,stank" volgens
anderen) en we beginnen de stal al biina te ruiken, als er plots een
noodkreet opstijgt uit de achterhoede, bezet door Dollie, Ko, Marianne
Dick, Henk en Jan. Bij Ko hapert iets en als wii op nader onderzoek
uitgaan, blijkt ,,de goede voet" roodgekleurd !

De oorzaak ? Dat kunnen alléén lopers begrijpen,'k geloof het heet ,blaar".

De gelukkige bezitster wordt per fiets vervoerd naar 't huis van den
Heer WijnbeÍgent waar ook de andere Hazen welkom zijn. (Nog even
den Heer en Mevrouw Wijnbergen hartelijk bedanken voor de genoten
gastvrijheid ! Mensen, een reuze adres om even aan te wippen, 4.7 km.
de Mookse baan op, rechts !).
De heer Verbeek heeft alras een emmer water bemachtigd ) rnaar als de
kippen zijn we erbij, want eerlijk zullen we alles delen, wat zeggen
jullie ? Inmiddels heeft de Heer Wijnbergen de Sneltax (Knoop) opgebeld,
die binnen 10 minuten (hoera) voor de deur staat, met Ans aan het stuur
(echt Amerikaans). Ko wordt in de tax geplaatst, maar ja, wie moet er
nu op haar passen ? 'n Kritiek moment, maar we nemen een kloek besluit
en stappen alle 9 (pas op, mensen, de politie) in een G-persoons tax,
met de gedachte : ,,Samen uit, samen thuis" !

Hoe dat was ? Nee, nu niet al te nieuwsgierig, Maar ik zat goed !

Hulde aan Ans, die ons rumoerig troepje, loslopende, eigenwijze dames
ten spijt, veilig op ,Levensmorgen" gebracht heeft, waar we ,,fit" binnen
krvamen (de kleedkamers dan altijd).

Ziedaar, 't einde van een emotievolle trainingsmars, die veranderde in
een genotvolle autotocht.

J. r.
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MEDEDELINGEN.

Uit de bestuursvergadering van 2 Juni i.l.

Besloten werd de iaarliikse voettocht te houden van 27 t.e.m. 30 Aug. De
tocht zal in het volgend nummer bekend gemaakt worden.
Inleggeld t f 10.50.

Yan 21 t.e.m. 25 Aug. zal bij genoegzame deelname (minstens 10) een meisf es-

kamp rvorden gehouden.
De dames-bestuursleden Mej. Schouten en Mei. Dekker zullen de leiding
nemen. Vermoedelijke kosten f 4.50.
Zo mogelijk ook een fongenskamp onder leiding van de heren Vermeulen
en Verbeek.

NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND MEI 1937.

Meisjes I Greet Brak Jongens L.S. Klokk. Fr. Flemmings,
o I B. Weideman, ,, ,, E. Gerritsen,
,, Ia W, Anema, ,, ,, J. v. Kuyl,
,, Ia M. Overeem, Joh. Smeets,
,, L.S. Klokk. N. Wachtendorff, ,, IIa A. v. Baak,

Dames II D. Hofstee. ,, IIa K. Rindskopff,
,, IIa P. Reedijk,

Heren III Fr. Boeser.

oP ALLE NIJMEEGSCHE wEGEN, Gafaqe KNOOP
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN -Franschesrraat 56
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S. J. KLE I NLOOH Jr. ?5§5:"t"ï5Y"=,% ""73
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van al le soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen,Linoleums enz.
Alle werkzaamheden worden vakkundig, vlug en concurreerend uitgevoerd

Matrassen vernieuwen en opmaken, zo nodig in één dag
Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag prilsopgaaf zonder verplichting

Sigcrenmqgqzijn

,,DE POST"

['|, G, Schipperhein&Zn,

Verl. Ziekerstr. 142
TeleÍoon 734 - Giro 154078

St. Annastraat 234
TeleÍoon 2152

NIIMEGEN

c.\lsr-uxI NJIIEGEX

-l-!
GCDNPL.

ODrlCIEN

Het betere adres
voor alle voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

,,T BLOTN4ENHUIS" D, A. BEERENS - NIJMEGEN
van Broeckhuysensiraat 9 Telefoon 2060 Postrekening llÍ213

Coöper atie
Hoofdkantoor:

_ Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Melkinrichting,
Slagerij, Levensmiddelenbedrijf met l0 Kruidenierswinkels,
Brandstoffen, Aardappelen, - Manufacturen en Dekens,
Tabak, Sigaren en Sigaretten, - Fijne Vleeschwaren,
Haarden en Haardkachels, Kachels en Huish. Artikelen

Brand- en Inbraakverzekering, Bijkant. Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geeft aan leden uitkering bij bevalling, 14 dagen

I r a t i s v e rb r u i 

S rif ïï ït: i''i,ï,rËl,Iïà 
a r n a m e

Vragen en bezorgen in alle delen der stad en omgeving
Vraagt spaarzegels bii onze bezorgers en in onze winkels, U maakt U hierdoor

het aankopen van goederen gemakkeliiker

,lVooruitgang" [J.A. Nijmegen
Burghardt v.d. Berghstraat. - Telef. O0B



D. van Ingen & Zanen
BLOEMI§TEN

Wolfskuilscheweg 176 - Tel.1435

N
E
M
E
R

BEVELEN ZICH BELEEFD AANVOOR
HET LEVEREN VAN ALLE SOORTEN

KAMER- EN PERKPLANTEN
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN

Wenscht U net en degrelijk

SCHILDEHWERK
tegen concurreerende priis?

PAUL VAN SCHAI]K

Huis-, Decorotie- en
Reclome schilder

Inzetien vcrn crile soorien Glos

St. Ànnctstraat 98o

HANDEL IN BRAI§DSTOFFEN

N. FREDERTKS,
Groenestraat 215-216a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

A. VANDERSLUS

NI]MEGEN
TeleÍoonn. 1364

(Ncr outomqtiserine §!!!§!)
Beveelt zich beleeÍd ccIn
voor alle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken

. Schoorsteenvegen
Àlle voorkomende reparatie's aan woningen en gebouwen

Gouden Adelaar

1VILHELM MENNE

Burghardt v.d. Berghstr. 173

De reparatie Specialist

.

WIJERS&C:
Van Welderenstraat 59
Telef oon 949

Bouwmaterialen
B ran d stoffe n
E

WIELEN
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Ariel
B. M.\ry'.

O.K.Suprëme
New-Imperial
D.K.W.
Gillet

Vraagt Inlichtingen
en Catalogus

ARI

A.W. IEOO lMl's lMl orom EN IEEDIRISIIF

v. d. Havestraatlz-t4 Nijmegen Telef. (2)3964

Drukke,ij D-ekker - 91""L"!!, 3il


