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Wanneer eene vereeniging, welke zich ten doel stelt, de

lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, de karaktervorming
harer leden en den onderlingen gemeenschapszin te bevorderen'
bij het beëindigen van het tweede vijliarig tijdvak van haar
bestaan, kan bogen op een resultaat, zooals door de Nijmeegsche
Vereeniging ,De Hazenkamp" bereikt, dan is dat zeker een

gelukwensch waard.
Het verheugt mii daarom, dat mii de gelegenheid wordt
geboden, voor het jubileumnummer van het orgaan van ,De
Hazenkamp" enkele regels neer te schrijven, welke gelegenheid

ik op de eerste plaats wil benutten om aan de jubileerende

vereeniging miine welgemeende gelukwenschen aan te bieden.
Op de bekende populaire jaarliiksche uitvoeringen dezet

Vereeniging heb ik herhaaldelijk het genoegen gehad, te
kunnen constateeren, dat deze bijeenkomsten uitmunten door
een geest van onderlinge kameraadschap en sportiviteit.
Ik geef bij deze gelegenheid dan ook gaarne uiting aan miine

oprechte sympathie voor het streven dezer Vereeniging om te
werken aan de lichameliike en geestelijke vorming van meisjes
en jongens, op de wiize zooals deze in hare statuten is
omschreven.
Tot mijn spiit niet in de gelegenheid zijnde de iubileum-
uitvoering op 19 Maart bij te wonen, wensch ik langs dezen

schriftelijken weg aan Bestuur en Leden een genoeglijken

avond toe en aan ,,De Hazenkamp" een voortdurend succes.

STEINWEG
Burgemeester van Nijmegen.

MAART 1938.
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Onze Hazenkamp gaat Íeestvieren.
Zii mag dat gerust doen. De groei
en de versteviging onzeÍ vereniqing
in den loop van tien jaren is zeker
een opmerkelijk verschijnsel, waaraan
aandacht mag worden besteed. Het
begin was zo, dat niemand zeggen
kon wat er uit zou groeien. Een paar
enthousiaste oprichters, een vijftigtal
leden die op de eerste oproep zo'n
vereniging wel wilden, dat was alles.
Wij kunnen dankbaar constateren dat
het de Hazenkamp meegelopen is,
reusachtig meegelopen ! Wíi hadden
het geluk, in eendrachtige samen-
werking met den toenmaligen direc-
teur van de Klokkenberg, den Heer
P. Oosterlee, die het belang van deze
zaalr onmiddellíjk inzag, terstond een
technisch leider te kunnen benoemen,
een f risse, jonge kracht, die de
taak aan kon. En zo ging het ver-
enigingetje zich gestadig ontwikkelen.
Ik denk nög aan de eerste uitvoeringindezaalvanhetCentraal-Gebouw.
't Was nog maar stu.ntelig, belangstellenden en uitvoerenden zaten zo
ongeveer op elkaars schoot. Bíj die gelegenheid mocht ik den Heer
Huisman voor het eerst een krans overhandigen. De daarbij gebruikelijke
spanning was rijkelijk aanwezig. Toen het jubel-artikel werd binnengedra-
gen bleek het bedenkeliik op een grafkrans te lijken. Met een opgewekt
gezicht hebben voorzitter en directeur de acte volbracht. Vrijwel niemand
heeÍt het gemerkt. Een kràns was het en verdiend was hii ook. De
symbolische betekenis stoorde zich niet aan vergissingen. En toen kwam
het ogenblik dat het bestuur besloot de grote zaal der ,,Vereeniging" te
nemen voor de volgende uitvoering. Een waagstuk. Resultaat : uitverkochte
zaal. Toen zat ,De Hazenkamp" er in !

En nu zijn we 10 jaar verder. Langzaam maar zeker groeide onze
vereniging tot wat van het begin af bedoeld was: een open deur werk,
dat naar alle kanten een zuivere sfeer van jeugd-samenleving wilde
scheppen op grond van het Evangelie.

Ds.G. A. BARGER - HEEMSTEDE
Eere-Voorzitter van,,de Hazenkamp"
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Er blijven wensen. Bij het zilveren jubileum spreken wij nader !

Een tienjarig bestaan van ,De Hazenkamp" is op zichzelÍ niet belangriiker
dan een jubileum van een Boerenleenbank. De vraag is maar of het
gestelde doel inderdaad ernstig wordt nagestreefd. Of de oudere leden
leren willen, de verantwoordelijkheid daarvoor mee te dragen. Of in het
raamwerk van veel plezierige dingen plaats is en blijft voor het hogere.
Of ,De Hazenkamp" zich inspant kerels en jonge vrouwen te kweken,
die weten wat er in het leven te koop is en die zich bewust ziin waar
de kracht ligt om zich staande te houden.
Mensen, daar gaat het om. Steunt daarin het bestuur, dat weet wat het
wil. Slaapt bii de bereikte resultaten niet in. Bliift aanpakken en mee-

dragen. Ieder persoonlijk in dienst van het geheel.

HEEMSTEDE, Maart 1938. G. A. BARGER.

Onze directeur met adj.-direct.
doen aan sport.



-5,,De Hazenkamp"

lHlazrrrNtKAMup rElNl A.lMl.V. Jl.
Dus dat is al weer tien jaar oud, dat gezellige contact dat er over en
weer bestaat tusschen de Hazenkamp en de A.M.V.J.. Het komt wel uit,
want in Mei is ons gebouw 10 jaar in gebruik en de Hazenkamp is zo
wat gelijk gestart.
Wel is er bij ons aan dien openingsdatum 10 jaar A.M.V.J.-leven vooraf
gegaan, maar dat waren 10 iaren van voorbereiding. Dat wafen tien jaren
dat wij in de kampen en op de sportvelden leefden, waarin wij in ons
clubhuis in de Wanningstraat en later op de Heerengracht bezig waren
met plannen, plannen en nog eens plannen. Maar het grote experiment,
dat met ons gebouw begon, is ongeveer geliik aangevangen met de Ha-
zenkamp.
Het heeft ook niet lang geduurd tot wij elkander ontdekten, de A.M.V.J.
en de Hazenkamp. Eerst eens met een spreekbeurtje over en weer en
later met uittochten per autobus, week-ends in Hemmen en Doorn, enz.
Zoodat er nu heel wat A.M.V.J.-'ers rondloopen met een Hazenkampspeldje
en heel wat Hazenkampers met een A.M.V.J.-insigne.
Wat is voor ons de groote bekoring van de Hazenkamp ? - Behalve de
bekoring van de verwantschap in atmosfeer en in opzet - wii zijn in
Holland altifd erg op verwantschap gesteld - behalve de bekoring van
die verwantschap uitgaande, is het geloof ik, dit, dat de Hazenkamp voor
ons levendig houdt de herinnering aan de eerste 10 jaren van ons eigen
A.M.V.J.-bestaan.
Telkens als wii bij iullie in Nijmegen waren, of als de Hazenkamp bij
ons in Amsterdam was, hebben wij ervaren, dat het toch wel heel veel
voor heeft, om een club te hebben, waarin iedereen elkander kent om
samen een nog overzichtelíjk geheel te zijn. Juist als dan in ons open-
deurwerk de algemeene sfeer gezellig en goed is, neemt dat de nieuwe-
lingen en buitenstaanders van zelf mee en maakt ze binnen niet'al te
langen tiid tot werkelijke medestanders
Zoo zien wii vanuit de A.M.V.J. deze 10 jaren Hazenkamp. En nu wil ik
graag voor de Hazenkamp hopen, dat er nog een tweede trek van
verwantschap is, tusschen onze eerste 10 jaren en de eerste 10 jaren van
de Hazenkamp.
Ik zinspeelde op een element van voorbereiding, van samen op weg zíin
naar een groot concreet doel, dat de eerste 10 jaren van de A.M.V.J.
zoo spannend heeft gemaakt, Ik weet dat zulk een concreet doel bii de
Hazenkamp ook bestaat : het hebben van een eigen vereeóigingsgebouw.
Nu hoop ik van harte, dat evenals bij ons, de tweede periode van 10
jaar voor de Hazenkamp zullen mogen worden gekenmerkt eerst door
het veroveren, daarna door het betrekken en tenslotte door het bewonen
en gebruiken van een flink eigen centrum in Nijmegen.
Dat is van mii een wensch, maar vanuit Nijmegen gezien, bezienvanuit
de Hazenkamp en vanuit hetgeen er voor de HazenkampeÍs noodig is,
is het meer dan een wensch, is het biina een eisch.
Van harte hoop ik, dat dit zeer spoedig in vervulling mag gaan.

J. EIJKMAN.
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,De Hazenkamp" bestaat tien jaar en het tweede lustrum wordt in een
stemming van blijdschap gevierd. Terugziende kunnen we slechts dankbaar
zijn. Begonnen met een klein groepje enthousiasten telde de vereniging
bij het eerste lustrum enige honderden leden. Nu zijn weer vijf jaar
verlopen. Er is een voortdurend komen en gaan geweest, maar ,De
Hazenkamp" is een krachtige, bloeiende vereniging gebleven.
De tijd dat ieder jaar een stijging van het ledenaantal te zien gaf,
behoort tot het verleden ; maar ook nu nog l<omen we lot een totaal
van 350 werkende leden.
Wat zich de jaren door onverzwakt heeft weten te handhaven is de
geest van kameraadschap tussen de leden onderling, de Hazenkampgeest
die aan de oefenuren, de wandeltochten, de clubavonden een geheel
eigen bekoring geeft. Een vereniging is, wat de leden er van maken,
en bij ons tienjarig bestaan denken we met dankbaarheid aan wat zovele
leden voor onze vereniging gedaan hebben. Jaar i0, jaar uit is er in
stilte allerlei werk voor ,,De Hazenkamp" gedaan, waarvan naar buiten
uit zo weinig bliikt, maar dat volstrekt onmisbaar is voor de goede gang
van zaken. Aan die trouwe medearbeidsters, werkende leden, leden van
contactcommissie, Bestuursleden komt een woord van hartelijke dank toe.
Die dank gaat heel in het bijzonder uit naar onzen directeur, onzen
adjunct-directeur en onzen secretaris-penningmeester, de heren Huisman,
Verbeek en van Westreenen, die dagelijks de belangen van ,De Hazen-
kamp" behartigd hebben.
De arbeid van de vereniging heeft zich in de loop van zijn bestaan
telkens uitgebreid. Van gymnastiekvereniging zijn we gegroeid tot
vereniging voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Naast het werk
in de gymnastiekzaal en op het sportterrein kwam het clubwerk, dat dit
jaar onder leiding van den heer Pennings staat.
Er is door,,De Hazenkamp" veel bereikt - en veel plannen ziin nimmer
verwerkelijkt. Toch gaan we met goede moed de toekomst tegen, en

willen het doel na blijven streven, in onze statuten vermeld : de

mogelijkheid te scheppen om ieder, die zich aanmeldt, van welke richting
ook, in aanraking te brengen met de levenshouding die ook ten opzichte
van het jeugdleven in al zijn uitingen en behoeften bepaald wordt door
het Evangelie van Jezus Christus, zonder dat dit als persoonlijke
overtuiging van de leden der vereniging wordt geeist,

A. OOSTERLEE.
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In Zeeland wordt veel werk gemaakt van de kroonjaren, vijf jaar is
half wat, maar tien jaar is heel wat.
Ik herinner me altijd de eerste uitvoering in het Centraalgebouw, de
genoegelijke horde, die het toen was van een hrom en verdraaid
geslacht, die dachten dat ze gymnastiek deden. Maar ook hoe je ieder
jaar de groei zag van meer geoefende lijven. Maar veel meer van
jongens en meisjes, die groeiden in tucht, zelfbedwang, beheerstheid,
orde en rvat er van het begin af was! en dat het karakter van ,,De
Hazenkamp" is, dat is het grote onderlinge plezier, waardoor ieder mee
doet. meesjouwt, meedraaft, omdat ieder het gevoel heeÍt, mee verant-
woordelijk te zijn voor de goede gang van zaI<en en dat alles in tempo
van stapel zal lopen,
Er zijn veel dingen! waarover ik blíi ben als ik aan ,De Hazenkamp"
denk. Een van die verheugende dingen vind ik, dat zover't nrij bekend
is in die tien jaar nooit ruzie is gerveest. Als het niet zo is, Iaat ik dan
zeggen, dat het nooit naar buiten is doorgelekt. Dat vind il( toch een
heel ding. Dat zegt toch wat voor de goede toon en niet het minst
van de leiding.
Tien jaar goede harmonie en goede vriendschap. Vrienden, pas op de
mot.
Bij feesten in studentenverenigingen is het de gewoonte als de ïeestbeker
rondgaat, daar een wens bij uit te spreken, die ik hier vertalen wil.
Leve, groeie en bloeie onze vereniging in lengte van dagen.
,,De Hazenkamp" moge een groeiende kern hebben van waÍme, oude
getrouwen. Waar de kern van trouwe leden groeit, is het een bewíis,
dat het karakter sterker wordt en dat de vereniging meer geeft dan
alleen lichaamsoefening. Heel aardig als er wat tafeltjes staan voor de
gaande en komende man. Maar de stamtafel voor de trouwe gasten.
Moge die bezet bliiven. Sportiviteit is belangrijker dan sport. Als we
dat samen maar in de gaten hebben.

J. J CREUTZBERG.
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Het schrijven van ,)een paar woorden" bij iemands portret kan wel eens
lastig of vervelend ziin. Want soms weet men eigenlijk niet goed wàt
men schrijven zal en ook kan de sympathie voor den betreffende wel
eens van dien aard
zijn, dat het schrij-
ven geen onver-
deelde vreugde is.

Toen echter de re-
dactie van ,De
Hazenkamp" mij
verzocht, bij het
portret van den
Heer A. van Wes-
treenen enige woor-
den te willen schrij-
ven, heb ik onmid-
dellijk met vreugde
daaraan voldaan.
Want onze sym-
pathieke Secre-
taris'Penningmees-
ter is de man, op
wien heel veel

werk in de Hazen-
kamp neerkomt.
Hij is het die ieder-
een kent en door
iedereen gekend
wordt, de zuinige
beheerder der fi-
nanciën, het lid dat
met enkele anderen
vanaf de oprichting
van onze vereni-
ging af, lief en leed
heeft gedeeld, die
altijd op de bres
staat als het gaat
om het belang van
de Hazenkamp.
En daarhijzijn werk
als bestuurslid vol
lieÍde en toewijding

en dus ,,goed" verricht, gaat dat alles - naar het ons schijnt - zo ge-
makkelijk en vanzelf sprekend, dat wij wel eens geneigd zouden kunnen
zijn, te menen dat hetgeen hij verzet, niet groot van omvang kan zijn.
Zij, die dit echter van nabij hebben gezien en verder kijken, weten wel
beter. Zij weten, dat het den Heer van Westreenen dikwijls veel moeite
en zorgen kost, de administratie zó keurig in orde te houden.
Wii allen hopen hartelijk, den Heer van Westreenen nog lang in zijn
huidige functie voor de Hazenkamp te zullen behouden. Moge de viering
van het tienjarig bestaan van ,.De Hazenkamp" voor hem een mijlpaal
in zijn leven zijn, waarop hii met grote voldoening kan terug zien.

G. VAN SPRANG.
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Wiize : 't ls plicht, dat ied're jongen.

Wij grote en kleine hazen,
Wij zingen kort en goed :

De Hazenkamp bestaat tien jaar
Dat geeft de hazen moed.

Vooruit, vooruit !

De HazenkaÍnp vooruit !

Wij heften fier de vlaggen hoog
Ook in de nieuwe tijd.
Doet met ons meer kom blijft niet staan,
En raakt je zorgen kwijt.

Als echte Hazenkampers
Beminnen wii de vlag,
Die overwon in meen'ge striid
En veel tropheeën zag.

Vooruit, vooruit !

De Hazenkamp vooruit !

Wij heffen fier de vlaggen hoog
Ook in de nieuwe tijd.
Doet met ons mee, kom blijft niet staan,

En raakt je zorgen kwijt.

Wij blijven vlug en lenig,
Geen stijve spier te zien.
De Hazenkamp houdt allen lit,
Helpt meer dan aspirien.

Vooruit, vooruit !

De Hazenkamp vooruit !

Wíj heffen fier de vlaggen hoog
Ook in de nieuwe tijd.
Doet met ons mee, kom blijft niet staan,
En raakt je zorgen kwijt.

Woorden : R. Dijkstra.
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Hcrzenkcmp ! GeÍeliciteerd ! !
De kleine baby is dus een aardige, stevige boy gewordenl rien jaarl 't Is
al een heleboel!
Ik heb de groeistuipjes en de natte-luier-periode niet meegemaakt, maar, te
oordelen naar wat ik er van hoorde, is dat allemaal zeer behoorliik en zeer
normaal verlopen. Ze zeggen zelfs, dat je bijzonder weinig kinderziekten
gehad hebt, zodat je zonder veel schokkende gebeurtenissen groter geworden
bent.
Natur-rrlijk ben je je huil- en leren-lopen-periode allang vergeten. Je kunt
je niet eens meer indenken, dat je nog niet eens praten kon.
Maar nu je daar door heen bent, vinden we dat allemaal fijnl we gunnen
juliie je tien fleurige jarenl We hebben echt plezier in dien wat verwarden
knul, die vrolijk en een beetje wild, gezond en een beetje overmoedig, dapper
en ferm het Nijmeegse leven plukt en geniet, dat het een lust is om'te iienl
we houden van jullie als je ronddanst en als je zo openhartig laat merken,
dat je op je tiende jaar beter kunt zingen dan meedoen aan een verstandig
gesprek.
'n Leuk kereltje is dat, die Hazenkampl De sport doet hem toch maar goedl
Moet je 'm zien: de gezondheid stróólt hem zo maar van z'n glunder" g"ii"ht!
Zijn oude oma is er opgetogen over. wat heeft ze een plezier in dezen
vrolijken snaak! o ja, ze maakt zich we1 eens ongerust in de tien jaren, die
nu voorbij zljn. ze heeft wel eens gedacht: wat zal er van dit manneke
worden? want hij liep wel eens weg, heel ver van huis; hij doolde wel eens
al te zorgeloos rond in vreemde buurten; hij was wel eens zoek en dleed
ouwe Oma daardoor wel eer» verdriet.
och, jullie moet 't haar maar niet al te kwatijk nemen als ze eens wat ernstig-
bezorgd naar je kljkt en je een beetje brommerig toespreekt. Z1j is al io
verschrikkelijk oud en u,eet daardoor zo veel af van a1 de gevaren, die je
jonge, blije leventje bedriegen.
Oma is een heel wljze vrouw, weet je, en daarom kan ze niet doen alsof er
niet overal voetangels en klemmen liggen. A1s 't aan hààr lag, dan zou ze
je aan'n handje mee uit wandelen nemen en je onderweg wijzen op vreemde,
donkere gedaanten en ze zov je influisteren, dat die je kwaad willen doen.
Ze zou, als ze haar zin kreeg, precies als aIle andere Oma's je altijd netjes
op 't trottoir willen laten lopen en je altijd goed rechts willen laten houd-en,
allemaal uit angst voor ,,de dood op de weg".
Vroeger begrepen jullie dat misschien niet zo goed van haar. Maar nu je
aI 10 jaar bent geworden, ben je al wel zo grool, dat je haar wel een beetje
beter zult kunnen vatten.
Natuurlijk vind je haar zo nu en dan bar vervelend, I'ooral a1s ze over 't
trottoir bezig is en oveï rechts houden en zot Welke gezonde Hollandse
jongen van tien wil nu nog aan een handjel
Maar Orna meent het toch heus niet kwaad met je. Ze zow je niet graag het
zoete brave Hendrikje zien uithangen. Ze houdt ervan als je je gedraagt als
een stevige, wakkere knaap. Ze vindt het wàt fijn, als ze ziet, hoe je je in-
spant en traint om een stel gezonde botten en spieren te krijgen. Ze zegt lnet
niet altijd, maar ze kan zo stillekes weg trots zijn op dien flinken, goed-
gebouwden knaap rnet z't lachende ogen. Ja, natuurlijk, in haar eigen jonge
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tijd ,,deden ze niet zo aan gymnastiek en sport", maar 't slimme oudje heeft
allang begrepen, hoe groot de voordelen ervan zijn en hoe goed het jullie
doet. Daarvan zegt ze, Í\t je tien jaar geworden bent: goed. zo, jongen! Houd
de pas er in!
Maar - en daar is ze je Oma voor! - ze kan en rrrag niet nalaten je ook
te zeggen, dat het leven meer is dan ademhalen, buigstanden maken, bok-
springen, hardlopen en voetballen.
Ze möet je zeggen, dat je meer bent dan een goed getraind lichaam alleen;
ze moet je op je 10e jaardag even apart nemen en je er op wijzen, dat je
ook geestelijk bestaat en dat je, in die twee-eenheid van lichaam en geest,
geroepen bent om je helemaal door God in beslag te laten nemen; door dien
God, die in Jezus Christus een goed en genadig God over je is.
Laat ze van gymnastiek niet zo heel veel verstand hebben, van dit laatste
weet dat wijze oudje ontzaggelijk veel af. En omdat ze zoveel van je houdt,
kan ze 't niet laten je in de gaten te houden en goed op je te letten of je
geen gevaar loopt om met je geoefende armen en benen en longen voor dien
God verloren te gaan.
Dat gunt ze je niet, weet je! Want ze gunt je met haar warme, oude hart, dat
je, evenals zijzelÍ,'t eigendom zult zijn van den enigen Ifeer ter wereld, die
't göed met je voor heeft: Jezus Christus.
'Wou je nu weten, wie die Oma is?
Nou, vooruit dan maar: 't Is de Kerkl
Hazenkampl Gefeliciteerd! Ook van Oma!

F. J. POP.

BESTUUR:
Staande v.l.n.r. de heren P. Vermeulen, G. van Sprang en M. Maartense.

Zittend v.l.n.r. J. Grotenhuis, Mei. W Schouten,
A. Oosterlee, Mei.J. Dekker en A. van Westreenen,
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Wijze: 'lritonlied - Woorden : A. v, W

VIug uit nu de jas en van mantel ontdaan,
Als hazen vooruit en let-op !

Gestrekt, op commando: omars" voorwaarts gegaan;
De leider ziet toe en zegt: ,,stop '!
Al kraken de knieën of voelt men een spier,
Komt allen ! hoofd op toch, blijft fier.
Zwaait op dan, strekt uit nu, 't zij dame of heer,
Springt op dan, voor Hazenkamp's eer.

Wii zr,vaaien aan ringen en trekken ons op,
Het gaat om gezondheid en kracht.
Wii springen op paard en hoog over den bok,
De leider heeft ons in zijn macht.
Aan rekstok of wandrek, het doet er niet toe,
Wij tonen ons fier en niet moe.
Zwaait op dan, strekt uit nu, 't zij dame of heer,
Springt op dan, voor Hazenkamp's eer !

Des zomers naar buiten, het veld op en neer,
Een ieder gelet op zijn taak.
Wij werpen de bal, ook wel discus of speer,
De leider die fluit voor de zaak.
V/ij lopen de honderd of staan aan de start,
Komt allen ! hoofd op toch, flink hard.
Vooruit dan, strekt uit nu en vlug aan de slag.
Wij strijden voor Hazenkamp's vlag.
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PIROGIRAIMI IMI A

1. Opmars en Opening.
Zingen von het Clublied.

2. D'r onder, d'r boven, d'r op. Meisjesafd. 8-10 jr.
3. Hindernisbaan. Jongensafd. B-10 jr,
4. Alg. Vrije oef. Meisjesafd. 11-16 jr.
5. Oef. met ijzeren ring. Herenafd.
6. Atg. Vrije oef. Jongensafd. 11-16 jr.
7. Tremplin-paardspringen. Damesafd,
8. Zaalhockey. Herenafd.
9. Rythm. Stok- en Knotsoef. Damesafd.

10. ??

PAUZE.

ll. Tableau-Vivant (Grieken).
12. Wagenrennen (Romeinen).
13. Oude Duitse Volksdansen. l. Alle Wiesen sind griin.

2.lbinaSteirabua.
3. Bauern Hochzeit.

14. Palen-gymnastiek.
15. Quadrille Lanciers.
16. Demonstratie Rhönrad.
17. Moderne Vrije Oef. o. Heren,

ó. Dames.

Wijziging voorbehouden.
In de zaal mag NIET gerookt worden.
Pianobegeleidins Mej. MILO.
Srijkje onder leidins vcn den Heer DE WINKEL.
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Enkele grepen
uit de tien icxqr Hazenkcrmp.

De redacteur van ons btrad vroeg mij of hij voor dit nummer ook iets van
mij kon verwachten.
Gaarne ben ik bereid iets uit het Hazenkampleven, wat ik de gehele tien
jaar heb meegemaakt, mede te delen.
In het eerste nummer van ons maandblad, wat ter gelegenheid van ons

1e lustrum in 1933 verscheen, heb ik echter al een en ander verteld hoe de

oprichting tot stand kwam. In het kort wil ik echter hier nog even samen-

vatten hoe de eerste jaren zijn verlopen.
Zo hadden begin Octobet 7921 de eerste lessen bij wijze van proef plaats.
Slechts een paar matten had de directeur, de heer lfuisman, ter beschikking.
Op 2 Febr. 1928 had de oprichtingsvergadering plaats met -f- 120 leden en

aspirant-leden. Een jaar later was het aantal tot 180 aangegroeid.
De Vereniging kwam in bezit van de Groen-Oranje vlag, Monogrammen,
insignes, vlaggetjes, clublied, enz.

De Hazenkamp werd hierdoor bekend. Ieder voorjaar werd een goed ge-

slaagde uitvoering gegeven, waarbij steeds het ledental het der vorige jaren
overtrof. Als hulp voor den heer l{uisman werd de adj. directeur, de heer
L. G. Verbeek benoemd
Bij het afsluiten van het 't lustrum vertrok onze toenmalige voorzitter, Ds.

G. A. Barger, naar Heemstede. Gelukkig vonden wij den heer A. Oosterlee

bereid het voorzitterschap op zich te nemen.
Ook in de 2e vijf jaren bleef de Hazenkamp groeien. Op 9 Juli 1934 werd
een zeer belangrijke ledenvergadering gehouden. Met algemene stemmen
werd een Statutenwijziging aangenomen, die aan de Hazenkamp nieuwe ont-
wikkelingsmogelij kheden gaÍ.

De naam werd gewijzigd van Gymnastiekvereniging in ,,Vereniging voor
f,ichamelijke Geestelijke ontwikkeling". Hierdoor kwamen andere mogelijk-
heden tot ontwikkeling en ontspanning. Naast leden, die in hoofdzaak ter
wiile van de Sportbeoefening lid van De Hazenkamp zijn, konden hierdoor
ook leden rn'orden opgenomen binnen de Hazenkampkring, n.l. de z.g. buiten-
gewone leden. Een vurige wens, n.1. om in het bezit te komen van een grotere
gymnastiekzaal met aangrenzende clublokalen is nimmer in vervulling
kunnen gaan.

De laatste jaren werd een gedeelte van een school gehuurd aan de Groene-
straat en als clublokaal ingericht. Hoewel niet aan alle verwachtingen
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voldaan is het bezit van dit clubgebouw, waar de leden zich op bepaalde
tijden kunnen ontmoeten, toch van groot belang.
Zoals het in alle jeugdvereenigingen het geval is, blljft er jaarlijks een sterke
wisseling van leden waar te nemen. Reden van financiële aard, studie-
aangelegenheden enz. zijn hiervan we1 de grootste oorzaken.
Bij het begin van het 10e levensjaar der Vereniging is gebleken, dat wij met
het ledental den top hebben bereikt. Uit het laatste jaarverslag is zelfs ge-

bleken, dat er enige teruggang in 1937 is te bespeuren. Er heeft zich echter
een vaste kern van leden gevormd, waarvan er bij zijn, die de gehele tien
jaren van ons bestaan zonder onderbreking hebben meegemaakt.
Met de wens, dat alien zich zullen beijveren om de Hazenkampvlag hoog

te houden, besluit ik dit korte overzicht.
A. v. W., Secr.-Penn.

Staande v.l.n.r. J. Heesbeen, Wies Mast, J. Grotenhuis, Judith Dekker,
H. van Ingen, Mevr, Vermeulen-Oosterlaan.

Zittend v.l.n.r. Zus Bennink, A. van Westreenen, Sip de Graaf,
A. Huisman, Mien Schouten.



N.V. FATU1y1 0n sev',"i:;u:,ff L:ï:f; *ïen,, van r 845

Sluit o.a.
Persoonlijke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Ooeraties
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Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMAN
Groesbeekscheweg ].76

Nijmegen, -Te|.23664

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A.7 ufang, Fotohandel,

N.SCHWEIG,
Kleermaker

Mozartstr. 43 Tel. 26298

Uw adres

voor betere Maatkleeding

Wij leveren U

Willemsweg
276

beter waar
Spreekt met WALS en

't Komt voor elkaar !

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

van Hees-St. Anna
Begraafplaats,,Rustoord" en

Gemee ntebegraafplaats
Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telet.24600
Hees

A.v.d.Wccrden&Zn.
KroyenhoÍÍloon 216 TeleÍoon 22168

Instollatie-Burequ voor
Gqs-, Wqter-, Sonitair
en Electr. Instollotiën

Lood-, Zink- en Mostiekwerken
Bqden, Geijsers, WcschtcÍels, Closets
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Gaarne wil ik voldoen aan het verzoek van onzen redacteur voor een

biidrage in dit jubileumnummer.
Allereerst wil ik dan beginnen met m'n hartelijke gelukwensen te richlen

tot het Bestuur onzeÍ fubilerende Vereniging.
In de afgelopen jaren, waarin ik het voorrecht genoot als directeur van

de afdeling Lich. Ontw. te mogen optreden, heeft het me getroffen,
met welk een plichtsbetrachting, iiver en enthousiasme gii allen, uw
taak als bestuurslid hebt vervuld.
Het is vooíwaar geen kleinigheid, aan de bestuurstafel van ,,De Hazen-
kamp" te mogen plaats nemen. Voor een ieder betekent dit, een flinke
dosis vríje tijd vrijwillig op te offeren aan de belangen van onze meisies
en jongens.
Ik heb dan ook diep respect voor het vele werk, dat gij allen in deze

tien faar hebt verzet. Als leraar Lich. Oef, dank ik u zeer hartelijk voor
hetgeen gij in het belang van de Lichameliike Opvoeding van onze
jeugd hebt gedaan.
Ik spreek de oprechte wens uit, dat gij allen nog vele jaren uw mooie
werk zult mogen bliiven doen.

Jullie, meisjes- en jongens-, dames- en herenleden van ,,De Hazenkamp"
met stevige vijf, geÍeliciteerd met je vereniging. Fiin, om dit feest als

werkend lid mee le mogen maken. Ook jullie allen dank ik voor de

enthousiaste medewerklng die ik mocht ontvangen. In 't bifzonder geldt
dit de 10-jarige leden.
Een dubbele vijf voor je ouwe kameraadschap, je grote hulp, waar ik
steeds op rekenen mocht bii de pogingen om ,,DeHazenkanrp"temaken,
tot wat ze nA is. Jullie hebt pioniersarbeid verricht in de beste zin des

woords, het bestuur heb ie een onschatbare dienst bewezen door steeds

die jaren lid te blíjven en zodoende met hen, de kern te vormen, vanwaar
alles uitgaat, van waaruit alles wordt opgebouwd. Ik hoop van jullie
trouwe steun nog lang verzekerd te mogen ziin.
Wanneer ik zelf op de afgelopen jaren terugblik, dan doemen ontelbare
prettige herinneringen in mij op. De uitvoeringen, de kampen, de voet-

tochten, de snertfuiven, de gezellige avonden, ik behoud er m'n fijnste
herinneringen aan, Wat hebben we het toen toch ongelooÍlijk fijn gehad,

wat was het voor mii een feest, dit alles mee te maken. Wat leerden

we, bij die gelegenheden elkaar goed kennen, wat hebben we allen ge-

lachen en gegierd bij die talloze koddige tonelen, die zich in een kamp

en voettocht voordeden. ,,Heerliik'r, was het, in één woord.
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Ik weet ook dat enthousiasme de drijfveer was van die èchte Hazen-
kampsfeer. Nogmaals meisies en jongens, dames en heren, bewaar dit
enthousiasme, beweeg je met je blije èn vrolijke gezicht door ons heen,
dan blijf t het goed, dan worden de volgende 10 jaren weer even heerlijk
als de voorbijgegane.
Zel<er, ik weet wel het is wel eens moeilijk, als we bijv. denken aan
onze gymn.-zaal. Ook voor ons, de heer Verbeek en míj, valt het niet
mee, steeds maar weer te moeten werken in een zaal, welke voor onze
club bii lange na niet aan de eisen voldoet, Hoeveel beter en fijner zou
het zijn, óók voor de groei en bloei van onze Hazenkamp, als we zouden
kunnen werken in een zaal die, zo dan niet geheel, dan toch enigszins
naar de eisen des tiids was ingerícht. Het is ons echter tol nu loe, nog
niet mogen gelukken.
Maar die mopperstemming verdwíint bij ons, als we denken aan de grote
successen, de ècht-fijne ogenblikken, die we zoveel in onze vereniging
beleven; dan ga ik töch weer met een tevreden en blijmoedig gevoel
naar huis. Dan denk je weer, wat ècVtt Ifazenkartlp was dat toch,
dan leéf je weer, dan zing je weer, dan vergéét je alles.
Want tegen onze èchte Hazenkampstemming, onze uitbundige vreugd
en enthousiasme, vallen de vervelende dingen in het niet. Je gezicht
staat weer vrolijk, je hebt r,veer nieuwe moed en durf, fe spant je in.

Je hebt weer zin in je werk.
Met die geweldige steun in de rug beginnen we een nieuw tijdperk in
onze Hazenkamp en óók dàt zullen we pogen, tot een goed einde te
brengen.

HUISMAN.

Uit de oude doos: Bezoek aan Kasteèl Doorwerth op een fietstocht
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Wat een stroom van herinneringen golft op je af, bij een terugblik op de
afgelopen 10 jaren van De Hazenkamp. Aangename en minder aangename,
maar de eerste groep voïmt toch het hoofdbestanddeel. Men is gauw geneigd
het verleden mooier en warmer getint te zien dan het was, maar het staat
toch onomstotelijk vast, dat de eerste jaren van onze vereniging onvergetelijke
zullen biijven, voor diegenen, welke deze mochten meemaken. Een heerlijk
enthousiasme voor elk onderdeel van het verenigingswerk, dat toen minder
omvattend was dan tegenwoordig, viel bij alle leden te bespeuren. Bij het
doorbladeren van je foto-album schijnen de foto's je te willen zeggen: ,,En
weet je dat nog. Ken je haar of hem nog." Ben je dat nog niet vergeten?
Om" enkele voorbeelden te noemen ,,De Vierdaagse afstandmarsen, met de
daaraan voorafgaande trainingsmarsen (weten jullie nog, dat we met een
auto in de stromende regen te Wychen werden opgehaald, de ééndaagse af-
standmarsen (vooral die in Oosterbeek van de Neder-Velu\Mezoom, waarbij
Wim de gehele weg de vlag torste en zeker zestig mensen van ons mee-
liepen), de Íietstochten op Hemelvaartsdag, met de traditionele regenvlagen,
onze eerste Pinksterkampen te Oud-Leusden; waar Donna Clara de scepter
in cle keuken zwaaide en crnzen directeur finaal de 61sLlr (keuken) uitgooide,
de onderlinge athletiek-wedstrijden achter de Quicktribune, waar fel ge-

streden werd om de prijzen; het prachtige succes in de estafette dwars door
Nfimegen, bij het 700-jarig bestaan der stad, waar wij als eerste Nijmeegse
vereniging aankwamen en gerenommeerde clubs de hielen lieten zien,
ondanks een jammerlijke vergissing van onzen 1500 meter-man, welke een
spurtje inzette als gold het een sprint. Als je zo alles de revue laat passeren,

storrnt het. als een wervelwind op je af en is het moeilijk een orde in deze
chaos te scheppen.'Bij deze opsomming, zouden bijna onze prachtig geslaagde

uitvoeringen in de grote zaal van de ,,Vereeniging" vergeten worden en d.at

verdienen ze zeker niet. Een groot deel van onze groei in de eerste jaren
is toch zeker te danken aan de uitvoeringen, waardoor vele jonge mensen
zich tot onze vereniging aangetrokken voelden.
Ook de voetmarsen in Duitsland waren in de eerste jaren geweldig in trek
en velen zullen hieraan prettige herinneringen bewaard hebben in de vorm
van notlagers met snorkende mensen, welker neuzen midden in de nacht
koetbloedig toegenepen werden. Plots schieten me weer de vrije turnavonden
op Dinsdagavond te binnen, waar dapper geoefend werd. . . . op de piano
met begeleiding van Ben als dirigent hier boven op staande en de trouwe
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turners als openraam-zangers en luidruchtige begeleiders op stoelen. De
stemming op zo'n avond was reusachtig, hoewel ik er tot goed begrip van
zaken aan toe moet voegen, dat eerst vooraf geturnd was dat de stukken
er af vlogen.
\Mat me vooral in de eerste jaren is opgevallen, was de grote kameraadschap
onder de leden, zonder dat dit aanleiding gaÍ tot het vormen van kliekjes.
Ik zou niet gaarne beweren, dat er thans geen kameraadschap onder de leden
rneer bestaat, maar het zo nauw aan elkaar verbonden zijn, kan nu eenmaal
bij een steeds groter wordende en zich vertakkende vereniging, niet in die
mate blijven bestaan. Maar laat ons de zaken nuchter bekijken, we mogen
blij zijn met wat we behouden hebhen en als vooral de jongere leden hun
uiterste best doen, die geest van onderlinge saamhoorigheid opnieuw aan te
kweken; dan kunnen wij er zeker van zijn, dat die kerneroepen, welke later
de oudere groepen zullen vormen, in staat zullen zijn, die geest ook naar
buiten uit te dragen om zodoende d-e vereniging steeds te vernieuwen.
Ja, nu zit ik eigenlijk midden in het woord: ,,De lfazenkampgeest". Wat
deze is, ik moet U eerlijk bekennen hiervoor geen juiste definitie te kunnen
geven. De Hazenkampgeest is dat geheel van ge'dragingen, die offervaardig-
heid, die kameraadschap, dat verlangen naar het goede, dat genot niet alleen
te ontvangen, maaï juist ook te geven. hetwelk onze ,,Ifazenkamp" de af-
gelopen 10 jaren heeft gedragen.
Laten wij hopen, dat de komende kerngroepen in staat zullen blijken, deze
geest te behouden en uit te breiden. opdat wij aan het eind van het trveede
decenium kunnen zeggen: ,,De Hazenkamp" was, is, en zal blijrrenl

JAN.
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Mededelingen vctn het Secretariqqt :

Op Zaterdagavond 2 Aprit zal de heer C. Kleywegt, leraar aan de Klokkenberg,
vertellen over zijn Indische reis. Hij zal hierbii lantaarnplaaties vertonen van door
hemzelf gemaakte opnamen.
Komt dus die avond in het clubhuis, Groenestraat. Jongens en meisjes van dq
middelste groepen (14 iaar en ouder) ziin ook welkom.

De iaarliikse feestavond hopen wii te houden op Zaterd,ag 7 Mei in de kleine zaal

der ,,Vereen iging".
Wii hebben, bij uitzondering deze keer dien avond op Zaterdag gesteld om de Oud-
leden buiten Niimegen -- die hiertoe zijn uitgenodigd - in de gelegenheid te stellen
dezen avond mee te kunnen maken.
Bijzonderheden volgen in het Aprilnummer,

A. v. W.
Secr.-Penn.

NIEUWE LEDEN,

WERKEND LID:
(A)

INGESCHREVEN IN DE MAAND FEBRUARI 1938:

Mefsies, Afd. Klokk. Gr. Brouwer. W. Blanken, J, H. W. Kok.
,, I t,. Vogel
Afd. Klokk. K. Zeydner, A. de Ruiter.
,, I W. Peters.
,, Ill L. Buvelöt.

Jongens,

Heren

(8.) BUITENGEWOON LID: Mei. A. v. Son, Mei. M, Korbeeck, B. v. Westreenen.

Kampkiekie Oud-Leusden
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GAZELLE ^.. ,-À-B N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook voncÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

Fa. MAURIT$ DRUKI(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel.20124

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

A. BRUINEWOUD
v. Langeveldstraat 43

hoek Dcolsche weg

Telefoo n 24464

Linoleums

Karpetten
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D. J, DE K KER,
wE=z=NLAAN 8B;JÉ:,%::
TELEFOON 22693

Koopt U wel eens de Adverteerders?bij

Henk Milo
Piano- en Orgellessen, ooÈ iru Klaz.,arshribo

Groenewoudse weg 162 Billiike conditiën

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

St Annastr. S3a
Telefoon 26073

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

: R eparati e- Inrichti n g 
-:



D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

LootbloemenUwtolk
zíjn en VAN INGEN
Uw bloemist

Gouden Adelaar

RIJWIELEN

Wolfskuilschewe g 176 - T eL21435

De Banden-Koning

WILHELM MENNE
Burghardt v.d. Berghstr. 173

A. VAN DER SLUIS
A I H"i"rt="h"*"sNr491
NITMEGEN
N I T.t"Í. 

"". 
21364

PAUL VAN SCHAI]K

Huis-,
Decor-

en Reclome-
schilder

NIiMEGEN
St. Annqstroot 98cr

E
M
E
B

Beveelt zich beleeÍd aon
voor qlle voorkomende

Timmerwerken
Metseiwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegien

voorkomende reparatie's aan woningen en gebou

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-216a

Telefoon 22608
Specialiteit

in Meubeltransporten

,,lDlr Z@N"
Stoomwosscherii
ChemischeWasscherii
Strijk-inrichting
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEC 247
TEL.2t740
NIJMEGEN



De grote

350 cc Kopklep
Geheel ingesloten kleppen -

ffiGriiPt
WW)!u""'
verrqssing vctn IARIEL

"""'.r$8
van fl.68s.- voor fl. 535.-

- Oliebqd-kettinqkcst - - Voetschokeling

De MOTOR voor iedereen,
voor Sport, Zcrken, Genoegen:

GILLET iI B"l"rtingvrij i fl. 250.'

D. K. tr /',. I onder 6o kg i fl. 245._/t
2 Wereldberoemde merken

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

is Beslist
Meer
Waarde

A. Vltr BOOM's MotorenbedrijÍ
v.d.Hqvestrqqtl2-L4- Nijmegen - Telef. 23964

B . ^illfl. Vlf eN aÍtàf 11.525.-
200 cc Kopklep

Cardan_-aandrijving,
Voetschakeling,

Kilometerteller,
Veerend achterframe

fyp.oRUíKERiJ DEIí[rn - AroenestL Si 1


