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In de op 10 Sept. gehouden bestuursvergadering werd besloten, dat er
deze winteÍ weer iets dergelijks als de Bonte-Avond van verleden jaar
gehouderr zou worden. De vier jongste bestuursleden werden verheven
tot commissie van voorbereiding. Deze commissie had opdracht, zichzelÍ
uit te breiden met leden, die zich beschikbaar wilden stellen om mee te
helpen. Daar 2Íl maand voor de voorbereiding van een dergeliike onder-
neming een vrij korte tijd is, werd onmiddellijk de bekende circulaire in
elkaar gezet, gedrukt en verzonden; de mensen moesten eÍ zo gauw
mogelíjk iets van weten en aan 't werk gaan. Nu kwam 't er op aan,

behulpzame leden te zoeken. Juffrouw Milo toonde zich direct bereid,
op allerlei gebied hulp te verlenen. Haar huis biedt op 't ogenblik al de
aanblik van een handwerkafdeling in een groot warenhuis. Als je niet
weet, wat je maken zult, ga haar maar eens raadplegen.
In de week nadat de circulaire verzonden was, begonnen de handwerk-
en handenarbeidgroepen. Een commissie voor handwerken werd gevormd
bestaande uit: Mej. Milo, J. v.d. Elst, J. Houwen, A. Knoop, R. v. Nierop,
Mevr, de Booys-de Smidt, H. v.d. Veen en Mevr. Vermeulen-Oosterlaan.
Deze dames hebben zich belast met de leiding van de handwerkmiddag
van de jongeren ; Mejuffrouw Milo is bovendien aanwezig op de hand-
werkavond voor de ouderen.
Voor handenarbeíd toonden zich bereid te helpen: Mej. Milo, L. v. Berchem,
A. v.d. Berg, W. Buys, A. Buys, A. Hogenbirk, M. Houwen, W. v.d. Mey,
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J. Noordhoff, J. Smit, Mevr. Vermeulen-Oosterlaan, J. Wegerif, M. van
Westreenen, L. v. Zeventer.
Ja, ik noem jullie namen maar even, je mocht anders eens vergeten,
dat er op je gerekend wordt !

Maar er is nog veel meer te doen. Zo is er een commissievan attracties,
die natuurlijk bestaat uit de mensen, die vorig jaar getoond hebben zo
attractievol te zijn: J. Smit, G. v.d. Hoven, P. Aartsen, G. v. Gemert,
Dan hebben we ook nog een gÍoep mensen nodig, die willen helpen de
voorwerpen aan huis af te halen en natuurlijk op de avond zelf een hele
stoet van medewerkers, o,a. een kook- en bak-commissie,
Wie zich nog beschihbaar wil stellen om aan één van deze dingen mee
te doen, kan zich aanmelden : Hermelijnstraat 19.
De handwerk- en handenarbeidgroepen waren, wat het aantal leden
betreft, nog geen daverend succes de eerste keer. Bij de jongeren ging
't wel : 15 à 20 leden, op de oudere gÍoepen maar 4 à 5.
Misschien hebben de ouderen even tijd nodig om op gang te komen ;
we zullen in elk geval niet pessimistisch gestemd zijn; ik heb al van
heel wat mensen gehoord : ,,lk ben thuis al aan iets bezig !"
Nu nog iets over 't feest zelf ; we noemen het ,,Hazenkamp-Winterfeest,,
dat klinkt feestelijk, vinden jullie ook niet ? Je moet eens even in het
clubhuis gaan kijken. Daar hangt een geestige, keurig getekende reclame-
plaat van één van onze buitengewone-leden, die bii 't horen van de
naam ,,Hazenkamp-WinterÍeest" z'n fantasie de vrije loop liet.
De naam ,,Bonte avond" was niet veelomvattend genoeg, want het ligt
in de bedoeling, zowel op Zaterdagmíddag! als op Zaterdagauorud,
(27 Nov.) 't feest te doen plaats hebben. Wanneer we denken, dat er
voorwerpen genoeg komen, kan 't wel zijn, dat we de Vrijdagavond er
nog bij nemen.
Zo gauw de tijden precies bekend zijn, zullen we in de zaal en clubhuis
lijsten ophangen, waarop ieder, die op 't feest zelf mee wil helpen, kan
tekenen.
Bereid vast voorzichtig je vrienden en familieleden voor op 't geen er
gaat gebeuren. Volgende maand horen jullie nadere bijzonderheden,
Ja, daar vergat ik nog iets ! Er zijn leden, die niet op Woensdag kunnen
komen voor handenarbeid; die kunnen gerust op Dinsdagavond komen.
Zolang't clubhuis niet uitpuilt van werkzame mensen kan er gerust
gelijktijdig gehandwerkt en gehandenarbeid worden. Ook 't omgekeerde
geldt; dus wie op Dinsd. niet kan komen handwerken, is op Woensdag
welkom. Dat het de heren verboden zou zijn aan de handwerkgroepen
deel te nemen, is een misverstand. Eén lid van de herengroep heeft
zelfs bewezen een specialiteit te zijn in 't borduren van ontbíjtlakens !

't Is maar, dat iedereen 't weet !

w. s.
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Ik heb een gezellige week meegemaakt met de ,,Hazenkamp", de week
van 3-10 October. Het begin was al goed, ik heb er maar weer een
jaartje bijgeschreven, vele gelukwensen mocht ik ontvangen en daarvoor
mijn hartelijke dank. Een paar dagen later, de 6e October, stond ik des
morgens opmerkelijk fris op, want het was de dag waarop ik 10 jaar
geleden m'n eerste les in Nijmegen aan de ,,Hazenkamp" gaf. Wéér viel
het me op, hoe ontzettend snel de jaren toch voorbÍjgaan, al l0 jaar
Hazenkamp.
lk zie me nog die middag de speelplaats op wandelen met onzen voor-
zitter, Ds. Barger, de man die met onzen altijd actieven secretaris, van
Westreenen, de ,Hazenkamp" op poten zette. We werden daar verwelkomd
door onze oud-bestuursleden An Postema en Non van Boxtel. ,,ls dat nu
onze gymnastiekleraar", hoorde ik ze fluisteren, ,,wat een jong ventje,
ik had me nou heel wat anders voorgesteld". Ik deed natuurlijk net als-
of m'n neus bloedde en wandelde de zaal binnen, waarvan ik nu niet
direct een daverende indruk kreeg.
Alles bij elkaar genomen lagen er 2 matten. EnÍin, roeien met de riemen
die je hebt, dacht ik en ben met die 39 jongens en meisjes, dames en heren aan
't werken geslagen. Pret hadden we voor 10 en gewerkt hebben we als
paarden. Het eerste begin was dus al uitstekend en des avonds ging ik
met een prettig gevoel naar Haarlem. Ook deze Woensdag, 10 jaar later
was een mooie dag. Ik mocht een schitterend bloemstuk ontvangen van
één van de herenleden, die op 6 October ook in de rij had gestaan en
nu 10 jaar later nog steeds mee turnt. Kerel ik ben je daar zeer erken-
telijk voor, je hebt me daarmede ècht veel plezier gedaan en ik dank
je zeer hartelijk dat je me deze tijd mee geholpen hebt om de ,,Hazen-
kamp" te maken, wat ze ní is. En ook jullie 4 dames van de Vrijdagavond
groep, heel veel dank voor het prachtige bouquet bloemen, dat jullie me
op les aangeboden hebt met die echt hartelijke speech. Werkelijk ik was
overdonderd een ogenblik en ik liep naar mijn woorden te zoeken. Ik
ben jullie dankbaar voor de grote vriendschap, die er tussen ons ontstaan
is,voorje grote toewijding en je hulp die je me die jaren gegeven hebt.
Zoiets doet je goed, wat een echte fijne momenten kun je toch meemaken.
Mijn beste dank voor ólles.
Ja we hebben deze week weer hàrd gewerkt, wat ik tenminste gehoord
heb, is wel raak geweest.
Ik dank Jan Grotenhuis voor zijn uitmuntend verslag van de Sauerland-
reis. Ja, man wat hadden we toch een fijne tocht, ik denk er nog steeds
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met het grootste genoegen aan. Op mijn beurt dank ik jullie allen voor
je buitengewoon prettige clubgeest en ik sluit me aan bij de hoop, dat
we het volgende jaar met een grote groep kunnen gaan om met ons
mede te genieten van al dat moois, wat we ook deze reis weer te zien
hebben gekregen.
Ik heb nog één droppel inkt in m'n penhouder en die wil ik gebruiken
om m'n grote tevredenheid te betuigen voor de vele copie, die deze keer
binnenkwam, want werkelijk de drukker kwam ruimte tekort en de
secretaris moest er aan geloven, hoor ! Hij heeft z'n toestemming ge-
geven om weer met een uitgebreider blad voor de dag te komen. Voor-
uit maar jongens en meisjes, alles wat er in je hoofd komt, stuur maar
r6àk. Het gaat weer de goede weg op, er zijn weer nieuwe leden bij-
gekomen, de Bonte Avond-commissie werkt op volle kracht, or is weer
leaan in de browwaríj. - Fijn !

HUISMAN.

@ w Wmmwm%@@w^

De Redacteur vroeg mij vanavond iets voor het maandblad te schrijven
over het koor.
Hem was het te doen om bladvulling (ik kan 't me voorstellen !). fh
meende, dat een ,stukje" niet zo hard nodig was (voor het koor), maar
daar hij er erg op aandrong (voor het blad), rvil ik dit zeggen:
,Julliehebttochallemaalgehoord, hoe fris en vrolijk er gezongen wordt?
Jullie hebt toch gehoord, dat we ook eenvoudige, leuke vierstemmige
liederen hebben ? En jullie hebt gehoord, dat nieuwe damesleden steeds
welkom zijn, maar dat er een bepaald tekort aan mannenstemmen is ?

Jan de Bas heeft een stem als een poortklok.
Ik heb wel eens gehoord, dat, als Jan Zaterdags het kerkplein harkt,ziin
stem door heel Hees te horen is. Maar als Jan een enkele maal ver-
hinderd is, zingen we drieslemmig, want Jan is de enige bas !

Tenoren ziin er drie. Twee er van waren helaas vanavond verhinderd
te komen.
Met het gevolg, dat een
aanhoorde.
Heren van de biljartzaal

1 Oct. 1937.

van de leden ons l<oor voor een dameskoor

en de ping-pongtafel, komt over en helpt ons !"

H, M. MILO.
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Momenten uit de dqmeslessen en nog wat.
Een paar weken ziin de lessen in de gymnastiekzaal weer begonnen, ik
weet niet hoe de andere leden dit vinden, maar ik ben, wat de Hazen-
kamp betreft, altijd blij dat het Zomerseizoen afgelopen is.

Bíj de Maandagavondgroep was de eerste les meer dan voltallig, daar twee
groepen tegelijk les hadden, hoewel de groep nu erg groot was en er
bovendien vele vreemde gezichten bij waren, heerste er toch direct de
echte Hazenkampgeest. Opgemerkt mag worden, dat wii die eerste les
reusachtig tam waren, dit waarschijnlijk omdat de heer Lampe les gaf
en wij zeker een goede indruk wilden maken, enfin deze ,,goede indruk"
hebben wij tiidens de derde les wel grondig te niet gedaan, op een ge-
geven ogenblik leek het wel of er burgeroorlog was uitgebroken, heel
vredelievend, hoor I

Tegen het einde van de les, wij waren juist met een spelletje bezig,
waarbij veel gelachen werd, kwam onze Directeur, die een daverende
speech afstak, de inhoud hiervan kwam zowat overeen met hetgeen in
ons Hazenkampblad van de vorige maand heeft gestaan.

Eén punt wil ik echter herhalen en wel betreffende het abonnement op
ons blad, volgens onzen Directeur truoet ieder rechtgeaard Hazenkamper
(ster) geabonneerd ziin op ons blad. De kosten kunnen haast geen be-
zwaar zijn, want het is reusachtig goedkoop, wie nu nog geen abonné
is moet dan maar als eerste wens op de verlanglijst voor St. Nicolaas
zetten'.,,Abon toemerot I{azen ka,tnpbl,ad" .

Een dergelijke wens wordt beslist vervuld.
Hieraan wilde ik toevoegen, dat nieuwelingen, die zich opgeven direct
op ons blad attent gemaakt moeten worden, zodat het niet meer voor
kan komen, dat na enige maanden een nieuw lid nog zelfs van het
bestaan van ons blad niets af weet.
Op ooze eerste ledenvergadering zag ik tot mijn schrik den Redacteur
van ons blad verschijnen en wist toen meteen : er is natuurlijk weer
eens geen copie, ik voelde mif werkelijk een beetje schuldig, maar vind
het toch niet eerlijk, dat alle Hazenkampers het verzorgen van copie
maar aan een stuk of 5 Hazen overlaten, die dan maar iedere maand
moeten zien om wat bij elkaar te krijgen. Als onze redacteur stapels
copie moet hebben, dit werd tenminste op de vergadering door het
Bestuur gezegd, dan moeten niet 5 Hazen, maar alle Hazen hieraan
meewerken. Proberen jullie het ook eens, het valt best mee ! ! !

Het kost alleen maar tijd, ik heb ook gezegd, ik kan het niet, maar er
werd eenvoudig geantwoord: ,,Je nloet".
Volgende keer nieuws uit de lessen. RIE.
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BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

KAPSALON VOOR DAMES EN HEREN
A. v. d. Broek-Pqsmcr,

Ziekerctraat 47-49 - Telef. 3784 - Nijmegen
PERMANENT WAVE MET GARANTIE

Eglglllgllg-ryI§sf f1.50 - f250 - f3.50
WATERGOLF, wassen inbegrepen f 0.60

Onduleren f 0.35 - Wassen f 0,25 - Knippen f 0.25
Bruidsluiers te huur

THE QUEEN DEPILATORY, trmer' 0ntharinssmiddel

Dit nieuwe product brengt een gehele omkeer in de wiize om
alle overtollig haar op ongewenste plaatsen te verwijderen
TARIEF HERENSALON: Knippen f0.25, Scherenf0.l5

Blonderen en Haarverven f 1'50
DINSDAG NA 1 UUR GESLOTEN

leleÍ

1
en

I
0
0
1

JAC. J. VOGEL
Tabak
Sigaren
Sigaretten
Spec. in
HAASJES TABAK
GRAAFSCHE WEG

Jansen en Ederveen
Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Touringcars

WALDEGI( PYRM(ITT§I]{OEL 6 9

TELEF. 1 en 1001



,,De Hazenkamp"
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Lieve Hazenkampsters, over zeven weken staat het Hazenkamp-Winter-
feest voor de deur. Moeke vertelt me, dat al een heel leger van rappe

handen thuis aan 't werk is getogen. Maar we hebben in 't clubhuis
ook nog materiaal en voorwerpen, die graag willen worden omgetoverd
in prijzen en hoofdprijzen. Een kleine staf is al elke Dinsdag bezig met
kussens, ontbijtlakens enz. Komen jullie die staf vergroten ? 't Is heus

nodig !

Mogelijk verleggen we ons handwerkkwartier naar mijn huis (Groenestr.

1S8). Als iullie een leeg clubhuis vindt, wil je dan bij mij aan de bel

trekken ? Alle Hazenkampsters zijn welkom - zolang de ruinrte strekt.

8.10.'32 H. M. MILO.

vQETIq,cHI pq B HEI§AqEru4ND

Rust bij het Krieger-Ehrenmql ter her-
innering cqn de Frons-Duitse oorlogr,
met de stqndbeelden von Wilhelm I,
Bismqrck en Von Moltke.

(Zie blodz. 87 von vorig nummer.)

-99

ffiEGSCHE wecer.r, Qafag1e KNOOP
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN " Franschestraat 56
Verhuurinrichting  -7-persoons wagent Telgf. 3022
Auto's zonder chauffeur Stalling, Benzine, olie, Banden, enz.
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Begin October 1927. Wie weet 't nog ?

we stonden in de rii; een groepje van 10 à lb dames van zeer ver-
schillende leeftijd, gekleed in zeer verschillende turncostumes,
we kenden elkaar niet. Voor de rij stond een rijzige jongeman met een
prettig gezicht (zonder de bekende deuk, die dit gezicht thans vertoont,
maar die, stel u gerust mijnheer Huisman, het niet minder innemend
maakt). Hij had een flink postuur en was iets minder gezet dan de
directeur van de Hazenkamp tegenwoordig is; die ietwat meerdere ge-
zetheid intussen doet aan de flinkheid van postuur niets af en staat voor
een huisvader wèl zo gekleed. Maar om op ons onderwerp terug te
komen, de jongeman, die voor de rij stond was jonger dan de meesten
van ons ; ondanks dat was hij niet verlegen, zoals men misschien zou
kunnen veronderstellen, neen, hij blikte ons vrijmoedig in het gelaat. Hij
droeg een smetteloos wit costuum, dat zijn zongebruinde gelaatstínt
voordelig deed uitkomen (tegenwoordig is dat, ik bedoel dat voordelige
uitkomen, om verschillende redenen niet meer nodig en zien we onzen
directeur nog al eens turnen in het pakje, waarin hij door Nijmeegs
straten fietst, hetgeen hem intussen even goed afgaat).
Na het ,kwartdraai rechts" zeÍte de stoet met de stijve, ongetrainde
spieren zich in beweging en ik verzeker u, dat we een serie oefeningen
te verwerken kregen, die er zijn mocht en die ons die week heugde.
Na afloop kwam ik op catechisatie. ,,8n, hoe was't?,,vroeg Ds. Creutzberg
direct. ,,Dominee, ik kan er geen woorden voor vinden en 't is metgeen
pen te beschrijven".
,,Fijn deern, daar ben ik blij om".
En stijve spieren dat we gehad hebben ! Never mind, we kwamen terug
de volgende week; we komen nog en we zullen naar we hopen nog
lang blijven komen ! !

EEN VAN DE EERSTEN.

Bel op 2842ii! U;iii [ïf5'ï3"

Korbeeck's Tcxibedrijf o'o"n"*'*"*
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Er wos eens

een avond in 't Hazenkampclubhuis, waarop er een ongewoon gedrang
was in gangen en clublokalen ; waarop veel patates frites gegeten werd.
ook werd er danig gelachen. Je kreeg gelegenheid, op ailerrei gebied
je krachten met anderen te meten. Je kon je al of niet sluimerende
talenten ontplooien op 't gebied van: hengelen, schijfschieten, timmeren enz.
Je ging 's avonds naar huis, beladen met de meest fantastische ver-
zameling van voorwerpen. Je zag b.v. iemand gebukt gaan onder de
last van: een handboek tot opvoeding van de jeugd, een deugdelijke
Gelderse rookworst, een tot dusver onovertroffen stuk scheeÍzeep, een
babypop en een origineel nrodel parapluiestandaard.
Weliswaar was je portemonnaie toen je thuis kwam aanmerkelijk dunner
dan toen je ging, een verschijnsel, dat meer voorhomt en dat je in vele
gevallen een gevoel bezorgt van : was ik maar thuis gebleven, had ik
maar niet
't Eigenaardige was, dat je die avond en zelfs de volgende morgen dat
gevoel niet bii jezelf constateerde; ie had immers waar voor je geld en
't plezier dat je er bovendien voor gehad had . nou, dat kreeg ie
nergens voor zo'n bedrag.
Zo was het toen

Er komt binnenkort .

een avond, waarop niet de beperkte ruimte van ,t clubhuis, maar de
grote zaal van de ,,Harmonie" te klein zal blijken te zijn om alre Bonte-
Avond-enthousiastelingen te kunnen bevatten
een avond, waarop niet alleen patates frites gegeten zal worden, maar
ook oliebollen en als ik aan de wilde geruchten, die de ronde doen
geloof mag hechten zelfs drabbelkoeken en warme worstjes ! !

En wat je op die avond zult beleven
Als je later oud en grijs, met stramme benen en beverige handen met
een vroegere Hazenkampkameraad oude herinneringen ophaalt onder 't
genot van een kopje koffie en dan natuurlijk praat over't tienjarig be-
staan en die avond van 27 November, zul fe er nog zo om nroeten
lachen, als je dacht, dat je op jouw leeftijd niet meer Tachen kon, zó,
dat de tranen je over je rimpelige wangen biggelen.
Er komt binnenkort . een avond, waarop je zoveel practische en
mooie voorwerpen zult kunnen buitmaken, dat je je hele familie met
minimum kosten van St. Nicolaascadeaux zult kunnen voorzien
O, ja ? maak je je St. Nicolaascadeaux altijd zelf ? Uitstekend, doe dat,
breng ze bij de Bonte-Avond-commissie en koop of win ze op 27 Nov.
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Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU
SC H EKMAN
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen,-Tel. 3664

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

f 5,00 waardebons geven recht op een vergroting

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

Maatkleding kleedt beter

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Frans Halsstraat 16
NIJMEGEN

A.v.d.Wcrarden&Zn.
KrcryenhoÍÍlccrn 216 TeleÍoon 2168

Instollotie-Burequ voor
Gqs-, Wqter-, Sonitair
en Electr. Installctiën

Lood-, Zink- en Mastiekwerken
Boden, Geijsers, WqschtcÍels, Closets

J. B. VAN LAAR
Mr, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
Maat- en Reparatie-inrichting

W;lHhines
tE nn-sËrD

GrooteMarktSla Tel. 2390
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weer terug ! De mensen, aan wie je ze geeft, zullen ze dan dubbel op
prijs stellen, want je hebt je er dan tweemaal voor uitgesloofd.
Er komt binnenkort .

een avond, die aan bontheid alles zal overtreffen wat op dit gebied tot
nu toe vertoond is.
Misschien komen er zelfs h,uea avonden.
Help je mee, en kom je ook ? Ik wel !!

KOKADORA.

NIJMEGEN, 7 Oct. '37.

Vandaag schaam ik me diep. Gisteren om zes uur kom ik de gymzaal
in en daar zegt de adjunct tegen me:,,Wel gefeliciteerd, Moeke".
,,Waarmee ?" zeg ik heel onnozel. ,,Wel, 't is toch zes October !"
Hoe bestaat het, dat je op de dag, dat 't tien jaar geleden is, dat aan,,De
Hazenkamp" de eeÍste les werd gegeven (het secretariaat beweert ten-
minste dat dit op 6 Oct. was, op mijn lidmaatschapskaart staat 5 Oct.
1927) dit radicaal vergeet ! Op z'n minst had toch de vlag van de
gymzaal moeten wapperen. 't Is een schrale troost, dat de andere be-
stuursleden er evenmin aan gedacht hebben. Hazenkampers, jullie hebt
het volste recht, om je over zo'n bestuur te beklagen. Nu ik zo diep
doordrongen ben van mijn eigen tekortkoming in dit opzicht, heb ik
des te meer respect voor de attentheid van één van de herenleden, die
den directeur een felicitatie en een prachtige bloemenmand stuurde. Alle
hulde van Ingen !

Van den directeur gesproken, hij overlaadde me vanmorgen met een
stroom van welverdiende verwijten, waaronder ik niet anders kon doen
dan schuldig het hoofd buigen. Vandaar dit deemoedig schrijven.
Nog eens : ik schaam me diep.

MOEKE.

Type- en Copieeï-inïichting
G. M. DALMEIIER
OUDE GRÀAFSCHEWEG 230

NIIMEGEN
vl'go..uru.,

Biltijk

Betaalt U niet TE VEEL belasting ?

Wendt U tot
Jan W. Grotenhuis
HATERTSCHEVELDWEG I29
Gediplomeerd Belastingconsulent

Zich tevens beleefd aanbevelend voor het
controleeren en biihouden van boeken
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Gcrzelle
Rijwielen

(ook voncÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Lqngeveldstrqat 43

hoek Dcolsche weg

TeleÍoon 3070

, voorLlnoteums

Karpetten Eetkamer

Gordijn- Zitkamer
stoffen Slaapkamer

Perzische BUreaUkamer
rapijten KLEINMEUBELEN

RIIÏAX

TeleÍ. 8
en I00B

Betrouwbaar,
VIug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu reas,
Touringcar-
en Taxib edrijf

MOLENSTRAAT
87

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooh in KlaaarsÈribo
Groenewoudse weg 162 Billijke conditiën

Meubileer-inrichting
,,HET BINNENHUIS''
J.H.TILDERS Jr.

St. Annastr.53a
Telefoon 1007

J. ELBERS,
Coursing Rijwielen
Ook op termijnbetaling
Tandems te huur
Paddepoelseweg 4

- 

r<eOaratre-inrrCntrng 

-
- 

-ö-

D. J. DEKKER,
G Ro EN ESTR. er r E§IÉI&i'i
TELEFOON 26g3ryI
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Het Meisjesk<rmp.

Zaterdagmorgen 2l Augustus waÍen we op één na allen present, die
ene dacht, dat het kamp niet doorging omdat het regende en had zich
daarom wat verlaat.
Bij Elst werden we op pruimen getracteerd en kwam Moeke tot de
ontdekking,datze haar belastingplaatje vergeten had. Dat was natuurlijk
weer net iets voor Moeke. Mijnheer Verbeek werd teruggestuurd om

het te halen. Verder kwamen we toch zonder oponthoud in ons kamp
aan. Terwijl mijnheer Verbeek brood ging halen, maakten wij onze
bedden op.
's Middags maakten we een flinke wandeling die eindigde in een niet
minder flinke regenbui. Na het eten deden we met z'n allen nog wat
spelletjes en kropen daarna in het stro. We lieten de deuren openstaan
voor de frisse lucht. 's Nachts werden we wakker doordat Moeke en
Martha halsbrekende toeren aan het maken waren om de deur dicht te
krijgen. Tenslotte gingen ze mijnheer Verbeek maar halen die hem dicht
deed en daarna was het weer stil.
De volgende morgen waren we tamelijk vroeg op. 's Morgens gingen
we naar de kerk en 's middags maakten we een speurtocht op de Iiets
naar Otterloo. 's Avonds amuseerden we ons kostelijk met flessenlopen,
moorden en andere spelletjes.
Dinsdagmiddag zijn we in Doorwerth wezen zwemmen en toen we
daarvan thuiskwamen lagen er enige koeken, die de heer van Westreenen
voor ons achtergelaten had.
De laatste moÍgen hebben we een vossenjacht gehouden, waarbij mijnheer
Verbeel< een koek in een beek liet vallen, maar toch smaakte hij er niet
minder lekker om.
Thuisgekomen pakten we ons hebben en houden in en daarna aten we
pannekoeken, die Moeke en Nel gebakken hadden.
Hulde aan den leider en de leidsters, die ons zo'n prettige kamptijd
bezorgd hebben.
We hebben er geen van allen spijt van, dat we mee zijn geweest, want
het was een reuze leuk kamp en we hopen het volgend jaar weer zo'n
gezellig kamp te houden.

DE TWEEDEKKER en STOLKIE.
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OIDIE AAIN DIE IHIAZIEINIIKAIMIIP.

Nu ik thuis weer op m'n stoel zit,
Met een potlood in m'n hand,
Moet ik even iets memoreren
Over de Vierdaagse en Hazenkamp.

De Vierdaagse, die was schitterend,
Het parcours buitengewoon.
Maar de Hazenkamp, nou jongens,
Speelde toch de boventoon !

Eerst ontmoette ik de heren
Maters en Verbeek.
Met een lieftallige verzorgsteÍ,
Die; naar 'k hoorde, Wilma heet.

Eerst was het maar vluchtig
Een kennismaking van een uur,
Maar de tweede dag, zowaar ja,
Was het reeds van langer duur,

De derde dag is naar mijn mening
De beste van de vier geweest.
Toen maakte 'k kennis met de dames,
U begrijpt, dat was een reuze-feest.

Een paar liepen er op blaren,
Voor veranclering, begrijpt u wel.
Voor 'n keer is het wel aardig,
Te lopen op zo'n klein gezwel,

Foei, Corrie, nu niet kleuren,
't Is niet alleen voor jou bestemd.
Trouwens, wat zou het geven,
Je lachte immers nog aan 't end,

Die juffrouw met Hilversum-Huizen,
U vindt 't niet erg dat ik 't vertel ?
Liep de laatste twee dagen
Ook op 'n stelletje ,je weét het wel".

De vierde dag, die was geweldig !

Het toppunt van genot gewoon,
Toen ik tussen twee bloembeladen dames
Nijmegen indreef, 't was schoon.

Enfin, de laatste avond,
Van voor- tot achterste gelid,.Waren 

onze dames
Allemaal weer reuze-fit.

Met m'n nummer ga ik sluiten
Voor 'k vervelend wordt misschien,
En ik hoop jullie in acht-en-dertig
Allemaal gezond terug te zien.

PIET DE ZANGER,
Schiedam,248'37.

Uit de ledenvergadering vctn Vrijdogr I OctobeÍ 1937.
Wegens uitstedigheid van den Voorzitter werd de vergadering geleid door den 2en
Yoorzitter, de heer Ir. G. v. Sprang.
Aanwezig ongeveer 45 leden.
De heer v. Sprang heet de aanwezigen welkom en laat in zijn openingswoord een
korte revue passeren over hetgeen sinds 1 Jan. j.l. in de Hazenkamp is beleefd. Hii
brengt in herinnering het discus-avontuur met onzen Directeur en zegl, zekernamens
allen, dankbaar te zijn, dat het nog is meegevallen.
Hij richt woorden van dank aan leidsters en leiders van kampen, Vierdaagse, Atlethiek-
wedstrijden, Voettocht, enz., wat alles zeer goed geslaagd is.
De Voorzitter heet nog in 't bijzonder welkom den heer Drost, die met zijn Hazen-
kamp-zangclubje in de pauze enige nummers ten beste zal geven.
De Notulen worden gelezen en vastgesteld.
Naar aanleiding van de Notulen merkt de heer Flier op, dat er beloftebreuk is ge-
schied door de leden die zich 1n Febr, beschikbaar stelden voor vaste medewerkers
(sters) van het blaadie. Nogmaals wordt er op aangedrongen wat voor het maandblad
te doen en vroegtijdig in te sturen.
Als mededeling volgt dat met 1 October het Clubhuis weer zal worden opengesteld.
Met een leider is men nog in onderhandeling. Voorlopig zullen de bestuursleden beur-
telings aanwezig zijn,
Bij bespreking winterwerk doet Mej. Schouten mededeling over de plannen voor het
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houden van een z.g. ,Bonte Avond" ter versterking van de kas, wat ze in ietwat
deftiger term als Hazenkamp-Winterfeest betiteld.
De heer Huisman doet mededeling over de plannen der Uitvoering ter gelegenheid
van het 1O-jarig bestaan.
In de pauze worden een 4-tal liederen ten gehore gebracht, die, niettegenstaande de
weinige herenstemmen, keurig werden gezongen.
Door den heer Aartsen wordt gevraagd of de extra turnlessen weer plaats hebben,
hetwelk door den heer Huisman bevestigend wordt beantwoord.
De heer I{oets vraagt naar de samenstelling der commissie voor de z,g, ,,BonteAvond"
efl zou het wenselijk vinden dat de leden, die de vorige ,,bonte avond', in hoofdzaak
hebben voorbereid, hierbij betrokken waren.
De Voorzitter deelt mee dat het inderdaad in de bedoeling ligt, doch alvast enkele
bestuursleden zijn aangewezen voor voorlopige bespreking en hierbij personen te be-
trekken van wie verwacht mag worden over tijd te kunnen beschikken en die er-
varing van vorig jaar hebben opgedaan.
Dan vraagt de heer Koets nog wat toch eigenlijk bedoeld wordt met conversatie-
avond - hetgeen toch meer een lezing wordt.
De heer v. Sprang antwoordt dat inderdaad de opzet als conversatie-avond bedoeld is
met een spreker, die een bepaald onderwerp inleid wat na de pauze tot conversatie
kan leiden. Gebleken is echter dat in de praktijk hiervan niet veel terecht komt en
sprel<er is blij, dat hierover eens stemmen opgaan uit de leden,
Laat thans de Ieden zelf eens met een onderwerp komen wat zij gaarne behandeld
zagen wellicht dat dit meer tot conversatie zal leiden.
Na behandeling van enige punten van Huishoudelijke
vergadering.

aard sluit de Voorzitter de

De Secr.-Penn.: A. v. W.

Ingeschreven nieuwe leden gedurende de

Meisjes I Annie Companien
Conny Graafeifland
Corry Muller
Joh, M. Moormans
Rixtia Rijpkema

Dames IIIa Truus Kievit
A. de Vries

Dames IIIb Fr. Knobbe
IIIc B. Willen.

maand September:

Jongens I

Jongens II
Heren III

W. Kleinlooh
P. Miiller
A. Willemsen
Fr. Grul
A. Lubbers
M. Graafeijland
C. J. Thiele
H. Veenvliet.

IMI IEIDIEIDIEITII INI GIEINI :

op Dinsdag 26 october, 's avonds 8 rur, zal de Heer oosrERLEE ons films ver-
tonen en iets vertellen over de Wereld-Jamboree.
Deze avond wordt gehouden in de Gymnastiekzaal Hazenkampse weg, waarbij ook
meisjes en jongens der middelste groepen welkom zijn.
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S. J. KLEINLOOH Jr.?SSb3fiï5H"%3?3
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle 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 Behan gsetp apie ren - Y r aag pri j sop gaaf zonder verpl i chti n g

Sigorenrncrgazijn

,,DE POST"

il, G, Schipperhein&Zn,

Verl. Ziekerstr. 142
Teleloon 734 - Giro 154078

St. Annostroat 234
TeleÍoon 2162

NI]MEGEN

Het betere adres
voor alle voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

,,'T BLOEI'/ENHUIS" D, A. BEERENS - NIJMEGEN
van Broeckhuysenstraat 9 Ïelefoon 2060 Postrekening 111213

Coöperatie
Hoofdkantoor:

,,Vooruitgang" LJ.A.
Burghardt v.d. Berghstraat.

Nijmegen
- Telef. 603

Brood-, Beschuit- en Banketbakkerd, Melkinrichting,
Slagerij, Levensmiddelenbedrijf met 10 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

Erati s verbrui 
I rif ïï':i''ir% JËï,]ï.arn 

am e

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

het aankopen van goederen gemakkelijker



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Wolfskuilscheweg 176 - TeI.1435

BEVELEN ZICH BELEEF'D AANVOOR
HET LEVEREN VAN ALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM.
WERKEN

Wenscht U net en degelijk

SCHILDERWERK
tegen concurreerende priis?

À. VÀNDERSLUS
A
NIÏMEGEN

tr I (Na qutomqtisering No.2l3M)
J-r I Beveelt zich beleeÍd crqn

Ml _,""or 
qlie voorkomende

íl Timmer\fferkenrr I rrrrrrlJ.ËI weltÍe.E I Metselwerken
ft | lloleerinsenJ Witwerken

Schoorsteenvegen
Alle voorkomende reparatie's aan woningen en gebouwen

Gouden Adelaar

WTLHELIVI MENNE

Burghardt v.d. Berghstr. 173

De reparatie §pecialist

r-r

WIJERS&Cg
Van Welderenstraat 59
Telefoon 949

Bouwmateriaien
B nan d stcffe n
4

PAUL VAN SCHAITK

Huis-, Decorotie- en
Reclame schilder

lnzettenvon alle soorten Glss

St. Ànnastroot 98"

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-216a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

WIELEN
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Ariel
B. M.\ry'.
O.K.Suprëme
New-Imperial
D.K.'lry'.
Gillet

Vraagt Inlichtingen
en Catalogus

ARIE

A. \M, IEOO lMl's lvl oro REIN BErDrRu rF

v. d. Havestraatlz-l4 Nijmegen Telef. (2)3964


