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Bii het doorlezen van de laatste maandbladen trof me een epistel van
den heer Huisman, waarin hij schreef dat je tegenwoordig in ons maand-
blad steeds dezelfde onderschriiten ziet. Ik dacht, zo daar heeft hii geliik
in. Het is nooit iets anders, het zijn altijd dezelfden. Maar heerHuisman,
bii het lezen van het Augustus-blaadje trof het mii dat het op onze
Hazenkamp wel anders kan, als ze maar willen. Het schiint dat ze altijd
even opgepord moeten worden. Hazenkampers ik heb gezien, het kan
anders - laat het dan ook anders zÍjn.
Laten we niet denken, laten zij het maar opknappen, terwijljullie jongens

en meisjes zwijgen in alle talen en daarin maar berusten. Neen Hazen-
kampers dat gaat zo niet langer. Door mede te werken aan het Hazen-
kampblad werk je ook mede aan de bloei van onze Vereniging en kun
je ons blad ook aantrekkelijker maken.
Toe jongens en meisjes, toon dat de heer Huisman ongelijk heeft dat het
altijd dezeltden zijn. Laat het van nu af aan uit zijn dat enkelepersonen
het blaadje vullen, maar dragen jullie er toe bij, dat we vele nieuwe
inzenders in ons eerstvolgend blad mogen begroeten en dat het dan ook
zo moge blijven. Steek je handen uit je mouwen en ik weet stellig, dat
je dan nog veel meer van je vereniging geniet als thans het geval is.

P. A.
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Toen ik onlangs een paar dagen in Nijmegen was en daar allerlei
Hazenkampers ontmoette, viel het me in, dat Grietje, dat schalkse haasje,
in het April-nummer van het maandblad een stukje geschreven had, dat
regelrecht mij betrof, ik zou haast zeggen, op mij gemunt was, Boven-
genoemde Grietje brengt jullie daar n.l. in de waan, dat ik elke Zaterdag
door Amsterdam zwier van de ene 'eet- en drinkgelegenheid naar de
andere en wie-weet-wat voor lichtzinnige vermaken nafaag. Kind, kind
toch, hoe kun ie je ex-bloedeigen moeder in zo'n verkeerd daglicht
stellen tegenover haar ex-kinderen ? Nee Grietje, het was jouw goede
gesternte, dat mij die middag naar Amsterdam deed gaan (iets wat heel
zelden gebeurt) en mif zo in de gelegenheid stelde jullie onschuldige,
onbedorven kinderen uit de provincie te beschermen tegen de verleidingen
van de grote stad en een waakzaam oog over je te houden.
Dat bleek ook niet overbodig, getuige de gelegenheden waar je achter-
eenvolgens verzeild raakte en waarheen ik je, geassisteerd door m'n
vriendin en de ,en nog twee dames" volgde (zie Aprilnummer '40).
En dan moet ik je nog eens iets vragen, Grietje. Is het nu wel nodig
dat jij ín Amsterdam, ik herhaal in Amsterdam gaat winkelen ? Zit daar
niet wat anders achter ? 't Lijkt mij bedenkelijk. Als 't weer eens voorkomt
schrijf rfiij dan tenminste vooruit, dan kan ik zorgen op m'n post te zijn.
Ik hoop, meisje, dat je m'n ernstige vermaningen ter harte zult nemen.
Wilt u misschien een beetje op haar letten, mijnheer van Sprang.
Grietje, Grietje, kind kind toch . !

MOEKE.
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Hockey en nog wctt bij ,,De Hqzenkomp".

Nu de zomer haast voorbij is, zomerweer is er al lang niet meer, ver-
dwijnen we zo zoetjesaan 's avonds van het veld en komen er alleen de
Zaterdag- en Woensdagmiddagen op. Tot nu toe ziin er 's winters op De
Hazenkamp twee spelen bii uitstek beoefend n.l. voetbal en hockey.
Menig lid zal zich het begin herinneren. Animo, reusachtig ! Een nieuw
spel ! Meestal gebeurde het dat er aan elke kant 15, 20, soms meer spelers
waren, zodat er dikwijls tot splitsing overgegaan moest worden. Lang-
zamerhand is dat echter mínder geworden. Verschillende herenleden,
enthousiaste hockeyers, moesten weg en tot overmaat van ramp werd
bii Quick een dames-afdeling hockey opgericht.
Eerst dacht niemand van de dames en meisjes er aan om daarheen te
gaan. Tenslotte zijn verschillende damesleden, die het spel geleerd of
althans in beginsel op De Hazenkamp gespeeld hebben, omgezwaaid.
Aan de ene kant kan men ze geen ongelíjk geven. Er was kans dat

Quick in de Hockeybond kwam en er kon ook op Zondag geoefend
worden. Hiervan was op De Hazenkamp geen sprake. Maar waarom
zou eÍ nu nog! geen sprake van kunnen ziin? Momenteel is er heel
wat aan het veranderen. Zot De Hazenkamp dan niet voor de verande-
ring mee kqnnen veranderen ?

Het gewone beeld bii de sport op Zondag is zo, dat de erkende clubs
voor voetbal en hockey spelen en de rest, bij voetbal b.v. enkele dui-
zenden, staat toe te kijken. Het gevolg is dat je vaak miezerig, koud
(wintervoeten !) en stijf thuis komt, terwiil het toch veel gezonder is zelf
aan zo'n sport te doen. Voor veel mensen bestaat er alleen gelegenheid
op Zondagmiddag sport te doen. Nu kan men wel zeggen: ,,Laat die
dan maar naar de clubs gaan die zoiets op Zondag doen", maar dat is
geen argument, op die manier worden de leden a,h.w. gedwongen naar
andere verenigingen te gaan. Is er eens toevallig geen wedstrijd om

naar te kijken, dan gaan velen naar de bioscoop. Je loopt kans om je
ogen te bederven en een soort nekkramp op te doen, als ie geen geld
hebt om een goede plaats te betalen. Ladingen rook (nu misschien
minder) kríig je binnen en buiten gekomen ben je vaak nog landeriger
dan toen je er heen ging. Dat gebeurt niet als ie zelÍ aan sport kunt
doen. Misschien kom je wat moe thuis, maar je hebt in ieder geval het
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gevoel dat je wat goeds met ie body gedaan hebt. Maandag pak je je
werk weer met frisse moed aan.
Nu is zo'n verandering maar niet ineens gebeurd. Allereerst zouden dan
wel de statuten van de vereniging onderhanden moeten worden genomen.
Maar er is toch over te praten, Op een ledenvergadering kunnen de
meningen gehoord worden, het bestuur kan er over beraadslagen, voor-
stellen van leden kunnen naar voren gebracht worden In ieder geval
moet de zaak goed aangepakt worden. Iedereen die enigszins kan en
wil moet dan geregeld komen, al is het weer eens wat slecht. Hebben
we verschillende keren ernstig geoefend, b.v. onder leiding van den heer
Huisman of Verbeek, dan vragen we een wedstrijd aan tegen de Klok-
kenberg, hopenlijk mixed. De dames kunnen met medewerking van den
heer Lampe eens tegen Quick spelen. Er kunnen meer wedstrijden tegen
Tiel aangevraagd worden, wat eventueel op Zondag zoo gaan. Wie weet
speelt Sparta nog. Misschien is er in Arnhem een club of school te
vinden die een wedstrijd zou willen spelen. Duur kan zoiets niet worden,
per fiets 8 cent heen en terug voor de pont.
Maar ja, die Zonc\a,g! !
Ziezo, er is nu genoeg over geschreven. Ik hoop dat er meer stemmen
over opgaan. Hazenkampers laat zien dat er nog spirit in je zit. Het
kan gemakkelijk, dat is gebleken met honkballen. Ook degenen, die het
nog nooit gedaan hebben, komt, zulke superspelers hebben we niet, dat
je je behoeft te schamen. Je leert het best en als je het eenmaal te
pakken hebt krijg je er steeds meer plezier in.
En nu nog iets anders, Kan de herenafdeling weer gaan turnen in de
winter ?

Een jaar geleden hadden we op Dinsdagavond een aardige groep. Onder
de jongeren ,zullen er zeker zijn die er idee in hebben. Als er hard ge-
werkt wordt kan er misschien op de uitvoering(?) mee voor den dag
worden .gekomen, zoiets is al een paar jaar niet gebeurd.
Ik hoop dat het nu niet bíj schríjven en praten blijft maar dat er ook
flink aangepakt wordt. Laat ieder die er voor of tegen is dat dan ook
zeggen, Als we allen meewerken kan het ondanks alles, toch nog een
goede winter voor de vereniging worden.

N.
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Langs dezen weg wil ik even stilstaan bij het feit dat ,,Opa", jullie
kennen hem natuurlijk allen van het Hazenkampterrein, op I Sep-
tember j.l. z'n tachtigste verjaardag heeft mogen vieren.
Als we zg dat getal tachtig lezen dan denken we bij onszelve : dat
is een hele leeftiid, maar niettegenstaande die hoge leeftijd verliest
hij z'n humeur niet en verzet hij nog veel arbeid op hetterrein van

onze Vereniging.
Arts, namens de gehele Hazenkamp feliciteer ik u en uw huisge-
noten nog van ganser harte met deze verjaardag en ik twijfel
niet of u zult met uw huisgenoten dezen dag prettig gevierd hebben.

Wij hopen u nog larrgen tijd op ons terrein te zien, om de zaak in

orde te houden,

Arts, nogmaals, - proficiat !

P, AARTSEN.
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Luxe Brood-
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Jac. Brinkhuis
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Koekjes en Cebakjes

Dagelijks versch
Voorstadslaan 68

Telefoon 21192 - Niimegen

A. STOLK
Tooropstraat No.2l3

Telefoon 26315
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Aanleg van Gas- en Waterleiding
Bliksemafleiders - Sanitaire werken

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?
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Het is nu al weer bijna vier maanden gereden dat ons land in den oor-
log werd getrokken. ze is echter kort geweest, maar niettegenstaande
dat, heeft ze veel leed achtergelaten.
Na een langdurige afwezigheid door de mobilisatie en het krijgsgevangen-
schap in Duitsland, ben ik als één der laatsten der gemobiliseerde leden
van De Hazenkamp in Nijmegen weergekeerd.
Na míjn terugkeer was ik natuurrijk zeer benieuwd hoe onze leden het
eraf hadden gebracht en het deed me goed te horen dat allen ongedeerd
uit den strijd zijn gekomen.
Ik ben de eerstvolgende Donderdagavond weer naar het veld gegaan
om weer eens mee te doen. Eén ding moet ik u ech,ter zeggen, dat het
bezoek van de jongens en heren mii zeer meevier. Langzamerhand ging
dat lusteloze uit mijn body uit, want Hazenkampers, ik moet u eerlifk
bekennen, dat ik de eerste weken nergens zin in had, vooral door alle
emoties, die ik in de krijgsdagen heb doorgemaakt.
Maar langzamerhand heb ik dat lusteloze overwonnen en heb ik me weer
als trouw lid op het Hazenkampterrein gemeld en heb ik besloten mijn
volle energie weer te geven aan het Hazenkampwerk van voorheen.
Hazenkampers, wat ik over het afgeropen mobilisatieseizoen heb gehoord,
mogen we echter niet ontevreden zijn, maar denderend was het ook niet.
velen van onze gemobiliseerde leden zijn weer tot hun oude vereniging
weergekeerd ; ik zeg opzettelijk velen, daar enkelen gedwongen waren,
zich bii den opbouwdienst te moeten melden. Laten we hopen dat ze
weer spoedig een werkkring in Niimegen zullen vinden, opdat ook zij
weer in ons midden zifn.
Hazenkampers, we mogen echter in deze moeilijke tijd niet bii de pakken
neerzítten en het is nu vooral voor ons allen aanpakken, Nietdei.opp.n
laten hangen, maar gezameríjk meehelpen de oude sfeer, die De Hazen-
kamp eigen is, er weer in te krijgen.
De fut moet erin komen, opdat ieder het zijne kan bijdragen om te trach-
ten de moeilifke tijden waar onze vereniging mee te kàmpen heeft, te
boven te komen.
Dit alles kàn. Maar dan moeten juilie beginnen weer getrouw op de les-
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uren te komen en te profiteren van de takken van sport, die De Hazen-
kamp ie biedt.
Door de sportbeoe{ening wordt onze activiteit en concenlratie verhoogd;
kortom ze verfrist onze geest, ze brengi ons door inspanning ontspanning,
daar we ons gedurende een tiid uit de dagelijkse beslommeringen zetten.
En nu jongens en meisjes, dames en heren, wilde ik itllie d,i,t zeggen :

laten we met vereende krachten spontaan meewerken,zodatonzeHazen-
kamp weer groeie en bloeie en als we dàt doen, dan twijfel ik er geen
ogenblik aan of straks kunnen we weer zeggen: dat doet en is ,De
Hazenkamp".

P. AARTSEN.

Tomaten enTarwebrood
in dit jaargetijde
'n goede combinatie I

BAKKERIJ EELMAN
TELEFOON 21362

VANI IHI IEII' SIECIRIEII-AIRIIAAII.
Wii ontvingen bericht van onze buitengewone leden G. v. d. Hoven en M. J. v. d. Ho-
ven-Dekker, waarmee zij kennis geven van de geboorte van hunne dochter Judith
Johanna Goverdina.
Namens De Hazenkamp wensen wii dit echtpaar van harte geluk met de geboorte
van hun dochtertje en zien hieruit in de toekomst weer gaarne een nieuw Hazenkamp-
lid groeien.

x
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'n Enigszins rammelend geluid, wat geknars en gepiep, een witte flits,
daarin 'n fladderend hemd, 'n rood hoofd, een verwarde haardos, uitpui-
lende ogen en 'n ellenlange tong dwarrelen tezamen in ,t rond.
Als het stilstaat onderscheiden \rye : twee ijzeren hoepels, verbonden door
dwarsstangen, twee voetenplankjes en vier handvaten, Iedereen kent dit
werktuig wel, dat er uitziet als een gemoderniseerd, middeleeuws folter-
werktuig.
Tot de vele takken van sport die men op de onvolprezen Hazenkamp
kan beoefenen, behoort ook 't Röhnrad. wel is 't niet het voornaamste,
maar niettemin wèl de fijnste tak, of liever gezegd .,twijgje',.
Is er iets fíjners dan 't Röhnrad ? Al je spieren spannen zich. Je hebt ,t
gevoel of je een wild voorhistorisch dier aan 't temmen bent.
Gevaarlijk is 't niet, hoewel meto het beweert, Natuurlifk moet je niet
je armen of benen of armen ert, benen loslaten, want dan valje, en lelijk
ook ! Maar, als je niet onnozel doet, je verstand en je spieren gebruikt,
(veronderstelt word dat je beide in voldoende mate bezit) is er met een
beetje oefenen niets aan.
Natuurlijk moet je oefenen. ,,Oefening baart kunst". Maar dan is ,t ook
fijn.
Overigens, oefenen moeten we toch wel, want op de a.s. uitvoering
moeten we goed voor den dag komen, willen we succes hebben. En suc-
ces moeten we hebben. Met een beetje propaganda komen we er best.
Wat míj betreft beginnen we nu al.
Wat zal dat fijn zijn, als op de uitvoering alles soepel en gesmeerd gaat
en de heren Huisman en Verbeek maar aan de touwtjes behoeven te
trekken om alles vlot te doen lopen. Maar dat is nog veraf.
Je zult evenwel zien, dat, als alles gesmeerd gaat, er een massa mensen
lid zullen worden.

,,EEN HAASKE''.

..**o fií
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Voor het leveren van

Rijwielen, Radio's, Stofzuigers
Haarden, kachels,
Waschmachines,
Kinderwagens €nz , enz.
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Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooh in Klaoarshribo
Javaplein I STAATSDIPLOMA

Meubileerinricht,,,H ET Bl N N ENHU lS"
J. H,T I LD E RS J r.t"l"toon 2G073

St. AnnastraatS3a

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Oarde Meuble

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717
Rijwielen, haarden, kachels, fornuizen, enz., desgewenscht
op termiinbetaling, vanaf f 1.- per week

TANDEMS TE HUUR
Reparatie -lnrichtin

DRUKKERIJ DEKKER & ZOON
Groenestraat 311
Telefoon 22693

Visitekaartjes
Verlovingskaarten

Ondertrouwbrieven
Geboortekaarten
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BLOEMISTEN
Wilt U een degelijke
fiets berijden
Laat U dan
door MENNE leiden

\ /'. MENNE
Specialiteit in Riiwielen
en alle Rijwielonderdeelen

Burghardt v. d. Berghstr. l?3

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

Begraafplaats,,Rustoord,, en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telet.24600
Hees

S ceY''

Telefoon 21435

Wolfskuilscheweg 176

A. VAN DER SLUISAIH@
NIIMEGEN
r\ I TeleÍ. No. ZlgG 
.b t n..r..tt zich beleeÍd oon

Ml ::"' 
alle voorkomende

-,I 'l'immerwerken
.tr | Metselwerken
nlili:H:,Tg;"

Schoorsteenvegen
Alle voork, repalatie's aan woníngen en gebouwen
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Wqsschen

Stoomen
Verven
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Sigaren magazi jn
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St. Annastraat 234
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]. A. DE HARTOG HEES/NÏJMEGEN
TELEFOON 24600 - POSÏREKENING 349540

Maas - Bu u rtspoo rweg
REISBUREAU - TOURINGCARBEDRIJF
AUTOBUSDIENSTEN
,rKA NT-EN-KLAAR-Tochten

Dageliiks tochten in de omgeving
Verhuur van Touringcars in diverse grootten tegen billiike priizen
Yra,a, {t onze' reisglids

Stads-autobusdien sten :
Molenstraat-Willemsweg
Molenstraat - Postweg
Molenstraat -H.Lan dstichtin g- Brakke nstein

Autobusdiensten :
Nijmegen -H.Landstichting-Dekkerswald- 

Groesbeek

Nij m e ge n-witchen §3ffii|1. 
(:M""

Nijmegen -Druten Hffiilrr-
Nijmegen -Gennep-Venlo-Meijel
Venlo-Tegelen-Steiil

Maasbuurtspoorweg Reisbureau
Molenstraat 57 - Telefoon 24000 - Nijmegen
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