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lDllTllES tElNt lDAltlilEs
Nieuws von de AÍdelingren.

Hockey.
Afgelopen Zaterdag 29 oct. was ik op het terrein en heb geconstateerd dat
er dit seízoen nog een flinke belangstelling voor hockey bestaat. Er wordt
door de f ongere garde met enthousiasme geoefend. Willen enkele mannelijke
personen er aan denken dat als ze met dames spelen er maar niet zo
lukraak op los slaan.
op die manier zouden ze bang worden en dan niet meer komen. Dat moet
nu juist niet; dus heren voortaan een beetje opgepast.
Hockeyers we kunnen nog Ieden voor deze afdeling gebruiken. Daarom
worden de Hazenkampers verzocht om propaganda in hun omgeving voor
deze afdeling te maken,

Voetbol.
De Hazenkamp heeft Zaterdag 22 Oct. tegen Voorwaarts I op de Wees-
inrichting gespeeld, en zaterdag 29 oct. tegen P.G.E.M I op haar terrein
aan de Hazenkampse weg. Beide malen hebben ze eefi aardig lesje gekregen
resp. met 5-3 en 5-2 werd er verloren. En ja dan moet je weten, dat ze
beide malen voorgestaan hebben resp. met 3-0 en 2-1,
Zeg lui, zet de tanden de volgende maal nog eens extra op elkaar; mogeliik
komen we er dan zonder kleerscheuren af.
Men nam het verlies nog al niet te zwaar op, want na afloop van de
wedstrijden werd er gezellig over de schandelijke nederlaag nagekaart.

Zang.
Het Hazenkamp-koortje oefent regelmatig onder leiding van den Heer Drost
elke Vrijdag om 8.30 uur in ons clubhuis.
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Naar ik heb horen zeggen, moet het er gezellig toe gaan, ook hoorde ik
dat men jongemannen met een goede stem voor het koortje tekort komt,
Hazenkampers toont Uw belangstelling en komt hetkoortje met Uw stemgeluid
versterken.

Indoortrqining.
Turnen.
De indoortraining elke Donderdag om 9.15 uur loopt weer vlot. Erwordt
hard gewerkt en met animo. Ik bemerkt dat onze Direct., de Heer Huisman,
z'n humeur weer teruggevonden heeft.
Dat deed me werkelijk goed. Hr. Huisman U moet niet kwaad worden
als ik dat zo maar schríif. Tot slot van de avond werd er een partijtje
zaalhockey gegeven dat klonk als een klok. Er is nog ruimte voor meerderen;
laat deze gelegenheid om je body te oefenen niet voorbij gaan. Verschijn
regelmatig elke Donderdag.
Wat het turnen betreft is er een aanwas van jongere krachten gekomen,
die met ambitie en energie oefenen. We hebben nu weer een groepje van
+ 10 personen, Er heerst een aangename sfeer, Heren alle begin is r'noeilijk.
Zet door en komt regelmatig elke Dinsdagavond om 9.15 uur, en dan hebben

we zeker weer een kans van slagen om een behoorlijke turngroep op de

been te brengen.
Vele leden houden van ,,De Hazenkamp"; ze ziin er aan gehecht niet alleen
omdat je er van alles kunt doen wat betreft: indoortraining, turnen,voet-
ballen, hockeyen enz. maaí ook om de sfeer, de gezelligheid, de toon die
er heerst.
Hazenkampers doet allen mee om deze sfeer te houden, helpt mee om
regelmatig te komen en geeft je beste krachten.

A.

C ITIIJ IE IHI IUI §VTE RK.

Op Zatedag 22 October j.l. hield den Heer van Westreenen een voorlopige
bespreking met de toen aanwezige clubhuisleden over het a.s. clubwerk
van ,De Hazenkamp".
Er werden plannen gemaakt voor: voordracht, zang, muziek, bonteavond e.a.;
de diverse mogelijkheden besproken voor: schaken, dammen, ping-pong,
tafetbiljart enz. en last not least hoe wij aan onze dames aangename en
prettige avonden kunnen bezorgen.
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Tevens werd er deze avond een clubhuis-commissie benoemd bestaande
uit de dames D. Vogel en A. Hogenberk en de heren J. de Hartog en
P. Aartsen, die gaarne zouden zien dat U alle wensen betreffende het
het clubhuis, aan hen bekend zoudt willen maken, opdat wij definitieve
plannen kunnen smeden voor het a.s. clubwinterseizoen.
Dus Hazen[(ampers zowel werkende- als buitengewone leden bliift'sZater-
dagsavonds niet thuis zitten maar komt met voorstellen en ideeën in de
Groenestraat 210.
Vele jongeren onder U zoeken een gelegenheid om hun vrije tiid aangenaam
en prettig te besteden
Nu ,,de Hazenkamp" biedt U deze kans elke Zaterdag om 8 uur in haar
clubhuis in de Groenestraat.
Komt allen, helpt de sfeer prettig maken en als U dat doet dan zullen we
zeker slagen,

P. A.

Clubtrouw en -lieÍde.

Soms komt het eens voor dat een lid van de éne vereniging overgaat
naar een andere om een betere toekomst in de sport tegemoet te gaan
en hun talenten, naat zii denken, meer te ontwikkelen.
Deze leden vergeten echter één ding en dat is: de ware trouw, opoffering
en liefde voor hun vereniging. En dat is hetgene wat voor mij zoveel
waarde heeft.
Maar zij, die zogenaamde overal-zoekers vergeten dit, en het gaat ook
meestal boven hun begrip
Ze zitten als gevangen in een milieu, waat ze zich niet thuis gevoelen,
ze voelen niet voor een vereniging waaraan ze gehecht zijn; ze voelen
dit niet aan. Bii hen voert Sport met de hoogste sportieve prestatie de
boventoon. Neen men brengt hen, die een betere toekomst in de Sport
zoeken, de ware clubliefde nog in geen duizend jaar bij.
Ze kankeren, vitten al maar door. Zij echter die het ware wel kennen,
zij zullen meegaan in al de voor- en tegenspoed van de vereniging. Trouw,
opoffering en liefde voor een vereniging moeten aanwezig zijn.

P.
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Hockey.

Jonge, jonge, wat een gehaast; gauw m'n hockeystick meenemen, naar
de fietsenschuur, fiets eruit (gelukkig is m'n band nog hard genoeg) en

weg. Hè, hè, ik zit op de fiets. Wat is 't toch een fijn weer en wat een

mooi gezicht die goudbruine beukenblaren en erachter die blauwe lucht.
Op de weg lopen de vinken druk heen en weer om de stuk gereden
beukennootjes op te pikken, maar als ik dichtbij kom, vliegen ze vlug weg.
Bn intussen ben ik op 't veld aangeland; er staan al een hele rij fietsen,
haast allemaal van hockeyers (want de voetballers spelen een wedstrijd op
'n ander terrein
't Is druk in de kleedkamer, vlug verkleden en dan 't veld op en aan

't hockeyen geslagen. Eerst is'twat onwennig, nadezomermaandenweer
een stick in handen te hebben, maar 't went weer gauw. Na een kwar-
tiertje gaan we in twee partijen spelen en de nieuwelingen slaan al dapper
dapper mee. De adjunct demonstreert een veelvoorkomende overtreding.
Daar komt ,,Herr Direktor" ook aanstappen en die gaat aan 't fluiten en

wij spelen maar.

Je weet niet half hoe fijn het is, zo'n middag hockeyen.
In je Hazenkamppakje een paar uur in de frisse lucht te kunnen ziin, te
lopen en te draven als 't nodig is, ie benen eens flink uit te kunnen gooien.

Zoiets kun je echt nodig hebben en vooral 's winters kom je zo weinig
in de frisse lucht, je komt er haast niet toe, om eens een paar uur de

buitenlucht in te gaan, hoogstens ga ie 's Zondagsmiddags een eind wandelen.
Na ongeveer anderhalf uur spelen, thee drinken, door ,Opa" gezel; ie
hebt er echt trek in, al is de inhoud van het kopie soms wat licht gekleurd.
Onderdehand wordt er druk gepraat over het clubhuis, dat 's Zaterdags'
avonds weer open is, over hoempa's en lichtgevende knotsen.
Heus ik kan 't jullie aanbevelen zo'n middag hockeyen.
't Aanschaffen van een stick is nogal een uitgavei rnaar vraageréén met

St. Nicolaas of ga er zelÍ voor sparen.

,,De Hazenkamp" gee{t gratis spaarkaarten uit en hierop kun je l0cents
zegeltjes plakken, verkrijgbaar op de lessen. Op deze manier kun je ook

sparen voor een kamp of Eiteltocht, en als je het gestorte bedrag soms

ineens voor iets anders nodig hebt, krijg je 't ook terug. Tot kijk dan !

113
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Aan de leden vcn ,,De Hqzenkamp".

8n Lr^{ *nn, {nunn ;, &n [rru*nril!
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van een zevental herenleden
van ,,De Hazenkamp" om het een en ander over hun willen in het
Verenigingsblad kenbaar te maken.
Door de vele geruchtrnakende persberichten in den laatsten tijd
over de schromelijke toestanden der lichaamsontwikkeling hier te
lande is hun aller aandacht gevestígd op de vaardigheidseisen van
het Nederlands Olympisch Comité, of kortweg genoemd N.O.C
Deze instelling beoogt door het afleggen van diverse proeven op
Sportgebied te komen tot een alzijdige en harmonische lichaams-
ontwikkeling.
Deze eisen ziin veelomvattend, doch niet zo zwaat of ieder, die
zich inspant en serieus oefent zal het doel kunnen bereiken
Laten zij, die hier iets voor voelen, zich opgeven, opdat wij ons
met het bestuur en de beide leraren van ,,De Hazenkamp" in ver-
binding kunnen stellen om tot definitieve plannen te komen, want
er is een hele lange tijd van voorbereiding voor deze eisen nodig.
Voor de goede gang van zaken geef ik u hiernaast de gestelde
eisen van het N.O.C. Bestudeer ze eens en vraagt uzelf eens af,
wat zott ik er van terecht kunnen brengen op dit moment.
Misschien zegt ge tot uzelf , . . ik wil het wel proberen.
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P. AARTSEN,

In het maandblad van October werd in het artikel over de Drui-
venmars vermeld, dat deze was uitgeschreven door de V.V.V.
De Nijmeegse Wandelvereniging (N.W.V.) verzocht ons mede te
delen dat de z.g. ,,Druivenmars" niet door de V,V.V. maar door
haar vereniging werd georganiseerd, N.W.V. stuurde ons tevens
een volledige uitslag der mars. Wegens plaatsgebrek kunnen wij
deze echter niet opnemen' 

REDACTIE.



,De Hazenkamp"

Sigaren magazijn
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l{, G, Schipperhein & Zn,

Verl . Ziekerstr.142
TeleÍoon 26708 - Giro 154078

St. Annastraat 234
TeleÍoon 22162

N ijmeg e n

HEÏ BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKO[/ENDE BLOEMWERKEN

TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,,T BLOEM ENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
v. Broeckhuysenstraat 9 - ïelefoon 22060

Postrekeníng 111213

Een,,VOORUITGANG's" Product

Melk, zoowel los als in de flesch. 
Een beter product'

Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
Brood is het beste voedsel ,

KwalÍteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
voor brandstoffen geen beter adres. 

Doet de ieugd groeien'

Coöperatie,,Vo orui tgaÍlg" LJ.A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92 - Telefoon 26031

Wordt Lid !
Geven gratis 14 dagen uitkeering Moederfonds,

naar het verbruik.

Wat de K.L.M is in de lucht

is KORBEEK's TAXI op de

ScrÍety Íirst I 0roenewoudscheweg 162 - - Telefoon 24840

C.LIsilrxx N{ffiEGEX
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g, oacanlie .a,n een g(rllu^&reru 
§orugen
&oon9.5( d*aLL.

(Vervolg.)

Het zou fout zijn, in een kamp de plichten, die een mens zijn opgelegd,
achterwege te laten. De plicht van de mens is de arbeid. Of de arbeid
een vloek, of een zegen is, kunnen wij in het midden laten. De arbeid
moet verricht worden, en wii moeten trachten de arbeid zo opgewekt
mogeliik te doen.
De mens leerde de arbeid haten. De werkman in de fabriek verafschuwde
de lopende ba,nd, de schooljongen heelt een hekel aan zijn wiskundige
sommen.
Maar de landbouwer zingt bij het dorsen !

Dezelfde werkman, die de gehele dag in de fabriek stond, gaat des avonds
opgewekt naar zijn tuintje toe, en werkt daar de gehele avond !

De zakenman, die de gehele dag niets anders dan beurskoersen heeft
genoteerd, pakt des avonds zijn grasmaaier en gaat een werkje op-
knappen, dat hii evengoed door ziin tuinman had kunnen laten doen.
Hoe dichter de mens staat bii de resultaten van zijn arbeid, hoe meer
plezier hii erin zal hebben !

Plaats dus de jongen dicht bii het resultaat van zijn werk - en hii zal
in een kamp werken leren liefhebben ! Maar laat hem werk doen, waar-
van het nut direct te begrijpen is. Er is niets funester dan werk ,,voor
niets" te moeten doen. Laat hem werken, om zijn tent op te zetten ;

werken om zijn keuken in te richten, werken om een toegangspoort te
maken werken voor alles wat in een kamp voor kan komen. Maar
laat hem geen werk doen, dat onnuttig is. En laat hem zelf profiteren
van zijn eigen arbeid. Voorkom dat er jongens profiteren van andermans
arbeid, want hier zou men de grond leggen voor parasiteren.
Zo maakte ik eens een aardig geval in een zigeunerkamp mee.
Pietje was de kleinste jongen uit de tent. Hij was zeer intelligent, maar
een beetje gemakkelijk uitgevallen. En deze intelligentie stelde hem in
staat, om op zulk een geraÍfineerde manier de kantjes eraf te lopen, dat
eigenliik niemand de eerste dagen er erg in had. Maar ik kende hem,
en daarom hield ik Pietje in het oog. En het duurde niet lang, of ik gaf
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Sluit o.a.
Persoonl(ike Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties
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Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
Groesbeekschewegr 176

N ijmegen, -Tel. 23664

N. SCHWEIG,
Kleermaker

M ozartstr. 43 Tet. 26298

Uw adres

voor hetere Maatkleeding

Wij leveren U

Prot. Begrafen is-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdii

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef .24600
Hees

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A. Zufang, Fotohandel, Willemsweg

276

beter waat
Spreekt met

A.v.d.Wcrcrden&Zn.
KroyenhoÍÍloan 216 TeleÍoon 22168

Instollotie-Burectu voor
Gos-, Wcrter-, Sonitcrir
en Electr. Instcllctiën

Lood-, Zink- en Mqstiekwerken
Boden, Geijsers, WoschtqÍels, Closets

WALS en
't Komt voor elkaar !
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de tentbaas een zachte wenk. En inderdaad komt de volgende dag Pietje
met een gezicht als een donderwolk op de leiderstent af.

,,Wat is er, Pietje ?"
,,Kampco, ze willen me geen eten geven !"
,,Geen eten ? En heb je honger ?"

,Als een paard, en ik krijg niet eens een aardappel".
Ik moest glimlachen bij de gedachte, dat Pietje zich met een aardappel
tevreden zou stellen !

,Hoeveel aardappelen heb je geschild".

,Niet een, kampco, ik maak er toch maar dobbelsteentjes van".

,,Heb je vuur gestookt ?"

,,Nee, kampco, ik zou een longverwijding van dat geblaas krijgen".
,,Heb je dan het vlees gezouten".

,Oh nee, kampco, ik word zo akelig van bloed".
,,Maar Pietje, met welk recht eis je dan je eten op ?"
Een verward gestamel was het enige antwoord.

(Wordt vervolgd.)

(Overgenomen uit ,,De Stuwing", Maandblad uitgaande van de A.M.V.J.)

lMl r r» r D E Ltl rNr G rE rNr .

NIEUWE WERKENDE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND OCTOBER:

Meisies I C. v. d. Hof Jongens L.S. Klokk. Jan Biiker
, Ia Eva Bijker t » , D. A. Grul
,, Iu M. Schouten , , , Gerh. Tap
, Ia T. de Vries , IIa Fr. Veldman

, L.S. Klokk. A. Gerretsen Heren III H. A, Hauer

, IIa R. Quadekker n III D. R. Lax
, IIa E. de Vries ,, III B. Slothouwer
, IIb F. Meesters , Sen. L. H, Bellink
, IIb G. Tesser , » L, Bellink

Dames III J. Schuld ,l ,, J. Bennink
, III M. Schuld

, IIIa H. Luimes

, IIIb J. Hauwen

, IIIb F. Verheyerr

, Sen. Mevr, Seegers

, Sen. Mevr, Klein-
Lankhorst.



120 - ,,De Hazenkamp'

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 Sch'eren..f0.ls
Knippen, . . f0,30 Kinderen: Knippen f0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDET-IGER
PERMANENTWAVE

GeeÍ den Keizer wot des Keizeïs is mctcrr meer niet...
wilt u hiervon verzekerd zijn, laot dcrn uw belostingzaken behcndelen door
een deskundige

J. W. GROTENHUTS, HATERTSCHEVELDWEC 129
Gediplomeerd Belasting-consulent

Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

WALIIEGK PYRM(I}IT$I1I6EL 6 9

TeleÍoon nummers 23304 en 22223
Telefoon 26902.

23
33
4

en

22
22
3

Davino's
Roomijs

JE Delicatesse !

S. J. KLEINLOOH Jr.
DAALSCHEWEG 352 - NIJMEGEN - Telefoon 23519
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van allesoorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen,Linoleums enz.

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

=======§H===L Steinvoort,
Schoenmaker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93
WN. (!ë(rea oh6§6ol..66e^

OMM

M. Heijmans
SchildersbedrijÍ

DENNENSTRAAT 109.11I
Neerbosch-Nijmegen

Telefoon 24193

Koopt llu :

HAAR DEil en HAARD lfi GHELS

Kti pp ers bu sch -Fo rnui zen
Extra lage prijzen bij

SMITS VAN HEUMEN
L.Hezelstr.50 Tel. 26295



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

LcrotbloemenUwtolk
zíin en VAN INGEN
Uw bloemist

Gouden Adelaar

RIJWIELEN
De Banden-Koning

Wolfskuilschewe g I 76 - T e1.21435

WILHELM MENNE
Burghardt v.d. Berghstr. 173

E
M
E
R

A. VAN DER SLUIS
A
NI]MEGEN
Nlfffi"rï3ïA

PAUL VAN SCHAI]K

Decor-
en Reclcme-

schilder

NIiMEGEN
St. Annclstroot 98cl

,,lDE ZoN"
Stoomwosscherii
ChemischeWqsscheri j
Strijk-inrichtinsr
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEG 247
TEL.2t740
NIJMEGEN

Beveelt zich beleeÍd oon
voor qlle voorkomende .

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegren

voorkomeRde reparalie's aan woningen en

x
HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215.216a

Telefoon 22608
Specialiteit

in Meubeltransporten



[::

-yt

De grote verrossing vcrn lnntfl
voor I tgsa

.h
cc Kopklep von ÍI.6g5.- voor fl. 535.-

ingesloten kleppen - - Oliebcrd-kettingrkqst - - Voetschqkelins

3s0

g
De MOTOR voor iedereen,

voor Sport, Zcrken, Genoegen:
CILLET
D. K. \ry',.

2 Wereldberoemde merken

(

Berastingvr(i i fl. 250.-
onder 60 kg Ir fl. 245.-

t

D.K.W. Dienstmachine 200 cc, fI.375.-

is Beslist
Meer
Waard

B . IiY[. I[f oY &Ítàf rl.b2b.-
200 cc Kopklep

Cardan-aandrijving,
Voetschakeling,

Kilometerteller,
Veerend achterframe

A. \t\[ BOOM's MotorenbedrijÍ
v. d. Hcvestrccr tl2-L4 - Nij m es en - TeleÍ. 2396 4

ïyp. DRUKKERIJ DEI{l(ER - Groenestr. 3li


