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GROTE GEBEURTENISSEN WERPEN HUN SCHADUW VOORUIT.

Ik geloof niet, dat eÍ voor het a.s. Winterfeest op 27 November in de

,,Harmonie". een meer toepasselijke spreuk bestaan kan. Er is de af-
gelopen maand in de clublokalen in de Groenestraal, maar ook in de
huiskamers der leden zelf, veel werk verzet. Wie bíi Moeke thuis of bij
Mej. Milo de voorraden ziet toenemen, zal niet anders dan dit l<unnen
beamen. Maar toch is er nog meer nodíg. Willen wij deze avond doen
slagen, zoals het Bestuur zich heeft gedacht, dan moet er bij het ophalen
aan de diverse adressen, nog heel wat binnenkonren, willen wij in staat
zijn een flinke som over te houden.
Dames en Heren, jongens en meisjes, Ouders en Kennissen, wij doen
een beroep op U voor deze avond Uw kasten nog eens na te kijken, of
er niets geschikt meer voor het Winterieest in aanwezíg is.
Er bestaat vanzelfsprekend ook in 't geheel geen bezwaar tegen, iets
gekochts ter beschikking te stellen. Toe, Iaten wii alles in het werk
stellen om te zoígen, dat er zo'n hoop gegeven wordt, dat wij met de
voorwerpen geen raad weten. ln ons eerste Iustrum moeten wij laten
zien, dat ,,De Hazenkamp" nog volop bloeit en zeker nog niet tot de
oude bezadigde verenigingen behoort. Leden, gooit met ieugdig enlhou-
siasme je schouders er onder en laat de Bazar als eerste beroep op
jullie in het lustrumjaar goed, als he1 psp, zelfs schitterend slagen. De
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lijsten welke zich in het gymnastieklokaal bevinden, zijn nog niet vol en
wii hopen dan ook, dat nog vele leden zich beschikbaar zullen stellen,
gedachtig aan de spreuk: ,,Vele handen maken het werk licht".
Er worden oliebollen gebakken, er wordt thee geschonken evenals
chocolade en anijsmell<, er zijn attracties met verrassingen, korlom er
zijn onderdelen genoeg, waar jullie medewerking kan worden gebruikt.
Kom 's avonds met een goede portemonnaie, maar verlaat de zaal vooral
niet voor deze totaal leeg is. U bewiist er,,De Hazenkamp" een grote
dienst mede, terwijl het geld op een goede manier zal worden besteed.
Afgesproken dus, allemaal naar het Hazenkamp:Winterfeest op 27 No-
vember, 's middags en 's avonds in de ,,Harmonie". Tot ziens !

NloG lllETs voolR 1te38.

De Hazenkamp noemt zich een vereniging voor lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling. Die ,,geestelifl<e ontwikkeling" zal voor menigeen, die
denkt,,De Hazenkamp" van binnen en van buiten te kennen, er misschien
al jaren lid van is, een grote verrassing zijn.,,De Hazenkamp"isimmers
op 't ogenblik niets.anders dan een sport- en gymnastiehvereniging met
een eigen sfeer en een clubleven, dat uitgebreider is dan dat van de
meeste dergelijke verenigingen. Van het organiseren van cursussen
voor geestelijke ontwikkeling, het middel dat in de statuten (kijk maar
achter op je lidmaatschapskaart) genoemd wordt, is in deze 10 jaar niet
veel terecht gekomen.
Waarom is nu ,,De Hazenkamp", overigens toch actief genoeg, de ver-
eniging, die steeds weer iets nieuws heeft, juist op dit punt zo in gebreke
gebleven ?

Niet omdat de grondslag waarop het hele verenigingsleven gebaseerd
is, het Evangelie van Jezus Christus (kiik maar weer !) de geest van
minder belang acht dan het lichaam.
Ook niet omdat voor geestelilke ontwikkeling meer geld, materiaal enz.
nodig is dan voor lichamelijke, ol omdat er geen bevoegde leiding te
kriigen is.

Ook niet omdat het Bestuur meent dat 't niet nodig is, dat alle Hazen-
kampers al ontwikkeld genoeg zijn.
Ook niet omdat de leden er geen behoefte aan voelen, in 't besef dat
't toch maar nutteloze moeite zou zijn, want dat hun verstand niet (rneer)
voor enige ontwikkeling vatbaar is.
Maar waarom dan wel?
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Ik geloof, omdat zowel leden als Bestuur te veel het idee school in
hun hooid hebben en denken aan dwang en verveling, aan leren en
huiswerk en overhoren. Evenmin echter als de gymnastieklessen ge-
dwongen ziin, evenmin als je daar iets leert dat je thuis moet oefenen
en 't volgende uur moet vertonen, evenmin als de leiders de onÍeilbare
en ontoegankelijke bazen zijn, die alles beter weten en kunnen, evenmin
hoeft 'n ontwikkelingscuÍsus al die bezwaren te hebben.
Maar net als op een gymnastiekles je je lichaam onder deskundige
leiding oefent, d.w.z. sterker en gezonder maakt, zo behoort ook op 'n
geestelijke ontwikkelingsuur oef ening de hoofdzaak te ziin, 't leren
gebruiken van je verstand. En net als in de zaal of op 't veld je mag
en moet doen waar je plezier in hebt, en de een komt voor 't toestel-
turnen, de ander voor de vrije-oefeningen, en een derde voornamelijk
voor 't partijtje zaalhockey, buiten de een voor athletiek, de ander voor
't hand- of honkbal, zo hoort ook 'n ontwikkelingscurus iets te zijn dat
je nooit echt verveelt en vaak interesseert, waar de ene keer cle kankeraar
gelegenheid heeft z'n kritiek te luchten, de andere keer de Íanlast z'n
wonderlíjke denkbeelden te ontvouwen, maar ook de weetgierige te
vragen en te trachten wifzer te worden.
Maar dan moet de stof ook zo zijn, dat ze ai die mogelijkheden inhoudt,
en niet volgens 'n eenmaal onherroepelijk vastgesteld program verlopen:
want hoevelen zouden er op den duur nog op gymnastiek komen als er
van te voren werd aangekondigd dat er dit jaar alleen maar brug zou
worden geoefend, met desnoods 'n paar andere oefeningen, maar dan
alleen zulke, die voor't brugturnen nuttig waren! en dat aan'n spelletje
geen tiid zou worden besteed ?
Ook moet 't niet worden, zoals de conversatieavonden ,,'n demonslratie
van kennis" door een specialist: rn,ant wie zou geregeld op de les komerr
als daar alleen de leider 'n demonstratie gaf van hoe 't moest en wij
allemaal tegelijk, zo goed en zo kwaad als 't ging, moesten nadoen,
zonder 'Í.r ogenblik de gelegenheid te krijgen tot rust te komen, zodat
vríjwel iedereen, de een eerder, de ander later, niet zou kunnen meekomen
en de voorwerker ook geen gelegenheid zou geven om te vragen hoe
hij 't deed voordat de hele oefening klaar was ?

Is er dan wel iets te denken, waarbij al deze mogelijkheden bestaan ?

Mii dunkt van wel : wij 'zitten allemaal met zoveel onopgeloste of zelfs
al als onoplosbaar beschouwde moeilijkheden, dat er zonder al te veel
moeite een reeks onderwerpen te vinden zal zijn die aan alle vereisten
voldoen : Wat is eigenlijk nationaal-socialisme en communisme, hoe zou
ons leven hier in Nijmegen eruit zien als Mussert of Lou de Visser alles
te zeggen had ? Is oorlog werkelijk onvermijdelijk ? Moeten we de werk-
loosheid nu zo maar aannemen ? Hoe zit 't met die gulden in m'n zak
die aan 't goud vastzit en maar 80 cent waard is ? Is naar de kerk gaan
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Leverin g va n al le soorten Meubelen, Gordijnen, Matrassen, Linoleums "n,Alle werkzaamheden worden val<kundig, ílug en concurÍeerend uitgevoerd
Matrassen vernieuwen en opmaken, zo nodig in één dag"

Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag prijsopgaïf zonder velplichting

Sigorenmogazijn
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het aankopen vàn goederen gemakkelijker
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wel absoluut nodig ? Is naar de bioscoop en dancing gaan wer absoruut
slecht ? Wat is eigenlijh philosophie, zo maar 'n beetje geklets in de
ruirnte, heel aardig, maar eigenlijk nutteloos ? enz. Zoals je ziet, ieder
van ons kan zonder veel moeite zo'n verlanglíjstje opstellen.
zou werkelijk 'n wel<elijks uur dat besteed zou worden aan der.gelijke
dingen,'n Llur, waar je dus gerust, als je een keer verhinderd was geweest,
weer zou kunnen terugkomen en meedoen, waar je zeker was zo niet
elke keer, dan toch dikwijls dingen te horen niet alleen, maar zell ook
te kunnen bespreken, die je niet uit een boekje of een schrift hoefde te
Ieren, maar waar je vanzelf telkens mee bezig zou zijn, ja al bent,
(pratend met vrienden en kennissen, bij 't lezen van de krant, bij het
Iuisteren naar de radio), zou werkelijk 'n dergelijke ontwikkelingscursus
(schrik niet,'t woord klinkt inderdaad akelig, maar,,les" kreeg ook een
andere betekenis toen je kennis had gemaakt met de lessen van ,,De
Hazenkamp" !) ook weer gedoemd zijn een vanzelfsprekende, snelle,
roenr- en geluidloze dood te sterven ?

H. G. K.

Hard gepeesd
Voor het Hazenkamp Winterfeest,
Moe en toch voldaan,
Vraag ik nu 3022 aan,

Dan komt de SNELTAX met spoed !

En brengt m'n pakje waar het wezen moet.

Ïype- en Copieer-inrichting lBetaalt U niet TE VEEL belasting ?

- 113

G. M. DALMEIIER
OUDE GRAAFSCHEWEG 230
NIIMEGEN

Wendt U tot
Jan W. Grotenhuis
HATERTSCHEVELDWEC I29
Gediplomeerd Belastingconsulent

Zich tevens beleefd aanbevelend voor het
controleeren en biihouden van boekenTel. 302.

Vlug
Accuraat

Billijk

Dames- en Herensalon
D. H. VAN DEN BERG

Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat
Damestarief : Onduleren.. f 0,35 | Herentarief : Knippen.. f0,30

Wassen....f0,30 I Schèlen..f0;ts
Knippen . . . f0,30 Kinderen: Knippen f0,20
ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

-

PERMANENTWAVE
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Gcrzelle
Rijwielen

(ook vqnqÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Langeveldstraat 43

hoek Daalsche weg

Telefoon 3O7O

RI]TAX

ïeleÍ. 8

en 1008

Betrouwbaar,
Vlug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu reatu,

Touringcar-
en Taxib edrijf

MOLENSTRAAT
87

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ook in /(/az,,arshribo

Groenewoudse weg 162 Billijke conditiën

Meubileer-inrichting
,,HET BLNN ENHUIS"
J.H.TILDERS Jr,

St Annastr.S3a
Telefoon 1007

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

: Reparatie-lnrichting :

. voor
Lr noleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

D. J. DEKKER,
cRoENESTR. errry.i
TELEFOON 26g3ryI

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?
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Iets over Curcrqcro
door Mevrouw T. SCHOORL-SïRÀUB.

Curaqao is een eiland met ongeveer 50.000 inwoners, dat maar een 50
km. ongeveer ten Noorden van Venezuela (Zuid-Amerika) ligt en een
oppervlakte heeft van ongeveer 350 km.2

De officiele taal is Hollands, maar het meest wordt gesproken door
de negers het Papiaments, dat een mengeling is van Spaans, Portugees,
Hollands, Engels, Indiaans en wie weet welke andere talen. Je hoort
hier op het eiland nogal wat andere talen ook, meest Spaans.

Willemstad is de hoofdstad, zowel van het eiland als van het overíge
gebiedsdeel. De stad biedt door bouw en ligging een karakteristieke
aanblik. De huizen zijn grappig hel gekleurd met door witte lijsten
omrande daken, en ze liggen, vooral in de buitenwijken, hoog en laag
en kris-kras door elkaar verspreid; van dichtbij maken de stad en de
huizen en straten vaak een slordige indruk, maar als geheer is het in
het felle zonlicht iets kleurigs en fleurigs.

l. St. Annabaai
2. Schottegat
3. Waaigat
4. Punda
5. Otabranda

6. Munde Nobo
7. Scharlo
8. Pietermaai
9. Emmastad

Het verder opvallende is de eigen-
aardige ligging van de stad om het
water heen.
Zoals je op deze enigszins primitieve
situatietekening kunt zien, is de St.
Annabaai een nauwe trechter, die het
ruime Schottegat met de zee verbindt,
terwijl rechts het Waaigat ligt. Over
de St. Annabaai ligt de ze$ ver-
ouderde schipbrug, waarvoor wij hier
op Curaqao terecht zijn gekomen.
Deze verbindt,Punda", de winkelwijk,
met,,Otrabanda" (hetgeen letterlijk
,,andere kant" betekent). Daar ten
Westen van ligt de woonwijk ,,Munde
Nobo", waar wij wonen. Ten Oosten
van ,,Punda" liggen de beide woon-
wijken,,Scharlo" en,,Pietermaai".
Om het Schottegat heen loopt een

goede autoweg. Aan de Noordzijde van het Schottegat ligt ,Emmastad",
de stad der C.P.I.M. (olie !) Er vaart geregeld een bootje van Emmastad
naar Willemstad. (De stippellijn geeft de vaart ongeveer aan.) De kinderen
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en Schelinstallaties
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Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU
SC H EKMAN
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Voor betere Maatkleedin g

N'U. N.SCHWEIG,
Kleermaker
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Regenjassen of Mantels
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Prot. Begrafenis-onderneming
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van Hees-St. Anna
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Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Tetef. Slgg
Hees

J. B. VAN LAAR
Mr. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
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KrcyenhoÍÍlccn 216 TeleÍoon 2168
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gaan in Emmastad op school en rijden (per auto) gewoonlijk ten westen
van het Schottegat daarheen. Als dat niet gaat, moeten ze met boven-
bedoeld bootje naar,,de stad" en vandaar rnet een ,,truckje" (een soort
tram-taxi) naar huis.
Tenslotte viel mii het winl<elcentrum erg mee. Ik dacht zo aan het
andere eindje van de wereld terecht te komen, ver van alle comfort der
beschaafde samenleving ! En als je dusdanig ingesteld door de winkel-
straten van Wíllemstad loopt, vindt je winkels, die in Europese steden
lang geen kwaad figuur zouden maken. Andere mensen (vrouwen na-
tuurlijk), die blijkbaar zeer grote verwachtingen koesterden, toen ze
hierheen kwamen, klagen steen en been, dat je hier niets krijgen kunt.
Het Schottegat is diep genoeg voor de grootste schepen en vornrt dus
een buitengewoon gunstige natuurlijke haven. Bovendien voert Venezuela
zijn ruwe olie naar Curaqao uit, waar ze geraffineerd en verwerkt wordt
en vanwaar ze verscheept wordt
Dat betekent voor Curaqao natuurlijk een enorme handel, niet a.lleen
voor eígen gebruik, doch ook als transito-haven, zowel voor vracht als
voor passagiers. In de koele nraanden, Januari, Februari, Maart, komen
er veel toeristenschepen. Als eÍ zo'n toeristenschip aan de werf ligt, kun
je als,,inboorling" beter geen boodschappen in de stad gaan doen,want
alle winkels puilen uit van de toerisien, huurauto's zijn die dag niet te
krijgen, alles is twee keer zo duur als gewoonlijk en als ze merken, dat
je geen toerist bent, vragen ze je iiskoud om maar eens een andere dag
terug te komen.
Zell voert Curaqao uit : fosfaat (voor kunstnrest), divi-divi (voor leer-
looieriien), huiden, panamahoeden, sinaasappelschillen (voor likeur), zout
enz. Maar als de olie er niet was, dan zon Curaqao niets zijn.
De geologische gesteldheid van het eiland doet me allermerkwaardigst
aan. De gehele bodem lijkt wel te bestaan uit een soort sponsachtig rif
en hoe tussen deze kale rotsen nog iets bloeien en groeien kan, lijkt
nog steeds wonderlif k, En het groeít en bloeit in de regentijd kleurig en
welig ! Curaqao heeft allerminst de paradijsachtige tropenpracht, die ons
op Trinidad b.v., op onze weg hierheen voor 't eerst, verbijsterde, maar
Curagao heeft zijn eigen karakteristiek schoon, dat je (wat het des te
aantrekkelijker maakt) ontdekken moet.

(Word,t ueruol-Sd,).

Bel op 2842§ii Hiiii [ïf§*
Korbeeck's Tcxibedrijf o'o"n"'*'*
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Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BAN KETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

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

219

A. v. d. Broek-Pcrsmq,
Ziekerstraat 47-49 - Telef. 3784 - Nijmegen
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WATERGOLF, wassen inbegrepen f 0.60
Onduleren f 0.35 - Wassen Í0,25 ' Knippen f 0.25

Bruidsluiers te huur
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Dit nieuwe product brengt een gehele omkeer in de wiize om
alle overtoliig haar op ongewenste plaatsen te verwijderen

TARIEF HERENSALON: Knippen f0.25, Scherenf0.l5
Blonderen en Haarverven f I 50

DINSDAG NA 1 UUR GESLOTEN

TeleÍ, Jansen en Ederveen
Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Touringcars
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J. Steinvoort,
Schoen maker

Onder Rijkstoezicht srediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93
4WW4§^^(^4cë4W@(;9MMMMMMMMMOMM

-KAPSALON 

VOOR DAMES EN HEREN
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Mocht iemand veÍgeten hebben, zich op te geven om te helpen met de
voorbereiding op Vrijdagavond en Zaterdagmorgen, oï op Zaterdagmiddag
en -avond, dan kan men dat nog doen vóor23 November, Hermelijnstraat
19. Op Maandag 22 en Dinsdag 23 Novembetl zo nodig ook nog op
Woensdag 24 November doet de afhaaldienst zijn werk. Elk Hazenkamp-
gezin krijgt op één van die dagen bezoek van eén der leden van die
dienst, Natuurlijk zullen deze afhalers bij heel wat mensen komen, die
hun bijdrage al gestuurd hebben. Dat is niet zo erg; misschien heeft
deze of gene later nog iets ontdekt, dat hij ook wilde geven. Willen zij,
die hun bijdrage nog niet stuurden, maar wachten tot deze afgehaald
wordt, zoÍgen dat de dingen klaar liggen, dan schieten onze mensen
vlugger op. 't Is geen kleinigheid in een paar dagen tiid 300 gezinnen
te bezoeken,
Onze hartelijke dank aan allen, die al wat gegeven hebben.
Maar we kunnen nog veel meer gebruiken. En, Hazenkampers, vergeet
niet, nu vast je familieleden en kennissen er aan te herinneren, dat ze
die dag naar ,De Harmonie" moeten. We rekenen op 1500 à 2000
bezoekers ; 500 leden, die elk 2 à 3 mensen meebrengen of er heen
sturen.
Als 't volgende maandblad verschiint, is het feest al voorbij. Wat zal
de Winterfeest-commissie daarin schrijven ? Zal 't in deze trant zijn:
,,De tíjdsomstandigheden in aanmerking genomen mogen we niet on-
tevreden zijn", of mag't zo'.,,Hadden jullie dat ooit gedacht lui? Nee,
maar zoiets . . . Met geen pen te beschrijven !"
Hazenkampers, dat zal van jullie afhangen,
Dus het woord is nee, de daa,cl is aan jullie.

W, SCHOUTEN.
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lza - ,,De Hazenkamp'

MEDEDELINGEN.

NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND OCTOBER 1937.

Meisies I H. van Santen.
, I. Grietje Stadt.
,, Iu N. v. d. Bosch.

, Afd. Klokk. E. Drabbe.
,, ,, H. Evers.
,, IIa L. Osper.
,, lla J, de Vries.

Dames Illb N. v. Dijkhuizen.
,, lllb A. Post.
,, lllb D. Verheijen.
,, lllb A. H. Woessink.

Jongens I B. de Boer.
., IIa J. Voermans.
,, IIa E. v. d. Heuvel.

Heren III H. Bos.
,, Ill R. Nix.
,, III C. M. Verheijen.

Heren Sen. L. Wever.

Noodkreet uit het Mierennest I

??????????

Herma Bregonje - Sib de Graaf - Ans Knoop - Bets Houwen - C.
Wieringa - C. Knoop - R. Nierop - L. v. Zeventer - M. v. Dorsser
H. Wierenga - J. Pabon - R. v. Willa - Rie Aelberts.

Indien nog nodig de volgende maand nadere toelichtingen !

Lootste Nieuws !
Weten jullie al, dat onze directeur alleen maar HOLLANDS
op de oefenavonden wil horen ?

Het woord »sorry" b.v. is absoluut verboden ! ! !
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