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Qo on W*1,,
Wat moet het vooral voor de oudste Hazenkampers een groot genoegen zijn
geweest op 22 Februari het hun zo vertrouwde gezicht van Ds. Barger weer op
de kansel te zien van de kerk op de Hazenkampseweg. Aan z-ijn woorden wil
ik graag nog even vastknopen ,,Ga en Werk". Vrienden dit is een opdracht, ik
meen een opdracht die Ds. Barger ons best mag geven en zeker een opdracht
die wij op dit moment in de Hazenkampkringen niet mogen misverstaan.
We krijgen een opdracht op het moment'dat de Hazenkamp zich opnieuw
heeft bewust gemaakt van haar doelstelling. De geestelijke vorming heeft in
onze vereniging meer in de knel gezeten dan men eigenlijk wel wenste. Geluk-
kig ligt dat nu anders en daar mogen we dankbaar voor zijn. Ongetwijfeld zul-
len er meerderen in onze kring zijn die al die veranderingen eenvoudig niet
kunnen bijsloffen en die misschien wel eens zouden willen tegenspartelen. Deze
mensen zou ik willen toeroepen, wacht nog eyen. Bezint U zich eerst eens heel
goed. Die meneer op de Groenewoudseweg waar Ds. Barger het over had,
begreep eenvoudig geen snars van die briefkaart die hij kreeg. Later begreep
hij dat dit een opdracht was. Hazenkampqrs, jullie en mijn leven is eigenlijk
niets anders dan een vaak onbegrepen opdracht. Diezelfde meneer op de Groe-
newoudseweg, die begon er iets meer van te snappen toen hij doorkreeg dat
die opdracht van God was. Ja, en hoe we ook oyer het leven en over God mogen
denken, dat is dan eigenlijk helemaal niet meer belangrijk, alleen is nog maar
belangrijk dat wij op de plaats waar we in het leven staan, dus ook de plaats
waar we in de Hazenkamp staan, met onze gegevens en met onze mogelijkheden
opnieuw van Godswege de opdracht hebben gekregen ,,Ga en'Werk", en deze

opdracht staat niet toe dat we met elkaar gaan zeurpieten of krakelen maar dat
we ,,Gaan en Werken". Ik hoop van ganser harte dat we het in de Hazenkamp
zo willen zien. God roept ons broeders tot de daad, zijn werk wacht, treed dan
aan... Welaan dan, Ga en Werk. .



VAN DE REDACTIE

Ons Hazenkampblad mag zich verheugen in een nieuw pak, met een variant op
het bekende spreekwoord zouden we kunnen zeggen) een nieuwejaargang een
nieuwe krant. De redactie heeft gemeend dit experiment te moeten wagen.
Ons blad wil meer zijn dan alleen een mededelingenblad, wil ook meer zijn
dan een kinderblad, ons blad wil zijn het blad van het Hazenkampgezin. Of er
van deze goede voornemens iets terecht komt zal mede van onze lezerskring af-
hangen. We zijn er van overtuigd dat er zeer veel critiek zal zijn maar (criti-
casters, wacht U nu even want ons blad is nu nog maar een jonge dochter die
gaat proberen haar eerste schreden op het zeer moeilijke krantenpad te zetten.
Ze heeft zich zo mooi mogelijk gemaakt (typische eigenschap van vrouwen)
en nu moeten we haar niet aan het schrikken maken, maar even rustig haar
eigen weg laten zoeken. Heeft U dus opbouwende critiek, opmerkingen of
copy, het is alles bij de redactie van harte welkom. Heeft U bovendien nog
nieuwe lezers buiten onze Hazenkampfamilie, ze worden met open armen ont-
vangen. De redactie zal al het mogelijke in het werk stellen wat een redactie
van ons blad kan doen.
rilij gaan een nieuwe jaaryatg in, vol moed en courage. REDÀCTIE

P.S. Door de veranderingen in ons blad moest het nummer yan deze maand
later verschijnen en bepaalde copy vervallen.

Wij hopen de volgende maand weer op tijd te zijn. REDACTTE

VAN DE DIRECTIE

Eindelijk is het dan weer zoyer, dat er door Hazenkampers als ,,Hazenkamp"
meegelopen zal worden met de Vierdaagse.
Gelukkig, dat er iemand gevonden is die zich wil belasten met de leiding en
vooral met het trainen. 

.Want 
daar komt het opaan! Wanneer je regelmatig

traint, zul je in Juli met die vier dagen lopen niet zoveel moeite hebben. Maar
dan ook nu beginnen en volhouden. Niet denken, vandag kan ik best die trai-
ningsavond eens overslaan, want dan benje al op de verkeerde weg en geloofme,
juist die trainingsmarsen kunnen zo gezellig zljn. 't Is ook niet de bedoeling
dat je maar domweg doorsjouwt, Kijk gerust maar eens goed om je heen. Nij-
megen heeft een pracht omgeving en juist op de Zaterdagmiddag als we liepen
voor de Vierdaagse, hebben we veel van al het moois rondom Nijmegen ge-
zien. We hebben rondgekeken, gepÍaat, gelachen en gezongen en zo gaje met
elkaar een fijn groepje vormen in de maanden, die aan de vierdaagse vooraf-
gaan. Graag zou ik zelf weer meegaan, maar alles tegelijk gaat nu eenmaal niet.
Ik hoop dat er een flinke groep komt en wens jullie vast veel succes.

De Paasvacantie in de Hazenkamp, loopt van 3-12 April. VpReerr

Hazenkampmensen, jong en oud, het is me een vreugde voor de eerste maal
een woordje te mogen meespreken in ons blad. Op 21 Febru ari j.1. zijn we met
een nieuw hoofdstuk in het Hazenkampwerk begonnen.
Nieuwe hoofdstukken in het leven zijn nu eenmaal altijd moeilijk, bij ons zeker
niet minder. Ik ben ervan overtuigd dat ik wel alle bokken die er zijn zal
schieten, maar het leven is een leerschool. Ons bestuur zit ijverig te broeden
op de eieren van alle plannen die ik heb voorgelegd, ik hoop dat het Paaseieren
zijn die ook behoorlijk op tijd uitkomen.
Zoals de situatie op het ogenblik is kan ik aangaande het Centraal Gebouw
alleen nog maar enkele zakelijke gegevens doorgeven. Het ligt in de bedoeling
dat Zaal 1 alle avonden behalve Zaterdagavond gebruikt zal worden als lees-
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en studiezaal. Op Zaterdagavond zal in Zaal I hel z.g. clubhuiswerk plaats
vinden. Dit clubhuiswerkzal echter van aard veranderen en zal omgezet lvor--
den in het z.g. vormings-werk. Voor de_ komende Zaterdagen is het als
volgt uitgestippeld:
4 April - Yacantie

11 April - Sluitingsavond van het winterwerk met eventueel een filmpje en een
lezing over Terschelling.

Onder zeer bepaalde voorwaarden hebben wij ook de beschikking gekregen
over Zaal 6 die voorlopig als bestemming krijgt conversatiezaal. We hopen als
dit blad onze Hazenkampers heeft bereikt dat beide zalen deflnitief zijn inge-
licht. Organisatorisch moet er megedeeld worden dat in het gebouw buiten de
kleedkamer van de gymnastiek, Zaal I en Zaal 6, nergens mag worden gerookt
en dat as en peukjes alleen in asbakken gedeponeerd mogen worden.
Laten we er voor zorgein dat ,,men" zegÍ daÍ" we nette mensen zijn.
Om een overzicht te krijgen van wie en wat er in het Centraal Gebouw rond-
stapt, uitgezonderd de gymnastieklessen en hun leerkrachten, heeft het bestuur
besloten dat niemand van de Hazenkamp een been in het Centraal Gebourv
zet zonder mijn toestemming. Dit lijkt misschien heel onvriendelijk maar het
is erg vriendelijk bedoeld en ieder geval in het belang van een goed geordende
vereniging. Dan nog een mededeling over mijn spreekuren.
Dat klinkt erg gewichtig en deftig maar dat is het helemaal niet, dat is alleen
maar practisch. In de korte tijd dat ik hier ben is gebleken dat ik alvast in een
cling een goede haas ben want (zeer tot de spijt vanmijn vrouw) ben ik doorlopend
op pad en als ik er niet ben lig ik op mijn leger(stede) en ben onbereikbaar voor
telefoon of voordeurbel. Ieder die eens met mij babbelen wil of me op wil bellen
vraag ik dus vriendelijk om het op die aangegeven uren te doen dan heeft Il de
meeste kans op resultaat.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken aan allen mijn dank te brengen
die in de eerste maanden dat wij hier nu zijn zo preltig hebben medegewerkt
bij allerlei kleinigheden die ik tot nu toe voor de Hazenkamp heb mogen doen.

Hartelijk gegroet. Kurra,nr

Praclrt l.nzet
VAN ONS

ZILVEBEN X'EEST

Hazenkampers, wót een dagen, die 2le en 28e Februari j.1. Onvergetelijk zijn
ze geweest en ik kan r.vel zeggen, de mooiste dagen die de Hazenkamp ooit heeft
beleefd. Wat hebben we er tegenop gezien, wat is er een enorm stuk werk
voor verzet, wat heeft het veel hoofdbrekens gekost en hoevele vergaderingen
zijn er voor belegd, maar het resultaat was dan ook verbluffend. Dat was de

Hazenkamp op z'n best. Hulde, hulde.
Laat ik nu eens beginnen met dót gedeelte, waarover de dagbladen tot mijn
grote spijt het minste geschreven hebben, de gymnastiekuitvoeringen, want
hier was onze Hazenkamp hct meest actief, hiervoor hebben jullie, jongens en

meisjes, het meest gewerkt. Wót een vaart, wdt een beweging en wat een
prachtige orde.



Een eresaluut aàr, ofize Directeur, de Heer Verbeek, die het klaar heeft ge-
speeld, de zaal steeds in gespannen aandacht te houden, door het lijvige pro-
gramma in vlotte stijl af te werken. Dat beleef je niet vaak op gymnastiek-
uitvoeringen, vaak zijn ze eentonig en duren de pauzes tussen de nummers
onderling te lang. Hiervan was bij ons geen sprake en verflauwde de aandacht
van de bezoekers nimmer.
Prachtig werd het programma ingezeÍ met een vlaggendefilé, als kijkspel altijd
een der meest bekorende nummers voor het publiek. Keurig uitgevoerd en
een prachtig geheel.
Dan volgt nog zulk een ontzaglijk dankbaar nummer, nl. de kleuterdemon-
stratie. Wàt een spanning onder die hummels, maar wat hebben ze leuk ge-
werkt. Het was een draven, huppelen en hinken, dat het een lust was om te
zien, jullie worden reuzen Hazenkampers.
Dan de estafetten, door de meisjes van Woensdag 4-5 en 5-6. "Wót 

een
spanning, welke groep het eerst klaar was met de was ophangen, het stok-
drijven, het ballendragen en niet te vergeten, het glaasje water, jullie succes
was groot.
Een keurig uitgevoerd nummer waren de bankoefeningen van de meisjes
Woensdag 6-7. }{et waren nu niet direct de gemakkelijkste oefeningen voor
een uitvoering, maar ik moet m'n bewondering uitspreken voor de wijze, zoals
jullie dit hebt laten zien, een prima stukje werk.
Dan de veerplank hoogspringen van de meisjes Maandag 5-6 en jongens
Donderdag 5-6 en het bokspringen jongens Donderdag 6-7 en de meisjes
Yrijdag 6-7 en Woensdag 7-9. Hier hebben jullie laten zien, hoe zulk een
nummer gegeven moet worden en welke goede resultaten jullie bereiken. Vaak
gaat de aandacht van het publiek bij deze nummers wel eens verloren, maar
hier bleef ze gespannen, door de vele vlotte en gevarieerde sprongen.
Daarna de lesgedeelten van de jongens Dinsdag 6-7 en Donderdag 7-8.
Dat was wat je noemt, moderne oefenstof en niet bepaald gemakkelijk, maar
de zaal heeft een mooie indruk gekregen van deze veelzijdige beweging, met
als klap op de vuurpijl, het vall.gzeilr
Daarna de vrije oef. der Dames Sen. en Dames Dinsdag 7-8. Dit nummer
zat er goed in en was speciaal voor de oudere dames, moeilijke oefenstof.
Sommigen lieten een feilloze uitvoering zien. De vrije oef. der jongens en heren
zat goed in elkaar, maar leverde enkelen nogal moeilijkheden op. Yooral letten
op Houding, Heren !l!
Dón een dankbaar nummer, vlagzwaaien, wat vlot en met veel ,,Schwung"
werd uitgevoerd, enkele jongedames hebben hiervoor wel in een nerveuze
spanning verkeerd, maar jullie resultaat was reuze. Zulk eer' nummer in het
Goffert Stadion, dàt zou inslaan.
Het nummer Paardspringen mocht er zrln en meerderen lieten knappe staaltjes
zienyan hun kunnen.
Naar het nummer klassikaal brugturnen heb ik rnet zeer veel genoegen ge-
keken, ik moet zeggen m'n compliment voor jullie beheersing. Een knap staaltje
hiervan was ,,de schouderstand met drietallen". Het Rhonrad is altijd specta-
culair en werd als vanouds door deskundige handen gehanteerd.
Ook de stokoefeningen mochten er zijn, waarbij vooral de nieuwere zienswijzen
in deze oefenstof duidelijk naar voren traden. Goed gedaan Dames.

Het 1000-ste lid - WANNEER?



De medezinbaloef. werden op de 2e uitvoering beter uitgevoerd dan op de le.
Een moeilijk nummer, waar de 314 maat een rol speelt. Het valt niet mede,
het tempo goed te blijven volgen, maar vele goede uitvoeringen heb ik gezien.
Snoekspringen is altijd een vlot nummer en oogstte veel succes.
Tot slot het nummer knotsoef., dat vormde een waardige sluiting. Een knal-
nummer, vooral met het prachtige effect der speciale belichting, wat een enorme
inslag opleverde bij het publiek.
Hulde Directeur voor dit nummer, zeer geslaagd!
Als ik misschien nog een opmerking mag maken?
lk heb het erg jammer gevonden, dat een nummer brug- of rekturnendooronze
herenafd. niet op het programma voorkwam. Trouwens het heeft de laatste
jaren steeds op de programma's ontbroken. Schijnbaar voelen onze mannen
hiervoor niet veel, en toch zou ik het erg betreuren indien dit nummer voor
goed zou verdwijnen.
Alles bijeengenomen, prachtige demonstraties Yan onze gezonde en vreugde-
volle lichamelijke oelening.
Nu terugkomende op de 2le Febr. en wel op alles wat aan de uitvoering vooraf-
ging, de ontvangst van de reiinisten.
Voor de ouderen onder ons, was dit een der prettigste ogenblikken va:n deze

dag. Daar zagen we zeweer, onze Hazenkampers uit vroeger dagen, ze waren
ouder geworden, wat zwaarder en sommigen al wat vergrijsd,maar hoe inténs
leuk om elkaar na zovele jaren weer terug te zien. Allerlei verhalen werden weer
opgedist en de lach was niet van de lucht. Dan die oergezellige knusse en heer-
Iijke koffietafel, waar onze oud-voorzitter en erelid de heer Oosterlee weer op
z'n praatstoel klom en ons vertelde, dat hij na zovele jaren van afwezigheid,
zichweer geheel thuis voelde tussen z'nHazenkampers en ons liet blijken,hoe-
veel de Hazenkamp voor hem persoonlijk geweest was.
Annie Hogenbeek als afgezanle van vele oud-Hazen verspreid over het gehele

land overhandigde mij daarbij een enveloppe met 1071/, gulden als cadeau
voor het bestuur, als dank voor al die gezellige jaren bij ons op de Hazenkamp
doorgebracht.
Ktk... Hazen... dit heeft me toch wel heel veel goed gedaan, dit spontane
gebaar. Hieruit bleek de band die tussen hen en ons bestaat.
Ja... en dan het belangrijkste voor onze Hazenkamp, de officiële overdracht
van het Centraal Gebouw, in de grote kerkzaal.
Hoe stijlvol was deze ingericht, hoe intens gezellig en indrukwekkend.
Eerst een inleiding door de Voorzitter der Raad van Commissarissen Ir. Schuller
en daarna de zeer sympatieke speech door de Heer Commissaris der Koningin
Jhr. Dr. Quarles van Ufford.
Daarna sprak de Heer Oosterlee als vertegenwoordiger van de Minister. Hem
aan le horen, was bijzonder prettig, daar hij onze Vereniging zo goed kent en
ook nu weer toonde precies op de hoogte te z1jn.
Daarna sprak de vertegenwoordiger van de gemeenteraad de Wethouder Heer
Beukema, die liet uitkomen, welke zeer goede plaats onze Hazenkamp in de
stad inneemt en welke goede naam zij heeft.
Deze opening was wel een hoogtepunt, zoals we nog nooit hebben gekend.

Wij kunnen hier trots op zijn.
Na afloop hiervan, mochten wij als Hazenkampbestuur recipiëren van 4-5.
Het was één lange stroom van autoriteiten en delegaties van personen, die ons
een hand kwamen schudden. Ik geloofdat het aantal tegen de 250 à 300 ging.
Wat een hartelijke woorden werden er tot ons gericht.
Dankbaar, zeer dankbaar gestemd door al die:bewijzen van sympathie, konden
we na afloop de zaal verlaten.



De volgende dag, de herdenkingsdienst in de Hazenkampkerk, die geleid werd
door Ds Luyendijk en Ds Barger, onze eerste voorzitter. Een dienst, met een
overgrote belangstelling van leden en al diegenen die ons warm gezind zijn.
Een ieder, die deze preek van Ds Barger heeft beluisterd, werd tot nadenken
gestemd. Hierwerd ons duidelijkgemaaktdoorwelke gedachteen geest ons Hazen.
kampwerk de jaren door is gedreven en kon doen gelukken. Eerlijk en open-
hartig heeft hij de zin van dit alles, aan ons blootgelegd. Dit is et blijft het
wezen van ons Hazenkampwerk.
Heel veel dank voor uwe woorden, Ds Barger!
Het zijn prachtige en onvergetelijke dagen voor ons geworden, die in onze
Hazenkampgedachten niet licht vergeten zullen worden.
Zeer yele mensen moet ik bedanken, 1k zal ze u niet noemen, bang dat ik er
eenzal vergeten, maar een zeer hartelijk dankwoord aan allen die onbekend
wensen te blijven en het ons hebben mogelijk gemaakt ons 25-jarig jubileum
zo te vieren, en aan de feestcommissie, die bergen werk hiervoor heeft verzet
en de laatste maand de steun kreeg van cle Heer Kuilart, is hier zeker op zrln
plaats. Het was alles, boven verwachting.

A. Hulsrr,raN

O*o l,l;1,^^
We hebben op 21 Februari ons jubileum gevierd en de reiinie, de overdracht
van het Centraal-Gebouw, de receptie en de uitvoering meegemaakt.
We zouden een en ander niet gaarne hebben willen missen, want als zich ooit
de Hazenkamp-geest duidelijk heeft gemanifesteerd, dan is het wel op deze
dag geweest.
Op de reiinie bleek dit al overduidelijk. Onder de reiinisten heerste al dadelijk
een gezellige sfeer. Allerlei uitroepen getuigden ervan hoe blij men was oude
bekenden weer te ontmoeten. Voor velen was het jaren geleden dat men elkan-
der voor het laatst had gezien doch zodra men goed en wel gezeten was ,,onder
oude bekenden", viel die tijd weg en was het weer als vanouds.
En toch waren sommigen in de loop der jaren heel wat veranderd. Jongelingen
die voorheen met golvende lokken kondenpronken verschenennu meteen meer
of minder ,,volle maan", slanke meisjes waren uitgegroeid tot ,,moekes".
't 'Was soms vermakelijk om Íe zien hoe men op elkander toeging met een vra-
gende blik van: ,,wie ben jij ook weer"? en dan opeens te horen: ,,gunst Wim,
of Mien ben jij het?" ,,Wat leuk. . ." en dan maar herinneringen ophalen,
,,weet je nog" . . . of, ,,hoe is het met die en die?"

Denkt ieder aan de verkoop van'kaarten

voor de revue - De zaa| MOET vol ! !



Uit alles bleek wat een grote plaats ,,De Hazenkamp" in hun harten had
ingenomen.
Ottze voorzitter heette de rei.inisten hartelljk welkom aan de koffietafel welke
hun werd aangeboden en ook de Hr. Oosterlee e.a. hielden tafelspeeches en

om hun clubliefde nog eens te accentueren werd door Mevr. Annie v. Gastel-
Hogenberk namens de oud-leden een flink bedrag als feestgave aangeboden.
Na de koffietafel werd nog wat gezellig nagebabbeld en toen ging men naar de

grote zaal van het Centraal-Gebouw, welke door een stemmige versiering
onherkenbaar was Veranderd en waat, fia een inleiding door onze President-
Commissaris, de Heer Ir. G. P. Schuller, voortreffelijk werd gesproken door
de Commissaris van de Koningin in de Provincie Gelderland, en bij ontstente-
nis van onze Burgemeester door Wethouder 'W. Beukema, namens het ge-

meentebestuur.
. Vele notabelen en vooraanstaande personeu woonden deze plechtigheid bij,

waarna de oÍflciële receptie plaats vond.
Als eerste kwam oud-burgemeester Steinweg, oud-vriend van onze Hazenkamp
ons bestuur complimenteren, waarna velen volgden. Ook onze zustervereni-
gingen lieten zich niet onbetuigd en kwamen van hun waardering getuigen.
Velè bloemstukken brachten in de zaal nog meer het accent van feest en vreugde.
Door onze oudere dames-leden, welke zich ook bij de koffietafel zo Yerdienste-

lijk hadden gemaakt, werden verversingen rondgediend.
's Avonds vond in de grote zaal yat De Vereeniging onze jubileumuitvoering
plaats, welke op een hoog peil stond. Zelfs wij Hazenkampers die toch al vele

inalen een uitvoering hebben meegemaakt waren opgetogen ovel hetgeen deze

avond voör het voetlicht werd gebracht. Een verrassing was de fantastische
.knots-oefening voor dames, met knotsen welke licht uitstraalden. Wiet, alle
eer Yan je werk.
Voor de pauze vond de huldiging plaats van onze beide 25-jaren-leden, welke
door onzè oud-voorzitter Ds. Barger werden toegesproken, tot ereleden werden
gepromoveerd en het 25-jaren-speldje op hun borst gespeld kregen. De Feest-

óommissie overhandigde bij monde van hun voorzitter, de Heer Jan de Hartog
een nieuwe clubvlag en een bedrag onder enveloppe, namens de leden.

Na afloop was er in besloten kring, waar vele reiinisten aan deelnamen eel'I

gezellig nàpraatje, waarbij onze voorzitter de gangmaker van de gezelligheid
werd en het zelfs bestond liedjes uit vroeger jaren ten gehore te brengen o.a.

O, Ernestine, begeleid door zijn accompagnateur uit vroeger dagen, de Heer
C. van Binsbergen.
En tot besluit van de feestelijkheden vond op Zondag 22 Februari een Her-
denkingsdienst plaats in de Johanneskerk waar Ds. Barger en Ds. Luyendijk
voorgingen en waar Ds. Barger een preek hield welke pakte en ieder van ons

wat te zeggen had. Het was verheugend dat deze Dienst zo goed bezet was.

En zo ziji deze dagen weer verleden geworden, doch deze dagen zullen door
de meesten onzer niet licht worden vergeten.
Men moge mij gerust chauvinisme verwijten maar ik blijf er bij dat een feest

als het onze nièilichÍ, op deze stijlvolle wijze,Hazenkamp-stijl, door eenandere
vereniging kan worden geëvenaard. We zijn er allen trots op!!!
En nu gaan onze verwachtingen uit naar het vervolg van ons feest: De Jubileum-
Revue Hazenpeper, welke op 17 en 18 April a.s. zal worden gegeven in de

grote zaal van De Vereeniging.
We hebben hier en daar wat opgevangen en gezien en hieruit menen wij te

mogen opmaken dat het werkelijk iets groots zal worden, iets dat de moeite
waard zal zi1n.
Aan alle kanten wordt gestudeerd en gerepeteerd om ook deze gebeurtenis



ophetzelfdehogeplante houden als hetgeen aan de feestelijkheden voorafging.
ook wij doen daarom een dringend beroep op al onze leden. Tracht zóveél
mogelijk familieleden, vrienden en kennissen warm te krijgen om kaarten voor
deze revue te nemen, zodat ook in financieel opzichtdeze avonden mogen slagen.
De Feestcommissie zal u elders in dit blad hierover meer vertellen. [Bo.

Ons Jubíleum-Jsc,r
Het 1e gedeelte van ons Jubileum-Jaar is afgesloten en we mogen consiateren
dat de goede reputatie welke onze ,,Hazenkamp" altijd gehad heeft er niet
slechter op is geworden.
voorlopig danken wij als Feestcommissie u allen die zo'n werkzaam aandeel
gehad hebben in het welslagen van de festiviteiten en gym-uitvoeringen op
2l en 28 Februari j.l.
De tijd staat echter niet stil en de voorbereidingen worden alweer getroffen,
teneinde heÍ 2e gedeelte van ons Jubileum-Jaar ook te doen slagen. Legt uw
oren maar eens te luisteren wat er alzc gedaan moet worden voor a.s. 17 en 18
April, de opvoeringen van de revue ,,Hazenpeper".
De toegangskaarten voor de le en 2e revue-avond zijn verkrijgbaar bij de be-
kende adressen.
In het Februarinummer van ons maandblad werden u genoemd de diverse
sporttournooien. Hieronder zullen wij deze tournooien nog eens weergeven en
tevens vermelden de commissie-leden, welke door ons inmiddels zijn uitge-
nodigd deze tournooien te organiseren:
HONKBALtournooi: op 25 en 26 April1953:

Commissieleden: J. v. d. Vegte, Secr., Vossenlaan20g; F. Maassen;
L. Verbeek; J. Stolk en W. Brunet de Rochebrune.

TENNIStournooi: op 14 Mei 1953 (Hemelvaartsdag):
Commissieleden: Mevr. J. E. T. Jaspers-Teyken; Mevr. W. Schouten-

Vermeulen; J. Grotenhuis, secr. Tussenweg 5 en
J. Stolk.

VOLLEYBALLtournooi: op 20 en/of 2l Juni 1953.
Commissieleden: O. van Donselaar, Secr. Ir. Wevestraat 10; Luit.

Vermeulen; F. Maassen; J. Oosterlaan en W. Brunet
de Rochebrune.

SOFTBALLtournooi: op ... Juli 1953.
Commissieleden: Mevr. G. Maassen-de Vries, Secre. Hatertseveld-

weg 113; Mevr. W. Oosterlaan-Klaassing; L. Ver-
beek en J. Stolk.

VOETBALtournooi: op 5 en 12 September 1953.
Commissieleden; H. Krol, Secr., Oude Heselaan 528; B. Thomas;

D. Korstanje en P. Bemer.
TAFELTENNIStournooi: op 19 en 26 September 1953.

Commissieleden: Emy Hendriks; J. Oosterlaan, Secr. Barbarossa-
straat 40; W. Piebenga en J. v. d. Vegte.

Alle inlichtingen over b.s. tournooien worden dus verstrekt door b.g. commis-
sie-1eden.
Tenslotte willen wij u mededelen dat de collecten op onze uitvoeringen t.b.v.
het rampenfonds hebben opgebracht resp. f 192,98 en /ll5,l7 :í3AB)5.
De bedoeling is dat dit bedrag wordt verhcogd door Bestuur en Feestcommissie.

Dr FBnsrcoMMrssrE

8



'Uor. as
door Jodor ie.

DE PAASTIÀAS
OP REIS

Toen Peter bij de Vereeniging
aankwam, was het al donker.
Hij zag een heleboel mensen
naar binnen gaan. Nu zou hij

' maar eens proberen om ook
binnen te komen. Heel voor-
zichtig glipte Peter tussen al die
mensen door en ineens stond
hij binnen. Maar hoe nu?
Wacht daar gingen verschei-
dene mensen de trap op.
Dan daar maar weer tussen-
door glippen. Zo kwam Peter
tenslotte op het schellinkje te-
recht. Och, wat zag hij vez:l
mensen in de zaal zitten. Wie
zouden dat zijn, daar vooraan
rechts in de zaal? Allemaal
mannen met grote glimmende

:%=*==

instrumenten. Wat zouden ze daarmee doen? Net had hij dit gedacht, of daar
hoorde hij opeens: Tè-rè-te-rè-tè. . . tè-rè-te-rè-tè!
O leuk jongens, die mannen zaten daar dus om muziek te maken. Stil eens,
daar kwamen opeens dameshazen met grote gekleurde vlaggen voor de dag.
En daarna nog een hele massa l'tazet en hazinnen, het hele podium vol. Daar
kwam ook een mijnheer aan gekleed in een deftige zwartejas,die eenheleboel
te vertellen had over het hazenfeest. Het duurde wel een beetje lang vond Peter,
want hij was zo benieuwd, naar wat hij verder te zien kreeg.
Wacht, daar begon de muziek weer en alle hazen zongen een lied. Zou die
mijnheer in die lange witte broek soms de dirigent zíjn?
Alle hazen en hazinnen verdwenen weer van het podium en nu kreegPeterzo-
veel te zien! Kleuters, die met een blokje op hun hoofd liepen. En op dat blokje
gingen ze ook staanl
Als Peter weer thuis was, zou hij het al de haasjes in 't hazendorp eens voor-
doen. Misschien konden zlj dat ook wel een gymnastiekclub oprichten. Maar

Denkt ieder aafi de verkoop van kaarten

Yoor de revue - De zaal MOET vol ! !



kijk eens, daar waren 4 groepen meisjes een wedstrijd aan 't houden. Vooral
met die gekleurde glaasjes water was mooi. En dan die meisjes die zo vlug een
bank boven hun hoofd hielden en weer neer zetten. O, kijk eens, daar waren
ook al jongens en meisjes aan 't springen! Hoe kon die mijnheer in die lange
witte broek zo yeel verzinnen, want Peter begreep wel, dat hij alles aan de
kinderen geleerd had. En 't een was nog niet weg, of 't andere was er al weer.
Wat gezellig waren ook die oefeningen op muziek. Vooral op 't laatst. Wat
was dat. Opeens ging 't licht uit. Peter keek z'n ogen uit. Daar zaghij verlichte
knotsen! Nee, maar, dat was kunstig. Hoe kregen ze dat zo gauw voor elkaar?
Peter was blij, dat hij alles had gezien. Vlug weer tdssen de mensen doorglippen
en zien om zo gauw mogelijk weer bij 't eekhoorntje in 't bos te komen. Hij
zov aan Springgraag vragen, of hij meeging. Met zijn mooie pluimstaart kon
hijfijnhelpen bij 't eieren kleuren, war.rt de haasjes zouden het wel weer razend
druk hebben. Het was immers al weer gauw Pasen. Ze zosden best zo'n hulpje
kunnen gebruiken!
Intussen zalen de vader en moeder van Peter al elke dag naar hem uit te kijken.
Ze werden ongerust. De jongen zou toch zorgen, op tijd yafl z'n reis terug te
zijn. Stel je voor, dat hij er met Pasen niet was!
Zou Peter nog op tijd komen?

W W'o

wtM

ffiw,
Ziezo, nu is dus 't eerste deel van 't grote feest achter de rug. Nu gaan we weer
kijkennaar't volgende. 1*onge dat wordt ook leuk hoor. Bijna zo leuk als die
prachtige uitvoeringen. Nou, Tante Miek en Oom Henk hebben gezien hoe
goed jullie je best hebben gedaan. We hebben er van genoten. Nu maar uit-
kijken naar jullie feestdag hoor.
Op de puzzle zijn heel wat goede oplossingen binnengekomen. 'We hebben
eerlijk geloot wie een prijs heeft gewonnen.
Hier zijn de gelukkigen:

le prijs Silvia Bussink Hazenk. weg 86
2e ,, Nanning Iil/aning Dr. J. Berendsstraat 3
3e ,, D.de Ruiter v. Broeckhuysenstraat
4e ,, B. Casteleyn Leeirwstraat 11

5e ,, J. R. v. Offeren Wolfskuilseweg 155

6e ,, W. Verheijen Leeuwstraat 13

le ,, J.Overdijkink St. Annastraat 34
8e ,, Elly Jansen Semmelinkstraat 26
9e ,, Gien Duffhues Valendrieseweg 29, Wychen

10e ,, Marjo Opmeer Frans Halsstraat 1

l0



Prachtig hoorl Van harte gefeliciteerd en maar een flinke puzzelaar worden.
Omdat't een Jubileum-puzzle was hebben we maar extra-veel prijzen genomen.
Je krijgt ze op les bij Mijlheer Verbeek of bij Mijnheer Rademaker.

Zo, dat was de puzzle.
En nu laten we onze jongere Hazènkampers zelf aan het woord komen.
Leuk dat zelfs de jongens en meisjes van acht en zeven jaar zo verrukt over
onze Hazenkamp en over de uitvoeringen zijn.
We hopen dat we vaker zulke stukjes, geschreven door de jonge leden,mogen
plaatsen.

Poot van Tante Miek en Oom Henk.

DE HAZENKAMP
Heb je wel eens gehoord over de Hazenkamp. Nee . . . nou dan zal ik je eens

vertellen hoe het daar gaaÍ. Ik ben ook op de Hazenkamp. En ik vind het
heel leuk. Eerst mag je een poosje spelen. En dan fluit meneer. Dan moet je in
de rij staan. En dan gaat de Hazenkamp beginnen. Dan mag je in de ringen
klimmen, en in de wandrekken. Leuk hè? Als jij op de Hazenkamp komt,
moet je maar goed je best doen hoor. Dag tot ziens hoor Hazen.

Koos Rademaker, 7 jaar

HAZENKAMP
Op de Hazenkamp krijgen we gymnastiek en mogen we touwklimmen. En in
de ringen en op de wandrekken. We hebben ook al op de springkast gehad.
Voor we beginnen, spelen we ook nog wat. En als er gefloten wordt, moeten
we marcheren. Dan beginnen we pas. Als het afgelopen is gaan we eerst naar
de kleedkamer. Daar verkleden we ons. En dan gaan we naar huis. Dan is
het zeven uur.

Dirk Willem v. Hees, 8 jaar

HAZENKAMP
Op de Hazenkanlp moesten wij loopmars doen en rtet twee stokken hard
Iopen en met twee plastiekbekers. Wij kregen ook limonade met een choco-
laadje er bij.

Tinie Brinkhuis, 7 jaar

DE HAZENKAN{P
lk ben op de Hazenkamp. Wij hebben pa"s uitvoering gehad. En zoveel mensen
waren er. De avond vonden mijn moeder en mijn vader erg leuk. V/ij stonden
schuin achter het doek. We gingen het toneel op. En deden gymnastiek. En
kregen daarna een beker met limonade. Toen zijn we naar het'balcon gebracht.
En toen het feest afgelopen was, zijn we naar huis gelopen, want er was geen

bus meer.

. lk heet Thea Riisdam en ik ben 8 jaar.

Het 1000-ste lid -WANNEER?
I1



, UITVOERING
Wij zijn naar de uitvoering geweest. Wij hebben het zo leuk gehad. ,s Middags
hebben we geoefend. Het was maar even. Gerard was er ook 's middags.
's Avonds waren mijn moeder en vader er. Om half twaalf was het pas afge-
Iopen. Wij werden met een taxi naar huis gebracht. Het was allemaal erg leuk.

Renske v. d. lugt, 7 jaar

UITVOERINGEN
O, ik ben naar twee uitvoeringen geweest. Zaterdag's middags hadden wij
generale repetitie. 's Avonds was er de echte uitvoering. 's Middags waren er
maareenpaar kinderen. En toen 's avonds... ja, toen 's avonds viel ik op mijn
neus, languit over de grond op het toneel, Toen kregen wrj de wedstrijden.
Onze rij had het 3 keer gewonnen. Een keer heeft een andere rij het gewonnen.
Toen wij van het toneel af kwamen, kregen we een glaasje limonade.

ElIy Bennink, 8 jaar

Alles staat klaar, de baas heeft zijn laatste inspectie gedaan en alles was in
orde. Iedereen wordt van het toneel gestuurd, wa-nt het brandscherm kan elk
ogenblik omhooggaan. Aan iedere kant van het toneel staat een groep meisjes
met vlaggen, zij zullen zwierig de opmars openen en staan nu ,,een beetje"
zenuwachtig te kwebbelen over ,,de maat" geloof ik.
Plotseling gaat het brandscherm op en nog snel moeten enkelen hard van het
toneel lopen om niet door ,,de zaal" gezien te worden.
De baas gaatheÍ toneel op en laat Jubal beginnen. Naar zijhopenopdemaat,
marcheren de meisjes op en vertonen hun kunnen met.de zware vlaggen.
De uitvoering is begonnen, we kunnen nu in een paar uur al onze opgespaarcle
kennis, kracht en zenuwen spuien.
De kinderen in de gangen dringen ongeduldig op, maar worden doorderustige
leiders(sters) in bedwang gehouden tot zij ,,op" kunnen. Dan stromen ztj in
grotengetalehet toneel op, beurtelings van links en rechts, achter de schermen,
trachten we de rijen aaneengesloten te houden. De personen, die opmarcheren
worden steeds groter tot ten slotte de herengroep tussen de damesgroepen in
schuift en tot aller verbazing niet op één rij kan, het ,,verdelen" waar we op
gerekend hadden, om indruk te maken tussen al de damesgroepen, is overbodig.
De muziek stopt en het toneel is niet doorgezakt, zoals enkele pessimisten
vreesden. De voorzitter heet de vele genodigden welkom en wat dies meer zij.
Dan weer muziek en de groepen marcheren af. Op de kleutergroep na, die
meteen hun nummer afwerken. Achter het toneel houdt men alles klaar voor
de kleintjes en we horen het publiek telkens lachen en klappen.
Nu wordt in een ontzaglijk tempo nummer na nummer afgewerkt, toestellen

Het 1000-ste lid -WANh{EER.?
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wordenop-en afgesjouwd, groepen aan- en afgevoerd. Plotseling een noodkreet
van het toneel er is een poot onder een bank uitgebroken! Twee nummers
verder moet hij weer gebruikt worden. Snel wordt de deserteur achter het doek
gesleept en Sengers met zijn mannen zagen en spijkeren tegen het horloge, zij
houden nog over, geen enkel oponthoud hierdoor.
Na het paardspringen, waarbij het een haartje scheelde of één van de heren
kwam in de vele bloemen terecht, kr,vam de pauze.
De consumpties werden gebruikt en daar ging het weer voort.
Tenslotte de knotsoefening, een experiment voor onze Hazenkamp-uitvoe-
ringen, de gewone lichten gaan uit, de ultraviolette gloeien blauwig, maar de
knotsen schitteren als matglazen lampen, de witte blouses vonken blauwig, de
om enkels en middel aangebrachte bandjes omlijsten prachtig. De armen en
benen lijken, evenals het gezicht, aan het zwarÍe ras toe te behoren.
Het publiek blijft stil zolang de Blue Tango speelt, maar dan barst het los in
een uitbundig applaus. Een uitbundig ,,bis"-geroep van de zijbalcons noopt
de baas het nog eenmaal te herhalen.
Na de vlaggenafmars zakt het brandscherm en de uitvoeringen zijn voorbij.
Hoe waren ze, vraagt U? Voor amateurs: Af I Hoe vond je ze, vraagt U? Om
nooit te vergeten, waarbij de foto's ons zullen helpen!

OssBnvrR

HONKBAL

Met de komst van de eerste mooie dagen
van dit jaar, begint iedereenweereenbeetje
aan de zomersporten te denken. Tot deze
plannenmakers behoren ook de honkbal-
lers, die dit jaar wel zeer grote plannen
hebben.
Natuurlijk wordt er weer aan de compe-
titie deelgenomen en ieder die zich tot
deze sport aangetrokken voelt, krijgt de
kans zich een dezer dagen op de lijst,
welke in de gymzaal komt te hangen,
op te geven. De kosten van deelname.
hieraan verbonden, zijn momenteel nog
niet bekend doch zullen vermoedelijk on-
geveer .f 4,50 voor het seizoen bedragen.
Let dus op en doe mee . . . Indien moge-

lijk zal ook dit jaar weer met drie teams aan de competitie worden deelgenomen.
Ter viering van het 25-jarig bestaan van ,,de Hazenkamp" en als opening van
het seizoen, wordt op 25 en 26 April a.s. op de velden van de Hazenkamp en
NEC een groot jubileum-tournooi georganiseerd. Tot deelname aan dit tour-
nooi zijn uitgenodigd the Catchers uit Amsterdam, RCH uit Haarlem, Pacifico
uit Tilburg, NEC, Baseball Pals en Trekvogels uit Nijmegen, terwijl ook 2 teams
van de Hazenkamp aan dit tournooi zullen deelnemen. Dit tournooi wordt
geheel door de Hazenkamp georganiseerd en dit houdt in, dat ook voor onder-
dak van de spelers buiten Nijmegen gezorgd moet worden. Een veertigtal
slaapplaatsen zijn hiervoor nodig en daarom verzoeken wij dan ook iedere
Hazenkamper of Hazenkampster die plaats heeft, voor 1 nacht één of meerdere
gasten onderdak te willen verlenen.
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Opgaven hiertoe kunnen gedaan worden bij de Heren:
L. Verbeek, Antiloopstraat 26; F. Maassen, Haterseveldweg 113 en J. v. d.
Vegte, Yossenlaan 209.
Doe de opgave zo spoedig mogelijk, opdat ook dit onderdeel van de feestelijk-
heden even voortreffelijk slaagt als alles wat tot nu toe plaatsgevondenheeft.

M.

ONDERLING TENNISTOURNOOI
op 14 Mei '53 (Hemelvaartsdag) op de Goffertbanen.
De deelneming is opengesteld voor al onze leden, ongeacht ol zij al ol niet
lid van de tennisafdeling zijn.
Inschrijfgeld: Enkelspel / 1,50 per persoorl

Dubbelspel ./'2,50 per paar
De inschrijving staat open voor:
Dames- en Herenenkel; Dames-, Heren- en Gemengd dubbel.
Inschrijflijsten hangen in de gymnastieklokalen van het Centraal Gebouw en
de Hazenkampschool. De inschrijving sluit 25 April'53.
De commissie doet een beroep op de sportiviteit van de leden om in het dubbel
en gemengd dubbel niet met de sterkste partner in te schrijven, daar een uitslag
die al bij voorbaat vast staat, weinig voldoening zou geven. De commissie
behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen.

De T(ennis) C(ommissie)

4-DAAGSE 1953

,,'Want wij zijn één voor allen"

Ja, dat wil het kleine groepje Hazenkampers zingen, dat gaaÍ meedoen aan de

komende 4-daagse. Dit kleine groepje dat de hele grote Hazenkamp met z'n
ruim 900 leden gaat vertegenwoordigen in dit grote sportfestijn.
Hoe kan ,,De Hazenkamp" een zilveren jubileum vieren zonder zich op àlle
paden van de sport te begeven? Een gymnastiekuitvoering, een revue, honkbal,
softbal, tafeltennis, lawntennis, voetbal en volleybal-tournooi, ja, weet-ik-wat-
nog-meer voor tournooi of voorstelling; dit alles is een uiting van de levendige
Hazenkampgeest in dit jubileumjaar.
En zou een vereniging met zo'n ledental, notabene gevestigd in de 4-daagse
stad, niet meedoen aan dit grootse evenement? En dat terwijl van heinde en Yer,

uit binnen- en buitenland mensen komen aangestroomd. Waarom wij niet?
Wij zitten aan de bron!!l Natuurlijk, ieder z'n hobby. Jan voetbalt, Piet tennist,
Riet softbalt,Ínaat er zijn toch wel Henken en Wimmen, Truusjes en Annie's
die de 4-daagse kunnen lopen!!
Wie er voor voelt geeft zich binnen de kortst mogelijke tijd op aan:
Dick Korstanje, Willemsweg 249, Íel. 23461.
of vermeldt zijn of haar naam op de lijsten die in de zalen hangen.
lnschrijfgeld í. 4,50.
Op het ogenblik wordt er getraind door een klein groepje (helaas té klein om
voor een groepsprijs in aanmerking te komen!l) op een door-de-weekse avond.

Denkt ieder aan de verkoop van kaarten

voor de revue De zaal MOET vol ! !
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'lVanneer we echter boven de 20 km komen, moet er óf op Zaterdag- óf op
Zondagmiddag gewandeld worden. Laten dus alleen diegenen zich opgeven
(we verwachten minstens 50 opgaven), die werkelijk serieus willen meedoen en
er ook de tijd voor hebben. t

Dus, Hazen en Hazinnen, op naar de 4-daagse in dit voor Hazenkamp zo be-
langrijke jaar om onze vlag door Nijmeegs straten te dragen (Jubal vooiop).
Onze leus moet zijn, de leus van de, néén, onze 4-daagse:

,,Willen is kunnen"
Dick Korstanje.

PUZZLE PLUKKIE'S JUBILEUM PRIJSYRAAG

Het aantal inzendingen overtrof de stoutste verwachtingen; het aantal goede
oplossingen echter niet. Er zijn nogal wat foutjes gemaakt. Daar alle inzen-
ders(sters) de volledige oplossing hebben ingezonden, kon Uw Plukkie niet
beoordelen naar welke leeftijdsgrens de prijzen moesten worden toegekend.
In overleg met de redactie is het aantal prijzen vastgesteld op vií. plukkie,s
echtgenoot verrichtte de loting en deze brave man wees de volgende gelukkige
winnaars aan:
le prijs: Th. R. J. Beekmans, Voorstadslaan 260
2e ,, Mevr. van Geel-Wittekamp, Hindestraat 42
3e ,, Gien Duffhues, Valendrieseweg 29, Wychen
4e ,, Marja Molema, St. Annastraat 332
5e ,, L. Casteleyn, Leeuwstraat 11

De prijzen zu,llen t.z.Í. aan de prijswinnaars worden uitgereikt. proficiat,

Ptur«rr

BESTUURSMEDEDELING
In de loop van 1953 zullen de resterende entreegelden aan de Leden terugbetaald
worden. Dit zal gebeuren in de vorm van een verrekening met de contrubitie.
Onderstaande Leden komen in het 2e kwartaal hiervoor in aanmerking.
Degenen hiervan, die per kwitantie .f 3.75 per kwartaal betalen, krijgen dus
een kwitantie van f 1,25 aangeboden. Zij, die f2,50 per kwartaal betalen,
krijgen géén kwitantie.
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VOOR IEDER HAZENKAMPLID EN GROOT EN KLEIN

c
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I SHA!íLS .,.f 3,s5-4,5or SHORTS ,,.f 3,g;-tlm5,55

U SHIRTS ....diverseprijzen
Fr EMBLEMEN . f r,oo per stuk
tr VLAGGETJES. .... f r,oo per sruk



De leden hiervan, die per Giro betalen, worden verzocht, het over te maken
bedrag voor het 2e kwartaal te verminderen met Í 2,50.
Is de contributie voor het 2e kwartaal reeds overgemaakt, dan kan dit in het
3e kwartaal geschieden.

Giro: Faber, Gerke, Klaas St. Annastraat 358
Francissen, Evie 0 Wezenlaat 96

Giro: Goedhart, Christina Vossenlaan 253
Giro: Hoose, Wim Willemsweg 37

De Haan, Janny Palestrinastraat 45
Van Hal, Franqois, Gerard Vossenlaan 226
Hammer-Onderstal, Wilhelmina Hatertseweg 71
Hazelaar, Louise O. Heesselaan 126
Hendriks, George Wezenlaat 197
Hendriksen, Jan Mollenhutseweg 220
v. d. Hoef, Gerda Hertstraat 6
Van Ingen, W. Molenweg 210
Janssen, Jopie Ds. ter Haarstraat 40

Giro: Kleinlooh, Simon Meentstraat 23
Giro: Koedam, Fientje Duckenburgseweg 4l
Giro: Koedam, Jan ,, 4l

Kaak, Adriana, Christina Barbarossastraat 44
Van Kesteren, Janny Bilderdijkstraat 19
Kirchberg, Loedie Groenestraat 120
Klaren, Janneke Yossenlaan 120
De Klein, Wilhelmina Frans Halsstraat 8l
Kossen, Erna Nimrodstraat 100
Korderijnk, Hendrik Wezenlaan 88

SPORTKtED/NG

uw HERENMoDEHU,, J. fr. TU§§UN u^'., wELDERENsrR. zs

NIJMEGEN - TELEFOON 2248,Í

U\^r' ADRES vooR
Herenkleding
Hoeden
Modes
Shorts
Sh irts
Windjocks

,,Sturkg"

AAN DE LIJSTHOUDSTERS EN LIJSTHOUDERS VAN FTET

CENTRAAL GEBOU\ry EN HAZENKAMPZAAL

Allen worden vriendelijk verzocht, indien een nieuw Lid de eerste les mede

maakt, deze direct op de in Uw bezit zijnde Ledenlijst te plaatsen en een

Aanmeldingskaart in te vullen.

r6
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I

I

\ 16.?0rr-......->
Spaard.ers
met een tegoed vanf 10.600.000
(teme z1l7o/o\

De Spaarbanlt te l{ijmegen,

HOOFDKANTOOR:
HERTOGSTRAAT 48

BIfKANTOOR:
IiíILLEMSïSEG 249

ZITTINGSKANTOREN:
NIEUWE NONNENDAALSEIIEG 68
LORKENSTRAAT 59
GERARDSWEG 30

r

i Nurntcra.KrNDERvoEDrNG !

i n."" de Hozenkompers op de Hozenkomp bii H. W. WEULTJES i
J Hozenkompseweg 307 - Tel. 24424 I

I "":ïiïïï:ï;":"".-' I I ***-,, 5b, E"ff,,r 
I

I nour.o"", - Nii..e.'-- r,"t*n ,+oo, i I öl'iÏilïË' to"r ' "tt'i'ïo*' I

I sNrrDERs 
I

I GBAf,'ilrONUilrErlTEN 
i

I 
e""*es ó3 - t.o. BesrooÍploots RUSTooRD - TeleÍoon 24ïj

Sc/,hrldle rutle,rlk

*.

TH. DE GOEU
Groenewoudseweg 299 - Tel. NA78

*ï"::;ï,::,.,uwLLS
voor de,,HAZENKAMPERS"

die hun huis zonnig en mooi
willen maken door de juiste
meubelen, Laat ons U mogen
adviserenl wij verzorgen Uw
gehele inrichting

WALS, wONINGINRI CHTING
Graafseweg 45 - Tel. 239oo - Nijmegen

I -"a"**. uo.ou"-u-., I

I Renéde Roos 
I

I eU, benodigdheden aoor de Amateur -- Prima afwerking uan [Jw flms I

I HAZENKAMPERSI naar Hazenkampseweg ra - Telefoon e6o69 |



A. Hoose
WILLEMSWEG 1"

bu)RDanaen
NI]MEGEN
TEI-ErooN 234§3 Brcukbanden

Elast-kousen

Suunzolen

(naar maat)

Yerplegingsartikelen

OPÏICIEN

rFrísie x
HORLOGER JUWELTER

í. de Ru7'7s7
§T" ANNAsTRAAT 47 - ra:,. a3686

'r&

i L- @ELilNK HERroGsrRAAr3í I

I OE nuwrrl- EN spoRTzAAK vAN NTJMEGEN I

I -b ^rrvyrEL- 
Er! Jrvn. ÉAAN yAt! lltJt-.EuEr! 

II erN srrENlo ,,rRerpuNr" veN ,,HazeNrnmprns" I

I Z..kt U ".r rrtt "dr.t"." 1

I 3po?twed3triiden I
I Go hiervoor dqn nqor een Hozenksmpe?! I

i 
wiihebbenorresop'""uniïiïoo..oonnoor 

Wi rn Odendaat I

| =TEKERSTRAAT 
r3o. TELEF..N 2ó817 I

| .,* o.o,,,., I ta.[. V. lnUen & Zn. I I Loodgieters- en 
I

I BurF. I rvorrkuilr;*.g ,; I I Electrisch bertrijf 
I

I t'a. H. Àrendzen & [n. I I van de I

I so"r.v.d.BerghstraaÍse.ret.zeoao | | tOöpenatig I

| ,.ro," **rr;"r *,r, , ,^ l I dar oogr altijd - clar smaakt altijri Ilrl

I zunryr-BEDRUp - Mol"ENwEG lt,o I I I
L I I GLAZENWASSERTJ EN I
I o.z" -a*n wo"d"n I |Y'lk I I scHooNMAAKBEDRIJF 

I

I ;1'":l1i'i.a,1ï'* I Ë,d,íir:;.,3Jï'ir. I | ,r* 
"orro*o^rrr**, o, I ,

..
I Een betrouwbocr en ooed c
ldrukwerk:lll

I o*r**r*u DEKKER & Zn. I I ,err. Rill;;'"f*' I

I o^or*rrr*. 3Íi - NUMEGEN - rEL. ,rrr, | | verzekeringen ret' 24600 
Irl

Diu(tÉraia Eg!aaaa


