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BIJ CELECENHEID 25-JARIG BESTAAN HAZENKAMP

Gaarne heb ik gevolg gegeven
aan het mij gedane verzoek om
dit, bij geiegenheid van het 25-

;'arig bestaan van ,,De Hazen-
kamp" uitgegeven ;ubileumboek-
I'e van een kort ,,ten geleide" te
voorzien.
Sinds de jubilerende Vereniging
in 1928 deÍinitief werd opgericht,
heeÍt zlj zich steeds beijverd de
lichamelijke en geestelijke ontwik-
keling harer leden te bevorderen.

Van deze moeilijke en tevens verant\À/oordelijke taak kweet de Vereniging
zich op zo bijzondere wijze, dat zij in slechts luttele iaren een beiangrijk aspect
werd van het geestelijke en sportieve leven in onze stad.
Dank zij de bezielende en gezoncle leiding en een nimmer aflatend enthou-
siasme konden de vele moeilijkheden, welke de Vereniging in de afgelopen
25 jaret ontmoette, worden over\À/onÍren. Liep als gevolg yan de oorlog het
ledental snel terug, na de bevrijdlng toonde de Vereniginq haar innerlijke
kracht toen met bekwame spoed werd getracht 't verloren gegane terrein terug
te winnen. Het feit, dat de zilveren Hazenkamp thans meer leden dan ooit telt,
is rvel een bern'ijs dat de zware taak met overiveldigend succes werd volbracht.
Het is'voor mij een genoegen de Directie, het Bestuur: en de vele honderden.
leden mijn oprechte geluku,ensen bil het ziiveren jubileum van hun Vereniging
te doen gervorden. Ik verbind aan mijn qeluku,ens de hoop, dat ,,De Hazen-
i<amp" ook in de toekomst fier op c1e bres zai staan om de geestelijke en
lichamelijke belangen van talrijke stadgenoten te behartigen.

MR. CH. M. I. H. HUSTTNX,
Burgemeester van Nijmegen.
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EE]\I BLIK TERUG EAI VOORUIT.

De Hazenkamp juicht, oud en jong verkeert in vreugde-
stenming. Hoog aan de mast waait onze vlag uit over
clubgebouw en ve1d...... de Hazenkamp viert haar 25-
jarig bestaan.
Bii het beleven dezer gt'bcurtenis gaal mijn gedachten
terug naar vroeger jat'en, naar dc 6e October 1927, toen
ik op het schoolplein der Hazenliampschool, eel schare
van 39 jongens en meisjes voi.id, om tezamen met mii te
proberen een vereniging op te richten, Een leuke groep,
pittig en enthousiast, waar een gezonde írisse, geest van
uitging, welke aanstekeli;k verkte op nicnv,e leCen, die
zich al gauw bil tientallen kwamen aanmeÍden. Sindsdien
is het in stijgende lijn gegaan en de gcest onderling deed
de echte Hazenkampgeest geboren worclt-ri, die tot op cle

huidige dag bewaard is gebleven. Ik derrk terug aan Ds.
Barger, v. Westreenen, Kees van Binsbergen, An Postema
en Non van Boxtel. Wat al direct een pittig stel be-
stuursleden, allen even fel en enthousiast. Dikwijls heb
ik me de jaren door afgevraagd, vanwaar dit grote en-
thousiasme, dit spontane meeleven in alles wai',rve op
touw zetten. Ik geloof, dat ik hierop antrrr'oorden moet,
dat we ons sportieve leven gingen koppelen aan
dat àndere, rvat de Hazenkamp haar leden ook probeerde
te geven, de karaktervorming harer leden, wat tot uit-

drukking en oltwikkeling kr*.,an in onze kampen, praat- en Kerstavonden, waar \ffij de kans
kregen elkander ook op andere wijze te leren kennen. Ik denk terug aan wijlen Ds. ]. J.
Creutzberg, de man die lange jaren zo intens met ons meeleefde, op wien je nooit tevergeefs
een beroep deed, als je in moeilijkheden zat. Àan Oosterlee, van Sprang en wijlen Dr. |.
Eyckman, kv",amen met vele jeugdleiders uit onze kring vereend op 't kasteel te Hemmen,
om te luisteren naar de geestelijke achtergrond van ons rverken onder de jeugd. Mooie dagen,
die ik nooit vergeten zal. De kampen in Oud-Leusden en Lunteren. de Eifeltochten en al
dat uitbundige plezier, dat we altild daar tezamen beleefden, riike jaren die steeds in mijn
herinnering Tullsn blijven voortleven.

Mijn grote dank aan al die bestuursleden en leden, die al die jaren hrrnne beste krachten
aan hun vereniging hebben gegeven. Een bijzonder woord van dank aan onze Directeur de
Heer Verbeek, die veie ;aren tesamefl met mi; de lessen .r1af en nu geheel alleen de hele
Hazenkamp vooÍ z'n rekening neemt, waarvoor ik hem grcte lof toezq,aai.

Ons werk heelt de aandacht getrokken van velt instanties. Een groep vooraanstaande per-
sonen stelde ons in staat ons r.verk in Nijmegen rrit te breiden en op breder plan te brengen.
In 't Centraal Gebourp kunnen we nu nieuwe groepen forrneren en wij hopen. dat over hen
ook eenmaal de echte Hazenkampgeest vaardig zal worden.

Zo openen zich nieuwe mogelilkheden. Deze zullen tot succes leiden, indien wil allen door-
drongen ziin vafi het doel onzer Hazenkarnpi onze jeugd gezonde en prettige uren te geven in
de zaal en op het veld en als deze jeugd wat ouder v,rordt, kerels en jonge vrouwen te
kweken, die rveten rrrat er in de rvereld te koop is, met beieie benen op de grond staan en
de krachten hiertoe zoeken bij het Evangelie.

Indien dit nagelaten wordt is de Hazenkamp geen Hazenkamp meer.

Indien dit niet vergeten wordt en onze ouderen verantwoording u,illen bliiven dragen, heb
ik vertrouwen in de toekomst en zal ele Hazenkamp blijven bloeien tot in lengte van dagen.

A. HUISMAN. Voorzitter
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h eri iinerin gen.Ldr.,kk"t, en

Het rnoet voor allen, clie ile,,Hazenkarnp-familie" een
goed hart toedragerr, een vool'rtcht zijn, in het gedenk-
boek, ilat tcr oeiegenheid var.i i.rct 25-jarig bcstaan der
Vei'eeniging ,,dt' I{azenkarlp" ;al rl,ordeir uitcÍegeven, een
blilk van belangstelling te l<unren geven-
Vr;r cle gelegenheid, mij daartoe geboclen, rnaal< ik nret
crkentelijkhcid gebruik.
I\4e .-'r bevocgldt-ri zuliel irr het qedenl<bcek ongetwijf eld
liet licht doen vallen op grorrdslag en cloel der jubileerende
Vereeniging. Ik noge voistaan tnet het \\,eergeven van
cenige indrukken, door mij in dcn Hazenkampkring op-
gedaan, Daartoe verplaats ih mij in gedachtc naar de
jaarli;kse g1,rar-rastiek-uitvoeiingen, zooals ik die vóór den
tweeden r*,,creldocriog heb leeren kennen. Dan komen rnij
o,a. voor cien geest, figuren als Ds. Barger en À: Oos-
terlee, eerste en tv,reede voörzilter van de Hazenkamp,
marlnen met een groot verantwoordelijkheidsbesef en door-
zettingsvermogen, die rnet blijden ernst en vurigen ijvcr
het gestelde doel nastreeÍden, beseÍfend, dat het doel-
einde steeds helder voor oogen tnoet staan, wil men
rvaarlilk slagen. Het moet voor Ds. Barger een groote
voldoening ziin geweest, bi.l de herdenking van het 10-
jarig bestaan zijner Vereeniging - in 1938 - in het
maandblad ,,De Hazenkamp" o.a. te kunnen betoogen:

,,Langzaarn maar zel<er groeide onze Vereeniging tot wat van het begin aI bedoeld was:
,,een open-deur-werk, dat naar a1le kanten een zuivere sfeer van jeugd-samenleven wilde
,,scheppen op grond van het Evangelie."
Ik Ineen niemand te kort te doen, tvanneer ik te dezer gelegenheid constateer, dat ,,de Hazen-
l<amp" derr r.vincl in cle zeilen heeft gehad, toen de eminente oprichter en eerste voorzitter,
I)s. Barger, bll ziln vsrÍrek uit Nilmegen, een rvaardig opvolger kreeg in den persoon van
den heer À. Oosierlee. T'intelend van \ruur en geestdrift voor alle werk, waaronder hil zl;ne
schouders zetti:, is iret begrijpelijk, dat daarop van toepassil.rg zou zijn het bekende spreek-
woord: goed voorgaair rioet goed volgen.
Het rnoet den heer Oosterlee niet gemakkeli.ik zijn gevallen, het voorzitterschap in 1939
necr te leEJgen. Zijir functie ln de padvindersbeweging noopie hem daartoe,'I'ot de prettige herinueringen, die ik .lestiids irr den Flazenkamp-kring heb opgedaan, behoort
steliig dt kennismaking rnet den eetsten d:irecteur der jubileerende Vereeniging, den heer
A. Huisr:ran. Ilen mr:et dc laarlilksche uilvoeringen onder leiding van deze jonge, fr:issche
kracht liebben bijgewoond om te kunnen beseffen, rvelk eene bezieling van de degeliike en
deskundige leiding varr À. Huisman op zijne talrijke leerlingen is uitgegaan orn een proÍtramma
voor het voetlichi te brengen, dat het praedicaat ,,voortre{Íeli;h" veldient.
Nadat Ce heer Huisrnan de functie van directeur had veru,isseld met die varr voorzitter, had
ik nog eenmaal het genoegen de jaarlijksche uitvoering in de groote zaal van ons concert-
gebouq, bil te u'onen. Die uitvoering stoncl onder ieiditrg van den nieuwen directeur, den
heer L. G. Verbeek. Ook toen rverr die prettige, opgervekte, sportieve sfeer, die onder directeur
Ëïuisrnan haar stet pel op cic jaar.lijksi:he uilvocringen had gedlr-rkt err ook t.ren w,eeÍ Éen
programma, dal den nieu*,el directeur' àn deri uitvoerenden alle eer aandeec{.
Uiteraard bleef het contact, dat ik met dl groote Hazenkamp-familie heb mogeu onderhouden,
beperkt tot de »'erliers aan het Íront, in dit geval tot de beide voorzitters en tot de direc-
teuren Ftruisrnan en Verbeek. N4aar het zij mij toei;cstaan, bij de herdenking van het 25-jarig
bestaan van ,,de Hazenkanrp" ook de u,erkers achter de schermen hulde te brengen vooi
hun toegewijden arbeid.
De Overheid -- zoowel de kerkelijke als de r,,'ereldlilke ,- die een open oog moet hebben
voor de lichamelijke en geestelijke ontrvikkeiing der jeugd, mag zich gelukkig achten, die
belangen in handen te weten van eene Vereeniging, die gedurende een kwart eeuw getoond
heeÏt te beseÍfen, dat er veel, heel veel aan gelegen is, dit mooi en verantwoordelijk werk
ir.r goede banen te leiden èn te houder:.
llijne beste wenschen vergezellen deze synrpathieke Nijrneegsehe Vereeniging op haren ver-
Jeren levensweg.

STEINWEG,
Oud-burgemeester van Nilmegen.
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EDEt MEïAAL

Er zijn dingen, waarvoor je met plezier de pen op het
papier zet. Met zo'n binnen-gevoel van: ja, dat is pret-
Íig. Zo staat het met het schrijven van dit stukje.
Het is in dit geval dubbel zo, omdat het al dadelilk met
plezier begon, met gróót plezier zelÍs. Het was in de
tijd dat Ds. Creutzberg West en Zuid (van Ni.jmegen n,1.)
door trok met de milde glimlach van iemand, die aan
surprises geloofde. Soms deelde hli ze zell uit, om dan
weer te paard te stijgen, zoals een goede Sinterklaas
dat doet, Soms liet hil inkoop en verpakking aan een
paaÍ zwarte Pieten over, die dan daarna op de tijd die
hun gelegen kwam, mochten uitpakken.
Tevoorschijn kwam - tot veler verbazing mag ik we1
zeggen 

- 
de Hazenkamp! Ik durf niet te zeggen, dat wij

precies wisten, wat wij eigeniijk wilden. Al deden wij
natuurlijk of hei wèl zo was,
Maar dat was nu juist het avontuurl Een boeiend geval.
En wat is tenslotte jeugdbeweging zonder avontuur......'t Kon mislukkenl Dat was een rilkehlk griezelige ge,
dachte. Vooral omdat het voor de paar mensen, die er
a?n begonnen onmiddellilk vast stond, dat wij aan de
Hazenkamp een deskundige kracht moesten verbinden,
die helemaal uit Kennemerland moest komen, Gelukkig

slotte is de Heer Huisman ,".i, ,J"-t; 5§Ïk;:ï"::,,0:ï''"#"ï;I",f:.Iu"n"n' 
En ten-

Het is gelukt. Het avontuuri Want dit woord heelt andere inhoud, dan op het eerste gezicht
zou kunnen schilnen. Het was niet: toe maar, jongens, 't kan vriezen of i kan dooien!-Maar't was, in de meest letteriijke zin: God zegen de greep! 't Was dus het avontuur, dat iets
met geloof te maken heeÍt.
't Was het besef: er rnoet nodig iets gebeuren. Voor jongens en meisjes. Eén sloelbak is
beslist onvoldoende! Er moet samenbindende kracht van uit gaan. En als het kan ópheffende
kracht. A1s ie daar eenmaal van overtuigd bent, moet je niei te lang zanikken. Dan moet je
maar denken: de eerste, invallende gedachte zal .r-el een tip zijn ian Hogerhand. En dàn
rnaal aan de gang.

Er vu'aren wel mensen, die bedenkelilk keken. Vooral toen de club niet eens Simson, de
bilbelse Hercules, bleek te heten. Waarop je trouu,ens de meisjes toch rriet tracteren kon!
En het ging ook niet orn ,,zwaat gewicht". Maar mensen, die het wèl begrepen, stonden dadelilk,
zonder veel woorden, maar met hun daden en met hun hart om ons heen. Zli z\n er nógl
En zo is dan de Hazenkamp aan het groeien gegaan. Met de hulp van mensen, van een
bepaald type, dat in zo'n geval vanzelf aangetrokken wordt en door het enthousiasme van
velen, die als een middelpuntvliedende kracht werkte,

Ik heb nEt voldoende plaats, om aandacht te besteden aan allerlei onderdelen en gebeur-
tenissen. Dat zullen trou$,rens anderen wel doen. Maar .- 't is heus waar, al lijkt het wat
opschepperig .- de Hazenkarnp is een ,,begrip" geworden! Wil kunnen het geen van allen
helpen. Wij kunnen het alleen dankbaar constateren,

Nr.r staat de Hazenkamp in het zilver. Laat het maar blinken met zo'n diepe glans, die je
alleen bil dit edelmetaal aantreft. Iedereen, die bil deze grote gemeenschap hoort, mag daarop
een beetje trots zijn!

Alleen - een opdracht ligt er ook in! Stel je voor dat dat ziTver zou worden beduimeld,
bekrast of gedeukt,

Hazenkampers van nu * zoret dat het metaal edel blijft!

G. A. BARGER.
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De naam van een land, een plaats, een mens kan plot-
seling, a1s in een flits, een hele reeks van beelden te voor-
schijn roepen.
Niet alleen bil landen, plaatsen of mensen is dit het geval.
Zeg ,,de l-Iazenkamp". en bil honderden, die hun ieugC oÍ
een deel er van in Nijmegen hebben doorgebracht, rilen
zich de herinnerirrgen aaneer. Ook lk behoor tot de groep
',,ail hen op wie de vertrcurvCe en geiief de naam van
,,de ilazenkarnp' een dergelilitt' ,,rit"r'rerking hc'eÍt, al was
rli.in jeugd reeds lang voorbij, tcen ik er voor de eerste
maal mee in aanraking kr,"'om. Voor mii is de naam van
,,cie Hazenkamp" in de allereerste plaats rnet die van Ds.
G. À. Barger en van de Heer À, Huisman verbonden, de
t$,/ee mannen, door rvie ih in nauwere aanraking met ,,de
Hazenkamp" gekomeu ben.
Levendig herinner ik mij ons eerste gesprek over de mo-
geliikheià om in het gymnastieklokaal van ,,de Hazen-
kamp" voor enkele nieuw op te richten i{azenkampgroe-
per, bestaande uit leerlingen van ,,de l(lokkenberg", een
oelengelegenheid te vindea. ,,De Ilazenkamp" r,vas reeds
loen geen onbekende voor rre; itrt r,l'ist, hoe groot dc aan-
trehkingskracht rvas die de nog maar enkele jarett oude
vereniging op de jeugd oelende en ik vond het plan van
mijn beide vrienden prachtig!

,,Of ik dan ook maar lid van het Bestuur r.r'ilde worden, speciaal voor het contact met die
Klokkenberggroepen,

Dat wilde ik wel, weinig denkend, dat ik, toen Ds. Barger naar Heemstede vertrok, voorzitteÍ
zou wotden.

Wàt heeft, van de aanvang aÍ, mij, en zoveel anderen met mii, in ,,de Hazenkamp" geboeid?

Wat heeft, reeds enkele jaren na haar oprichting, deze Hazenkamp tot zulk een krachtige,
bloeiende vereniging gemaakt, die na cle bevrijding, onder de rneest ongunstige uiteÍliike
omstandigheden, tegàn de verdrukking in verdel is gegroeid rn nu in de hof rran het Niimeegse
jeugdwerk staat als een kerngezonde, naar alle zijden fors uitgegroeide boom/

Tracht ik voor nij zelf een antwoord te vinden op de vraag, u,at zovelen in ,,de Hazenkamp"
getrokken heeít en nog trekt, dan gaat aan mijn herinnering eeir lange reeks van beelden
ioo.bil val oefenavondèn en sportmiddagen, van jaarlijkse uitvoeringen en toneelvoorstellingen,
van praatavonden en Kerstwiidingen, van Pinkster- en zomerkampen en trektochten, waarvan
ik persoonlijk kan zeggen: dai vond ik 

- 
op die manier * alleen in ,,de Hazenkamp".

'W'anseer ik mijn best doe nog verder tot het rvezen van die vraag door te dringen, dan heeft,
naar mijn meniig, de kracht van,,de Hazenkamp" bovenal hierin gelegen, ë,at zii steeds in
haar rnidden een ke.n van leden gehad heeIt, bezield door liefde en toewiiding voor hun
vereniging, bereid daar veel van eigen tijd en gemak voof op te offeren,-leden, die hun eig-en

enthouiiaime op anderen rvisten ovèr te dragen, die er steeds in geslaagd zijn nieuwe gestalte
te geven aan aÍl"s tvat wij zo gaarne samenvatten in de woorden: Hazenkampgeest en Hazen-
kampsleer.

Ook met deze woorden is voor mijn persoonlijk besef, het meest rvezenlilke antu,oord nog
niet gegeven op de vraag, die bil ons ziiveren jubileun raar vorefl komt. Wat mij bovenal
met ,di Hazenlamp" verbindt, is de overtuiging, dat zii, di1 aan dit rverk leiding _geven,
getracht hebben - om een woord aan te halen van Dr._].,Eykman, die de oudere Hazen-
Ëu-p".. steeds in dankbare herinnering zullen blijven gedenken - dit_ te doen in volstrekte
gehóorzaamheid aan het bevel Gods, dat ons bindt aan or.lze naaste, dus ook aan de ieugd,
ook aan de jeugd, die vraagt om spoÍt en ontspanning.

Het ga ,,de Hazenkamp" recht goed in de tweede kwarteeuw van haar hestaa,n. [49S" _i"
haar 

"midden het vuur van de echte Hazenkampgeest steeds helder blijven branden. Als dat
zo is, dan zullen ook in de komende jaren talloze jongeren zich aangetrokken blijven gevoelen

tot onze jubilerende vereniging'

A. OOSTERLEE

I



HAZE,NKAMPERSI
gebruik bij spierpijnen een

INFRAPHIL
(ook

U bent .po.dig

Willemsweg 37

in huur)

weer g"h..l fit

A. HOOSE O Tele{oon 23453

WALS'
WONINGINRICHTING

COMPLETE MEUBILERING

Graafsewe1 45 NijnreEen ïelefoon 239OO

,,I{IJMEEGSCHE BOOT".
Bedrijf opgericht in 1824.

HooÍdkanto,,r : Nijmegcr,, Wr,alkad e 42-44,'l'elefoor, 23241-23742.

Auto - L6ndiensten, ,,MARllE - GELCO"

!t*-,""r.| V"."""".

Inklari.g en Uitklaring.
Eigen Dou..r.lood..

Eigen 81/2 ton's Mobiele Kraan
met een vlucht van 15 Mtr.

10



Q);;0"*lwi*lis 6a,a,r, fr{u*nn|*,*p.

Er is een Latijnse zinspreuk, die vertaald luidt: ,,Langzaam wordt het rijsje een bcom".
Inderdaad is het rijsje of stekje, dat begin 1928 ofíicieel in de grond is gezet, langzamerhand
uitgegroeid tot een forse bcom. Ilet aantal leden der vereniging is groter ,.-d.an het ooit is
gerveèst. De Hazenkamp is iir Nijmegen zeker geen onbekende meer; zij is zelfs een zeer

[oede bekende geworden. Ieder die het speldje der vereniging ziet dragen - de springende
haas door de driehoek van de Y.M.C.À. - v/eet w-at het betekent. Waaraan is dit voor-
spoedig groeiea te danken?

De oprichters hadden voor ogen een stuk open-deur werk, een sarnenleving van .ionge lnensen
op grond van het Evangelie. Voor zover zijzell daadwerkehlk hebben medegewerkt, is dit
voor hen steeds richtsnoer gebleven.

Het bestuur, oÍ beter gezegd de verschillende besturen, rveike in de loop der jaren de
I-Iazenkarnp hebben c1e1eiC, rvarcn zich bij voortduring bewust, ook in dit Evangeiie de bron
van kr:icht tc kunrieir vi;rcltn bil alle problemen en moeili.lkhecien, waarvoor zi) zich zagen
gesteld.

Er is in onze vereniging iets wat wii de ,,Ylazenkampgeest" noemen, Dat is de goede sleer
varr kameraadschap tussen alie leden onderling, onverschillig tot weike stand van de maat-
schappij zii behoren, onverschillig ook oÍ het ouderen dan lvel jongeren beireft. Àls men zelÍ
de clgbavoiiden, kampen, wandeitochten, kerstwijdingen enz. heeft meegemaakt, dan denkt men
steeds uiet grote dankbaarheid terug aan vele zeer goede ogenbiikken, tttaarin zich die geest
van kameraadschap rnaniÍesteerde.

Wat door de ieden voor hun vereniging gedaan is in deze 25 lareo stemt tot voldoening en
vreugde. I-ïet zijn juist de dirtgen van elke dag, de gervone dingen waaroveí men geen opheÍ
maaki, die trousr en belangeloos ."verden verricht. Àan hen zrllen komt een woord van hartelijke
dank toe.

Zonder eenieder persoonli.lk te noemen, moge in dit voorwoord errkelen der prominenten
vermeld worden, die gedurende deze jaren lief en leed rnet de Hazenkamp hebben gedeeld en
het hunne ertoe hebben bijgedragen, aan jonge manneir e!1 vrou'$/en datgene rcede te geven
in hun leven, rr,"aarin de kracht schuilt om staande te blijven ondel die ornstandigheden,
welke in de negentigste psalm wordet genoemd ,,het uitnemendste", d,i, moeite en verdriet,

Wil denken hielbil aan wijlen Ds. ]. J, Greutzberg, die aan de iongens en ,,deerns" zulk een

warm hart toedroeg.

Ds. G. A. Barger, de eerste voorzitter, die met wiilen Dr. ). Eiikman van cie À..M'V.J. het
open-deur werk voor de jeugd zo in alle bijzonderheden kende, was de eerste predikant_uit
Hees, die nau$/ contact had met de Hazenkamp. Dlt is zo gebleven meÍ zijn opvolgers. Ook
thans is de bewoner van de ,,Nl1e Wehme" iemand, die wÍj in de Hazenkamp graag zien en
die geregeld in ons midden is.

De Heer A. Oosterlee, thans hoo{d der afdeling ,,Jeugdvorming buiten Schoolverband" van
het ministerie van Onder.viis, Kunsten en Wetenschappen, volgde Ds, Barger op. Ziin gehele
leven heeit in dienst van de jeugd gestaani in ziin tijd bil de Hazenkamp en thans nog'

Er is één onder ons die de Hazenkamp kent als zijn broekzak. De Heer À. van Westreenen
rvas de eerste secretaris-penningmeester. Wat hij voor onze vereniging gedaan heeÍt moge
hier met een ere-saluut worden vermeld'

Bil de Heer Huisman, onze huidlge vooÍzitter, is de leiding van de Hazenkamp in goede en
vertrouwde handen. De Heer Verbeek, die de leiding der lichamelilke ontwikkeling heeft, toont
bij iedere opvoering van de Hazenkamp opnieuw, hoezeer hij zijn stof beheerst.

Tenslotte moge gewezetl 'uvorden op hetgeen in psalm 72J in vers 1 (nieuwe_ vertaling) staal
geschreven: ,Àls de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan".
Lrderdaad, zo is het. Àls wij Hazenkampers slechts willen zijn de trouwe dienstknechten en

bouwlieden van de Heer, en het verder aan Hem overlaten hoe ons werk uitvalt, dan zal Hii
het zo maken, dat wij de toekomst onzer vereniging met vertrou$/en tegemoet kunnen zien,

G. v. S.
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Fabrikant,,HAGA"- GymnastieLtoestellen

Frt\?ELlHUrs A 9RgE\l

HEERENCRACHT 323
A I.1ST T R DA IY

ïELEFOON 33241

Fn. L. WILOD VËRSPRILLE EN Znr

HOT-IT'HA]\DHI,
ZAGF][II.I

SCHAVEITIJ
TRTPLEX
ËJOARD

PAPENGAS 29 !-i NIJMEGEN i-! TELEFOON 2A272

HUMBER
LocoMoTrEF RIJWIELEN
SIMPLEX

lndiana Bromlietskleding
Leder- en Lederviny! Dames- en llerenjassen

WILLEMS' Rr.twrEL- EN MoToRHANDEL
Stijn Buysstraat 50-52 :-: NIJMEGEN :-: ïele{. 223OO
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l1i loet passe!'en Dan een rnqlpaal !

'Wanneer wij een terugblik v/erpen op de afgesloten 25 jaar, is er reden voor velerlei ge-

voelens.
Wii ziin trots, dat onze Hazenkamp bloeit en nog _steeds groeiend is. - -

Wii ziin blii, dat ons de mogelijkheid geboden wordt onze trouw en lielde voor de Hazen
kamp ier gelegenheid van dit jubileurn eens bijzonder te kunnen tonen.

Wii ziin dankbaar voor alles, wat ons in en door de Hazenkamp in de afgelopen 25 iaat
gggeven is.

Ook weemoed zal er zijt't bij de getrouwen in onze rijen, dat niet allen, die de stoot tot de

oprichting gaven, die in de-moeilijke jaren achter ons stonden en met ons in de afgelopen

laren waien, thans nog bij ons zijn om met ons in onze vreugde te delen.

Namen willen wij niet noemen.
Vandaag komt ons deze oí gene vooÍ cle geest; morgen zeggell wij ineens: ja, ook hij, ook
zij is er niet meer.
Niemand willen wij bij onze terugblik vergeten.

De een is heengegaan in de avond van zijn leven, na volbrachte levenstaak;
een ander werd gàroepen in de volle arbeid, nog veel belcvend voor de komende jaren;
de een na een lang ziekbed;
de ander door oorlogsgeweldl
oud of jong; man of vrouw;
met een eerbied en dankbaarheid gedenken wij henl

Wij zijn blij, dat wij hen allen met onze beste gevoelens kunnen herdenken;
Wint wij, Hazenkampers, zijn toch jonge mannen en vroulffen, die trachten te leven met de
Hoogste Waarden, weike ons als bewust levende Mensen gegeven ziin.

Een ding mogen wij maar ten dele zijn: tevreden.
Wil kunnen tevreden zijn, dat wij iets ln deze 25 laar bereikt hebben.

Maar nog lang niet alles is ons mogelilk geworden en hebben wii waar gemaakt.

Omvat ons werk de gehele Stad en naaste omgeving?

Heeft het Hazenkampwerk ziln vaste greep gekregen op alle rangen
Nilmeegse samenleving?
Ziin alle rrogelilkheden, rvelke in de doelstelling van de Hazenkamp
geprobeerd of verwezenlilkt?
We hopen en vertÍouv,Ien, dat in de jaren, die voor ons liggen, wij tezamen de kracht kunnen
vinden aile Hazenkampwerk verder uit te bouwen.

Belangstellenden van buiten onze Hazenkampkring ,- Wi; mogen -hen thans als onze mede-
rrerkeis verwelkomen -- stelden ons materiëel in staat een krachtige stoot aan ons werk
te geven.
In het Centrum van Nijmegen in het ,,CENTRAÀL GEBOU.W" ligt de verdere uitbreiding.

De sportdirectie kreeg aanvulling van t'wee vakkundige krachten,

Nieuu,' is de instelling van de Directie voor Geestelilke vorming.

Tesamen zullen beide directeuren en hun medewerkers traehten de harmonische band tussen

hun beider taken te leggen.

In de llazenkamp blilven .wij werken aan en streven naar de vorming van de geestelilk en

lichamelilk gezonde en evenwichtige mens, die kan bildragen aan de opbouw van onze, verre
van volmaakte, maatschappii.

Hiervoor is de volle inzet van elke Hazenkamper nodig!

Indien wij allen onze krachten aan dit gemeenschapsu'erk blijven geven, zal onze Hazenkamp
tr)t verdere groei in staat zijn.

In dit vertrouwen passeren u'ii de rniilpaal van 25 jaren Hazenkamp.

\Mli spreken de hoop uit, clat het ons tezamen gegeven zal ziin in wederziids begrip ons

doel te bereiken:

,,EEN GR.OEIENDE, LEVENSKRÀCHTIGE HAZENKAMP".

SCHULLER,

V,,or: College'van eommissarissen
van de Vereniging voor Lichamehike

en Geesteliike Ontwikkeling
,,DE HÀZENKAMP".

en standen in onze

besloten liggen, reeds
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BOUWKUNDIG AANNEMERSBEDRIJF

A. J. SCHULLER
Nieuwbouw * Verbouwingen

Onderhoudswerken - Restauratiewerk
T-
I dxd Ue5

Àlle timmer-, metsel- en aanverwante
werkzaa m heCen

líVerkelaa§[t: Bers en Dalsew. 88 90
Kantoor: Pfkwes 120 - Tele{.21OBb

Voor Melk, Levensmiddelen en

N ut ri ci a - kindervoedinE

blilven de Hazenkampers op

de Hazenkamp bi,

H. W. Weultjes
Hazenkampseweg 307

TeleÍoon 24421

3o.. %rinlzhuio
Voor BETER Brood
en Banket!

LUXE BROOD-
EN BANKETBAKKERIJ

Smetiusstraat 17 - Niimegen - Tel.21192

UW MODEHUIS

Ook voor de sportieÍ

geklede vrouw

J-{azenlzampera !

Voor betere

BRANDSTOFFEN
naar de

Firma v. Kranenburg
Regulierstraat 49
Parkdwarsstraat 8
Teleloon 25554

VERSTEGEN
IS

TOCH

VOORDELIGER

t.o. Postkantoor

Uw adres voor al Uw
ROOKBENODIGDHEDEN

Sigarenmagazijn

Fa. A. J. BEMER

Willemsweg 228 Nijmegen

Telefoon 23415

Hazenkampers,!
Vertrouwen in Bestuur en Leiding deed
Uw vereniging groeien. Daardoor werd
zij sterk en groot. Het kopen van elec-
trische artikelen is zeker ook een kwestie
van vertrouwen. Koop \iet zo maar in
een of aodere winkel Uw electrische
artikelen, maar bezoekt'eerst onze moderne
Showroom, waar rvij Uw Stoflzuigers,
Strijkiizers, Theelichten, enz.'van gere-
nom:neerde fabrikaten kunnen tonen.

Electro ïechniseh Bureau

,,wlLLE"
STEENENKRUISSïR. 65 " ó7
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Anze Hazenkamp is een sportvereniging om
trots op te zijn en het enthousiasme waarmede
onze leden voor hun vereniging werken is een

bewijs, dat onze leden inderdaad trots zijn op

hun club.

Wat is er b.v. weer met toewijding gewerkt
voor onze uitvoeringen, hoogtepunten in een

Hazenkampjaar. Les na les is bgsteed om op

de uitvoeringsavond een zo goed mogelijk Íi-
guur te slaan. En of het nu eeh ingewikkelde
oeÍening met allerlei fijne overgangsmoeilijk-
heidjes betreft of een eenvoudiger, minder ge-
compliceerd nummer, onze leden van groot tot
klein geven zich geheel voor hun nummer, dat
kan ik I-I verzekeren.

Op onze uitvoeringen b.v., tonen wij U, die voor de lichamelijke opvoeding
gewonnen moet worden en ook U, die dat al is, niet alleen oefeningen, waar
maandenlang intens op geoefend is en \il/aarvan de moeilijkheden dikwijls
alleen voor de insiders te zien en te waarderen zijn, maar wij tonen de buiten-
staander belangstellend toeschouwer ook gedeelten uit de wekeliikse, leven-
dige lessen. Ook de lichamelijk minder begaafden worden hierdoor gegrepen
en kunnen en gaan meedoen en dit is natuurlijk zeer belangrijk.

Onze Hazenkamp streeft niet naar topprestaties van de enkeling, maar legt
de nadruk op ,,teamwork" en dit is een van de sterkste peilers voo oDS veÍ-
enigingsleven. Met veel voorbeelden uit de praktilk zo17 dat aangetoond kun-
nen worden, maaÍ ik hoop, dat U zelÍ dit bewijs zult vinden op een van onze

uitvoeringen . Onze vereniging heeft in 25 jaar aangetoond, dat zii voorzag
in een behoefte. Ztiwas en is een bron van levensvreugde en ik spreek hierbij
de wens uit, dat zij dit nog larg zal mogen blijven.

V.
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ASSURANIIE.KANTOOR
A. SCHOTTENS

Prins Bernhardstraat 5 * Nilmegen

TeleÍoon 251 12

SLUIï AL UW VERZEKERINGEN

Martens Drogisterij
KONINGINNELAAN 90 . TE1.23551

VerbandstoÍlen
Pleisters en Zalven

Tonicums
Kalkpreparaten

Vitamines
As pe ri ne-ta bletten

en 1001 andere artikelen voorradig

EEN GESELLIG THUIS,
is één van de dingen, waaraan iedereen behoefte heeÍt.'- 
De kunst om síeèr te scheppen, wordt vocr een belang-

rijk deel vergemakkelilkt door een goede keus van Uw

meubelen. Onze ervaring waarborgt U een goede voor-
lichting en de ruime collectie een goede keus.

STOUTEN
ST. ANNASTR. 110 - NIJMEGEN

Voor

KANTOORBEHOEFTEN

SCHRIJFMACHINES

VULPENNEN

naar

BERRETTY
Houtstraat 65 - Te1. 2 4.1 0.6

Spaciool odrcs voor reporotie von vulpennen

Uw adres voor

Gramofoonplaten
en

Muziekinstrumenten
is

De Niimeegsche Muziekhandel
GROÏE MARKT 35 _ NIJMEGEN

ÏELEFOON 21838

ERKEND

RUDGEDEALER

A. LEIJN GR.E'BEEK'E*EG hoek Koor. Beijnenstr. - rereÍ. 2376s
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,,DE HAZENKAMP" JIJBILEERT.

,,De Hazenkamp" víert feestl
Vijf en twintig jaar hee{t ze ru a\ bestaan en haar functie vervuld.
Opgekomen uit de bewogenheid der kerk voor cle jeugd, heeÍ,t ze de jr:ngeren
verzameld op ctrubveld en in clubgebouw, een cltibleven opgebouwd, u.aar
men zich als één grote Íamilie thuisvoeit en zodoende honderden jongeris en
meisjes in hun leven helpen vormen. De grondslag werd gelegd, waarop ver-
dere ontplooiïng kan volgen.
Naast de.lichamelijke ontwikkeling zag ze ook een taak voor: zich liggen
op het gebled van de geestelijke vorming van haar leden.
Aan deze visie van de opriehiers da-nkt ,,de Hazenkamp" d-e functie die zii irr

ons stadsleven vervult.
Zii heeÍt immers een bijzondere functie in onze siad te ven nllen,
Naar het L:estek der opriehters is ze meer dan loutcr sportelub, elie sleehts
lichamelilke ontwikkeling beoogt, is ze ook mee;' clarr cÍezelliqheidsvereni-
ging, die voor haar leden ontspanninq zoekt en onderling prettige omtÍan!1.
I)eze kenmerken vertoont ze alle. cloch het eigenlijke val1 haar funetie he-
staat hierin, dat ze daaraan paart de geestelijke vorm.ing van haar leden.
Als de geestelijke vorming ontbreekt, ontstaat er een gevaarlijk vacuum iu
lret leven, dat * rnisschien ongewild * kan bijdragen a.an het groeiencl
nihilisme dat West-Errropa cloortrekf en onze sta<1 op de rLrur niet onberoe,:rd
;al laten.
Nihllisme geeft lege en doffe levens rvaar cle durÍ uit is,
Naar een u'erord uit het Evangelie zr.rllen in die innerlijk lege levens ver-
keerrle geesten binnenkomen en het bezetten met angst en vertwijfeling.
Daar heeft ,,de lTazenkamp" tegen te rvakeni Het E-rangelie .",an ]ezrrs Chr:is-
{us moet ingebouwd worden in de levensl'reschouv;inq val1 ,onge merlsrn,
rvil het ionge leven weerbaar zijn tegen de machte'r clie het leven hanaiiseren
en brutaliseren.
,,I)e Ï-lazenkarnp" heeft deze taak te r.ervullen. Die taak hee[:t ze zichzelf
opgelegd.
IVIldden ín ons stadsleverr. met zijn vele lerenigingen en vonnen van ont-
spanning nemen zij in haar elubieven deze di-eirst d.oelbeu,ust ter hand,
Lichamelijke ontwikkeiing is nodig.
Culturele ontwikkeling mag niet achterwege biijven.
Geestelijke vorming is van de eerste orcle, juist in eleze tijd, tu de humaniteit
wordt aangevoeh-ten al-* nooif tevoren eo de mens eell numnler clreigt le
worden.
Deze vorming is een dienst om te helpen voorkomen, rlat cle mens een flaat1-
loze wordt, die niet zelf kiest ma-ar rroortgeelreven ..r.ortj.t, een fatalisf, een
eenzame, een verlatene.
Buiten onze landsgrenzeÍ\ sehrijven Sartre en Heideggen. Hnn geestesvruch-
ten worden ook in ons land geproefd.
ZiS brengeo een nihilisme, v,aarin het Evangelie volkomen verdampt is en
een mens gebonden aan het stomme lot, zonder enig uitzicht.
Hazenkamp zet daartegenover een bewuste keuze voor een levensvormiiig
rraar het Evangeliel
Neem je taak in de komende jaren blij en met vertrouwen op!
Vorm je leden met een geestelijke vorming, die Christus als Heer belije'tt.
Draag de ware christelijke geest uit in onze stad.
Honoreer vasttreraden de belofte, die je in je statuten hebt teergelegd.
De ieugd zal je er dankhaar voor zijn, cÍat ie hen in hun r:pgroeiende jaren
houvast hebt gegeven.

LUYENDIJK.
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M, VAN STRIEN - V. D. BURG
MÉD, GEDIPLOMEERD CHIROPODISTE

cRoESBEEKSEWEG 39ó (t,o, Huize St. Anne)

TELEFOON 20705

Alqehele Voetverzorging

5Dreet,rLrr 13 l5 rur, 'rl na tele1, .:{:Praal.

OoL aan huis

Aanmeten van §teunzolen
Pedieure en Manicure
Voet- en beenmasage
Voetgymnastiek

A. v. d. SLUIS

TIMMERPIAN
AANI{EMER

HATERTSÉWEG 491
TETEFOON 21364
NI,IMEGEN

9**L\noijb"[L*, &Q,

:5- iaar I)e D..rkk*ts voor ,,1J" H.z*rktmp"

Neemt ook zo'n vertrouwde drukker!

Verenigings-
Handels-
Reclame-
Familie-Drukwerken

GROENESTRAAT 3í 1

TELEFOON 22693
NIJMEGEN

RATïl NK's Rt,wtELHÀNDEt

Ageni:chap

RALEIGH,. GAZEIIE,. JUNCKER, 
. FONGERS,

RUWIELEII

AVROS Hulpmoloren

Burgh. v. d" Berghrtraat 93
ïeleÍoon 247fJ4

adres voor Drogist-
Parfumerieartikelen is

steeds

Drogisterii De AIoë
van Broeckhuysenstraat 9
t/o de Hema 

Tereloon 203g7

Nijmegen

Uw
en

nog
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25 j aul' Hnxot"lecttvl{),

'foen mij door de Feest-commissic van ,,De Ha:enkarup"
trerd gevraagd, of inert van mij ootri t',rtl vool'u'o,rrtJ .ool-
liet herdenkingst,oel.: tegem,te I kott ;lie'rt' 11''11 1l 61ji h!c'ttot'
qerame bereid lerklaard.
Voor- mij was het t$iintlg1arill bestaan ratt ",De Ha::en
karrrp" al eel mijlpaal in mijn leven; ik denk met dank
l,larheicl tef ull aan slr iarcr ela I rk al-s bestuurslid he lr
nrogen tr1e rwerken a;tn een vet'eniging, die een belau,q-
rijke bijdrage heeft geleverd aan lichamelí1ke en geesteiijl<c
ontwikkeling vau de jeugd.
Het verheugt nij zeer, dat ik bij het 25-jarig bestaair
getuige mag zijn van ccn nog steeds groeiende vereni
ging, waarvan ik van de oprichting af lid bcn.
Àls mede-oprichter vart ,,De Hazenkamp" zal van mii
dan ook verrvacht rvorden dat ik iets schrijf over de tot-
standkornirtg \ an oii:( r,'.g6iging.
Het begin rvas in het najaar van 1.927, t<'ten op een leden-
vergaderíng ,,.an dc Prot. Chr. School aan de }-Iazen-
kamprveg door rrij bi] de rondvlaag de vraag rverd ge.steld,
of op rle school niet $'at meri: aan gyrnnastiek kr:n wot''
deu gtrdaan, ;oirodiq nó dt' schr-rolttjd- Dit stuittÉ) echter
op .';elerlei hezwaren i.v.nr. lesroosters, personeel, toestel,
len, enz.
Het antlvoord van de toenmaligc voorzitter der school,

wijlen Ds. ]. J. Creutzberg was, zoals altijd spontaan -- ,,Kerel, rieht eeu gyrnnastiekclub op,
het gymnastieklokaal mag je altijd gebruiken."
Zo werden dan door een voorlopig bestuur, onder voorzitterschap van de toenmalige predi-
kant Ds. G. A. Barger, wat iongens en meisjes, leerlingen en oud-leerlingen der school, bil
elkaar getrommeld en met eeÍ'r 35- à 40-la1 werd gestart.
In samenwerking met de toenmalige Directeur van <Íe ,,Klokhenberg", wiilen de heer P. Oos-
terlee, kon dan de heer Huisman door de Klokkenberg en de Hazenkamp tesamen zoveel les.
uren 'worden aangebodeii, dat hij een benoeming als Directenr kon aanvaarden err híervoor
* als jonge man van 2l jaar - uit Haarlem overkwam.
Dank zij de voortreÍletrijke leiding rran de heer Huisman werd het aantal
cleelneemsters met de rveeli groter en rverd de oprichting van cie Hazenkamp
1928 een feit.
Door de medewerking van het bestuur van de Stichting ,,Levensmorgen" kon al spoedig
oveÍ een behoorlijk sportveld worden beschikt, in het biizonder door de medewerking van
de heer D. van Àalst.
Ter bevordering van een goede geest in de Vereniging werden de leden veel samengebracht
in clubavonden, weekend-uitstapjes en zomertochten langs ieugdherbergen. Wie herinnert zich
niet die Pinksterdagen in Oud-Leusden, de tochten door de Eifel en dergelilke?
De eerste jaarlijkse uitvoeririg weid geqeven in het Centraal Gebouw en het ri,as al zo'tt
succes, dat voor de volgende uitvoer:ing de grote zaal det',,Vereniging" kon',r;orden afgehuurd-
Hoe het met de Hazenkamp verder is gegaan, is velen bekend. Er rvaren moeililkheden te over-
winnen - denk b.v. aan de bezettingstijd 

- 
doch danie zij de tactische lciding der respee-

tieveliike voorzitters Ds. Bargcr, À. Oosterier en Ir. G. Sprang, rveldeu dezc overwonnen.
En wij rnogen ons gelukkig pliizen rnet de huidige voorzitter, de heer À. Huisman, die deze
íunctie u,ilde aanvaarden, toen hij de tecl.rr.rische leidinq overdroeg aan de heer L. G. Verbeek,
bij rvie nrr de lessen in goede handcn zijn.
De iiazenkamp werd in dc loop eÍer jarcn van g,vmla.stit'k-r,ereniqing olxgc:et iu cen Ver'-
eriging voor Lichamelilke er Geesielijke Qntrvikkeling om loÍ, het doel te geraken. dat bij
de opricirting reeds rvertl voorgestaaïr, n.1. de mogelijkhcid schcppel om eenieder. die zich
aatmeldt als lid, van r.r'elke richtilg ook, in aanrakinq tc hrenr;eu met de levenshoudinq. die

- ook ten opzichte van hct ieugdleven .* bepaald rvordt door het Evangelie van |ezu.s
Chlistrrs, zonder dat dit van dc leden der Vereni.cling als persoonlilkc ovcrtuiqiÍr!] x,ordt cJeëist.

l\,Ioqe het huidiqc hestuut irr dc volgonde jarert hier stceds iu slaqerr.

IJc oud-Sccretilris-penninomeester

A. VÀN WHSTREENEN.

deelnemers en
op 2 Februari

l{)
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CLIJ BL IED
Vlug uit nu de jas en van mantei ontdaan,
Àls hazen vooÍuit en let op!
Gestrekt, op commando: imars' \roorwaarts gegaan;
De leider ziet toe en zegt: ,stop'!
Àl kraken de knieën oÍ voelt men eerr spier,
Komt allenl hoold op toch, bliiÍt fier.
Zwaail op dan, strekt uit nu, 't zii dame ol heer,
Springt op dan, voor Hazenkamp's eer.

Wij zwaaien aan ringen en trekken ons op,
Het gaat om gezondheid en kracht.
Wij springen op paard en hoog over de bok,
De leider heeft ons in zijn macht.
Aan rekstok of wandrek, het doet er niet toe,
Wi.l tonerr ons Íier en niet moe.
Zwaait op dan, strekt uit nu, 't zij dame of heer,
Springt op dan voeir Hazenkamp's eer,

Des zorners naar buiten, h.'t veid op en neer.
Een ieder gelet op zijn taak.
Wij werpen de bal, ook wel discus of speer,
De leidel die Íluit voor de zaak.
Wij lopet de honderd oÍ staan aan de start,
Konit allen! hooÍd op toch, flink hard.
Vooruit dan, strekt uit nu en vlug aan de slag
Wi; strilden voor Hazenkamp's vlag.

!*[,l,,en&e ln&nn.

25IAÀR LrD.
Fierenr J. Grotenhuis

À. Huisrnan

20 IÀAR LID.
Dames: L. Casteliju-v. d. Sloot

H" Grotenhuis-Bregonje
f. ]aspers-Teiiken
N, de Hartog-van Bovene
G. Maassen-de Vries
N. Romein-Buijs
N. Smit-v. d. Sloot
C. Wtlle-Pabon
G. Bennink

Heren: F. Maassen
J. van Neerbos

10 IAAR LID.
f)ames; H. Aartser.r-Sehekruan

N. Bellink
L. Bennink-Jànicher
M. van Boxtel

T. den Brok
L. Companjen
R. van Donselaar-Miiller
|. van Geel-Wittekamp
D. van Gils-de Weijer
E. Hofstee
A. van Mourik
E, Muller
C. Spronck-Maters

IJeren: U, Arnold
P. Bemer
M. v. d. Burg
B. Companjen
B. Companjen
D. Korstanje
D. Lanting
W. Lanting
|. Oosterlaan
Ir, G. van Sprang
J. Stolk
H. Vennink
G. Vonk
S. Vonk
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TERUCBLIK

"n Vluchtige kus,'n ltaastige groet ell met 'n clubje uan zes
Dartelt .ïnxJn doctLtertie bltj naar de ïlazenkarnples. . . .

Ik slwlt het l)enster en, zie in a" ,uïffin geclunde haren.
Verwonderd blxjÍ ik nog een ogenbli,k stctren
Naar het beeld dat de tijd uan mij schxep.
Ik laat mr,j zakken in mtjr» stoel; en utt het dieyt
Van 't uerl,eden ontstijgt als een heilzame damp
l)e herinnertng aan gelukkige jaren tn Hazenkamp. . " .Ik zte weer de beminde nteisjes en de makkers uan toen"
De meesten ztjn ntt uader en moed,er in gezapíge doen,
Maar tn onze gulle groet op straat of pletn
Is nog immer de geuaarword,r,ng uan het ééns uerbonden zijn
En i,n d,e roeerklank Dcytu ons wl,sselend woord,
Treft 'n buttenstaander het geli,jkgestemd accoord.
Zo bl,eef bii het DLLeden oan de trjd di,e ni,emand spq.u,rt
De herinnering aan Hazenkamp dl,ep i,n ons harte bewuard.
lk denk aan de uroli,jke ka,mpen, aan d,e tochten na.ar ENÍel, en Ahrtal,
Aan het wi,nterturnen in de oude uertrouwd,e gAn'Lndstxekza&L,
Aan snerttutf en kersenpluk, aan aDonden met rijke gedachtenwíssel'tng,
Waar we leerden dat Hazenkamp méér lroas dan louter sport en ontspanntng.
Aan de zoïnerse uren DcLn spannende spel,en op het groene Hazentemein
Waar tue bruindert, sprongen en sprintten, l,aaierd, xan leuens,wíjn.
Aan de bijeenkom,sten Dan DorffLende uaarde en imy;ortance
Met sprekers als de onuergeteltjke Etjkm,an of Pahud de Mortanges,
Aan de iaarli,jkse Uttuoeri.ng, die grate naar-buiten-gerichte maníJestatte,
De pakkende q,potheose Dan rrlclanden. uct'n, ,peuteren., pl,oeteren en transptratr,e.
En gaandeweg ri.jst bíj de gedachtenis aan di.e ti.jd,
Een geuoel in míj op uan hetmwee en zachte weenr)edxgheid.
Want wie teru,gblikt en het boek uan Hazenkamp's ltistorie guul, leze.tt
Ontwaart hier het rijke en Deelkleurige Laezen,
Dat door ons jongeren, u&o,k za lctbiel en geesteLljk orttdaan"
Diep werd beleeJd en inntg werd, uerstaan.
Wij ooel,den, in Haze'nkamp l'Let Leven tntenser door ons henen ol,oeíert,
En zagen ongeziene Derten die onze ll,arten deden openbloeten.
De geestdrtft uan de negen en dertr,g uan het prill"e begin
Die, uselLieh.t c)ftgeu)eten, Hazenkam,yt's harmonie en die1tere zin
Uitdroegen, uer tot in usíjd"ere sferen,
Deed d,e klanlcboae'nt" uan 't ltttrt oan uelen ?'eso1?e?'È??..
En de weg dte iedere getmutte opntettw uJeer n1,oet gu.uiL.
Alt:csrerts 2,1,j gelouterd en geuorntd op zichzel,f karr. staan,
Leidde in Hazenkamp n(tar een Geestei,íjke Hom,zont,
Waar 't wank'lrc l"eoen uan tall,ozen Later een, schone uol,eincltng uond.
Het waren mannen aLs Barger,'DcLn Westreenen, Hutsman, Oosterlee,
Die, gegrepen en Eedreuen door eell groots tdeaal en idee,
Ut"t het bezonk,ert beseÍ pan eetr, Hogere Macht
Aan Hazenkamp ltet Jundament gauelt 'D&rL sterke innerLijke L;rach,t.
Mannen uan 't beginsel uan tegenwieht en opendeur-poli,tiek,
Die bouwden een bewegtng - in den lande angekend en un1,ek -Met ei,gen rel,zëf ert sf eer en,'todai' een wonderlrjk hechte band
De deelgenoten bonrL d\,s l*ilren zi.j aan el,kander uerwant.
Zo blift uoor hett dre ouder userdert en thans gedenken
De ureugd di.e Hazenkamp i.n hun Leuen wist te schenken,,
Een ueel,hetd uan fragtele fragmenten en flitsen het kostbaar restd,u
Dat zich tn stil,le n'Lornenten prolecteert aan het Dohoqtssen i,nditsidu.

Dan breekt d,oor mijn gemiimer uonï"u" een gelutd.....
Rind,ergerucht.... nauweli,jks nog bewust starír ik naar d,e rui,t
En al,s clll,engs de wereld uan oroeger uerzweeft en. uerd,uijnt
Zi.e i,k i.n haar ogen nog de glinster en glans
Vun, uaag en ureugd en spel en dans.
En als wclt Later mijn meiske met'n blos ziclt tot lLet auonileten zet
En m.íjn uud.erplícht uan taÍel haar troltjk gesn(ftel' nlet nxoeite beLet,
Dan ben ik dankbaar dq,t ook ín het Hazenl+amp uan herJ,en
De jeugd nog imm,er ui,ndt utat wàj uond.en in het Verl,e.d,en.

BAR,í:NDJE.
(8. d.e Graaf )
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Ioto il.r R,,os \iirr, ttcI
HET BESTIJUR

Coll"g" pan Oontrnisscrrissen ;

lr G. P. S"1,,,il"r, Yoorzitter'I'h. 
r,n., I.]roekhoven. oice-Y oorzitter

I. \\'. Clrotenhuis, Secr.-PennÍngmeesler
\4r Ir. .J. C. ['-enk.n,,', .,nn Dilk
A. Huisrnan
Mr R. O. Fl. F. \\lerdmliller vo.' Fllss
A. van \À/estreenen

Het Bestuttr:
r\. [{uisrr,an, ooorzilter, Reestraat 32, tel. 224ó8
Í;. W. Maassen. utnd. socrelaris, Hatertsevelclrr'eg I I I

O. t.., Dor,selaa., penningmeesler, Ir Wevestrant l(J

,, W. Grotenhuis, T.,st".,w.g 5

,i. Bennink, Reestraat 3O

l-. Ar.rold, O,rd" Het"laan 532
,1. van der Vegte, Vossenlaan 219
M.r,.. G. Mauss.n-de Vries, [latertseveldweg 113

Mevr. J. Jnspers-Teyken, Hindestraat 32, tel' 242oq

ï)irecteur Ltahn*eliihe Ontwibhelíng,
[,. C]. V".beek

toegevoegd ' P. A, Ph. \/..,',,t,r[",,
H. J. Rad.maker

Directeur (leesteliike Y ormíng :

H. .1. Kuilart
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KOEL- EN VRIESHUIS

,,DIEMERKAMP"
Koelen van groenten en {ruit
lnvriezen van boter en pluimvee

hr:":*:ï:n uun

Bredestraat 70 :-: feleioon 24728 :-: Niimegen

è'%

UW FOTOWERK

IN VERTROIJWDE HANDEN

Voto lRewe de Krot
[-'lazenkampseweg 12

Teleloon 26069
Nilrnegen

,R%.

-t ó vooR
it\ Schoolmeubelen. .L)yurnustíeleuerlztwigen,

--aËg: 
Ker,h-, ïntlnstrie-, Kantoon- en Zaahrwubeler,,:^n^-

=ÉAË= 
Schoo/boe1?-, en Leermiddelhandel.

=ffiffiE 
,o* NAAR

ry :::"::ï,:: ;'-,Jj:ï.*{:t ïr,,,,
24



Foio de Roo: Nijrnegen

DE FEESTCOMMISSIE

Hie.bovun de F'eestcommissie, Lrestaande uit:

J. A. de Hartog

H. J. Krol

H. R. J. P"[e,,
Mev.ouw W. Schouten-Vermeulen

Mevrouw J. van G"*l-Wittekamp
J. Stolk

,1. Oosterlaan

Wonrlt [ra of Donateut, Dan ,,O, lJazenlnarnp"
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Oans *litt' Sclnool

)
v.d.

()t,,b- 'lilr.ir,Éler.e,, 
uo,,.

DITSEL
Brugghenstraat 1 - Nijmege.n

Telefoon 24188

KINDFRÉN SCHOLIEREN
JONCELUI en GEHUWDEN

Reeds vele Nilmegenaren ontdekten

,,3,,*n*lrni,*"
het mooiste en oudste Kampeercentrum van Nederland, óB H A
ter"rridden van nog ongerepie natuur
Verhuur van huisles, tenten
woonwagens etc,

Ëigen volleybalveld enz. enn.
Wlnkel en Fstohandel !

Bespreekt vooral tijdiE !

Karnpeercentrunr,,SAXENHFIM "

Nt-lNSPEEI (post Vierhouien)

sleer thuis !

t; I]I,INC)
NI.IN,IEG:N

' l) u t n e s l', a n tl tL,sr ker r

1I,,lle,,- ,,,,

I{-trloenen l lanàbreiqaren sTË1. 2é595

Ncemt U na Uw

*
sp$rt een hand- oÍ breiwerkie,

het verhoogt de gezellige

llet k.pen r.rrr qebruikte auro.rohielen is een liriestie 'an vERTRoti\(/EN.
Hordertlerr or 1,,'r'ker' on: drr \ertr,\lr\\en, rraardoor rrij er rrols (\r\ l(unnen :iin,
de qrootste omzet in gebruikte automobieten 

'an Nederland te hebben.
0p ons wagenpark aan de Graafseweg viildt U elk gewenst type oÍ model.

CROMMER.f's
AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. - NIJMEGEN
Wagenpark en kantoor;
Graafseweg 390, Tel. 30141

I pensoNe NAUTo's
I vnncurluro.s
I anr.rr-rer.rcwAGENS
I TRAILERS
I euroeussrN

Wij ruilen nok in. Biedt ons Uw overtollige auto,s aan.
Komt U ons eens bezoeken ? U zult zeker slagen !
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l,rr.r J* Roor Niirr.,tr:,,

DE T<EYUECOMMISSIE

Hi".1r.,..",, c-Ie lievtre<rornmissie, lresttrtrnde uit :

Nll. Met rert.

,,\. .laspers

W. P. ,1. Rrunet de [{,ichel,.,,r,"

A. H. Seiinder

lVl. Eiikhout

.**** Ëí

*
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HARRY VLOET

Het adres voor Uw

Brandsto[Íen

Postweg4 - Nijmegen - Postweg93

Telel.26209 Telel 26201

PARFUMERIE

DAMESKAPPER

cUJ. 
ë1. a. n)oorot

van Welderenstraat 50

Nijmeqen - Telefoon 22104

Bonketbokker'1i

,,Y-eize, florul"

*, M. 5TRIK

Molenstraat 10

Telefoon 23185

Nilmeqen

RADIO Philips - Erres
TELEVISIE
RIJWIELEN Gazelle - Batavus. Germaan

A. B. N. - Gruno - Cyrus
HAARDEN EN KACHETS

Jaarsma-Etna-lnventa
Stolzulg€rs - Wosmqchines - St.iikiizèrs
Philishove - Rodiotqíels - €nz. enz,

desgewenst ook op termijn,

A. BRUINEWOUD
v. Lcngeveldstr. 43, h. Doalsewes - ïel. 2rlrÍ64

VERMUNT
MUNT

VER
UIT

HUISKÀMERS * SLAAPKÀMERS
BANKSTELLEN * TAPIJTEN.* BEDDEN *

VERMUNT
KONINGSTRAAT 24

EN NU
ALLE Hazenkampers met hun

ROLFILMS naar:

Foto Vcrwcii
Groenestraat 241

DE fotozaak, ook met de grootste

sorterins CAMERA's TOEBEHOREN

LIJSTEN , ALBUMS

De zook met d€ grootste sorterihg op het
gebied von:

Radio - Televisie - Koelkasten
Electr, apparaten - Gramoíoonplaten
Verlichting - Haarden en Kachels
Wasmachines - Riiwielen - Nooimochine:

Techn. Bureau ,,DE KR00N"
MOLENSTRAAI 't40 - TELEF: 23803

Erkend Philips Service Station
Ofticieel E IvI. Jaarsma agent - Off. Frigidaire Dealer

Fa. J. G. HAEFKENS & Zn
SCHILDERS

9iplu^o
nlailonale

Schilderooehsol

Dikkeboomweg 2 - Nijmegen

Teleloon 20453

oa



Reeeptie

Ler clelegenheid t)all het 25-.iarig Jubileuro L)an

,,'1D, lJa=r,le.nt,,ryr"

Zaterdag 2l Februari 1953 vindt de officiële opening

plaats van het ,le..gdwe.k in het (-entraal Geb,-,.rrv

des nanriddags 14.3() uur.

ln aansluiting hierop r.,n, l" .r.rh.rd met het 21-iarig

,ltrhilerrnr een receptie te, Íelicitatie van het Bestuur.

L)eze ,eceptie rvordt g.hor,d.rr in de linkerzijzaal ,,on

het Centraal Geborw en is vastgesteld van 15.30 uur

tot 17.(Xl uur.
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9o*urq,moma,

OPMARS
OPENING
ALL,ERLEI UIl' ONZE LESSEN
ESTAFETTES
BANKOEFENINGEN
VEERPLANK HOOGSPRINGEN

van d" Jubtle.rm-uitvoering te ho,rd"r, op
2l Februari lq53 in d" Grote Zaul van
.,De Vereniging"
Aanvang 8 uur precies

**

1.

o

3.

4.

f.

6.

BOKSPRINGEN
7. LESGEDEELTEN
8. VRIJE OEFENINGEN
9. VLAGZWAAIEN

Deelnemend. l"d"r,
Voorzitter

Kleutergroep Wo. 3-.Í

\'leisjes Wo. 5-ó

Meisjes N'la. ó-7

Vleisfes VIa. 5 ó
Jongens Do. ó-7

Jongens Di. o z

Darnes Sen. * Dames Di Z"

Meisjes Wo 7-B en Vr. 6-7
Da-es Di. g c)

Her"rr Do. B-Q

Dornes Di. 8 g

Dames Ma. 7-B

Her.n Do. 8"q

Dames Wo. 9-10

Deel.,emend. Iede.,

IO. PAARDSPRINGEN a

b

11, KLASSIKAAL BRUGTURNEN
12. RÖHXnnn
13. STOKOEFENINGEN
14. MEDICINBALOEFENINGEN
I5. SNOEKSPRINGEN
1ó. KNODSOEFENINGEN
17. AFMARS

W1ztgtng ,oorb.houdnn

Puurdb.".dt"
Paardlen gte

PAIJZE

Muzt\ole *"d..w.rhing uoràt ve"l."rrcl doo, ,!o

Chr Mu=iehuerenigirtgr

''IUBAI,''



9 n*urarrtt rot

I OPMARS
2. OPENIN(;
3. AI-LERLEI tJlT ONZE LESSEN

4. tiS-fAFUl'-fHS
5. t]ANI(OEFEN]NGEN
ó VEERPLANK HOOGSPRIN(lEN

I]OKSPRINGTlN

7. LESGEDEELTEN
8. VRIJE OEFENINGEN
9. VI-AGZWAAIEN

van de J.rhileurn-Uitvoering te horderl op

28 F-ebrrrari 1953 in de Grote 7,uol vaÍr

.,De Verer:rriging"

.\anr-ang \ rrrrr llrccir-s

I)e.l.re,r-,.rd. 1"d.,,

Voorzitter

Jongens Do .1-5

Meisies Wo. a-5

lVIeisies \À'o. 6-7

Jongens Do. 5-6

Vleisies Yt. 67 1Wo
Jongens Do. 7-B

Jongens en Heren Di.
Meisjes Wo. 8-a
[)ames Di. g-s

H.".., f)o. 8-9
IO. PAARDSPRINGEN

I I. KI,ASSIKAAL I]RL]GTLJRNF]N

12, RÓHNRAD
I3. STOKOEF-ENINGEN
I 4. VIEDICINBALOET'IENINGEN
I5. SNOEKSPRINGEN
I6. KNODSOE}TENINL]EN
17. AF'NlARS

Nluziholo nndow"rhing *r"dt u"rl".nd
Ch r. M uziehveret ti gi n o

..luBAL"

a

b

P.urdbr..dt"
Paardlengte

PAUZE

[)arnes Di 8 q

l)ames Ma. 7-,q

H"ren Do. 8-!l

L)arnes Wo. 9 1O

D."|r".,".d" 1.d.,

Wilz;g;ng ooo"bnhrudnn

doo, do
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'JReilnie

ter qelegenlneiel, Dan l,tet ZS-jarig lubileuw t)ar4

,,Du TJazenleatnp"

[)e ontvnngst d",, reiinisten is Írepaald op Zaterdag
21 Februari 1953 in de bovenzaal var-, het Centraal
Gebourv te Nijmegen, 12.(X) rlr-lr n.r).

jlj

lloor Bestuur. Feestcommissie en Reiirristen wordt een
g"zurr*,rIi;k" nrualtiid geh,r,rde,-r, waarna -e,-, bil 

"lkau,tlilÍï tot d,, openinq' yan hr-:t ,l",rgclr"".h irr het

CcntraaÍ (lt lr«xrr,r.

9(o*n*Lo*pnrr!
Uw adres uoo,

*

Verpakte Geneesmiddelen
Verband en Toiletartikelen
Eau de Cologne, Parlumeriën
Borstelwerk en Veríwaren

I)rogisterij W. BRINKHUIS
DE DROGIST YAN NIJMEGEN WEST

VOORSTADSLAAN 250 (t/o Tuinbouwschoot) TELEFOON 21769
U BELT, WIJ BEZORGEN

a2



Aqnnemings-
en HcrndelsbedriiÍ

E. W. SMIT N.V.

NI]MEGEN

DIACONIE HERV. GEM. NIJMEGEN STAD EN LAND

ald. DIACONESSENARBEID

Wilkverpleging aangesloten bij het Oranje Groene Kruis'

van Schaeck Mathonsinget í2 :-: Tete{oon 25612

Wiikverpleegsters: Zuster FEM DE JONG
Zuster BEP VAN HASSELT

Spreekuren elke werkdag, behalve zalerdag van 2.00 - 3.0o uur des middags

Hulpverleni.g bi1 ziekten in Iret qezin, hulp bil bevalling, kraam-

verpleging, uitleenartikelen.

Gi1, dle woonachtig ziit in de kerkelilke gemeente Niimegen Stad

en Land en nog geen lid zijt, meldt U aan. Lidmaatschap { 5,00

per jaar, desgewenst te voldoen in gedeelten'

afd. BEGRAFENISVERZEKERING uitsaande van de Diaconie,

Als U zich nog niet heeït laten insehrijven voor deze nuitige sociale

afdellng, vraagt dan tarieven en voorwaarden aan ons bureau

van Schaeck Mathonsingel 12 te Niimegen, tele{oon 2'3'5'O'7 '
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Herdenlningsdienst
te houderr in verband met het Z5:jaria

-lubileum van ,,De Hazenkamp" in de

Johanneskerk, aan de Hazenkampseweg

te Nijmegen, op

Zondag 22 Februari 1953
's-morgens 1 1.00 uur

*

ORDE VAN DIENST:
I . Koorzang

2. Votum, Croet en lntroitus

3. Cemeentezang, Psalm 100:1 ,2,3,4
Gemeente gaat staan
Liederen worden gerongén m€t cànt. lig. van het koor

4. Schuldbelildenis

5 Gemeente' Cezang 149 .3
6. Genadeverko^digino

7 . Cemeente : Cezang 149 . 2
B. Credo

I Gemee.le : Gera ng 1 49 . 1

Gerneente Eaal zitten

1U. Suhriftlezirg: ffeze ó : 10-20

I 1. Cebed

12. Gemeentezang Gezang 225 . 1 , 2,3, 4
(Met cant, fio. van het kor:r)

Diensl der olÍerande

| 3 Pre,-k

- 15. Gebed

16. Gemeentezang, Gezang 150: 1, 2

17. Tegen

Voorgangers: Ds C. A. Barger, pred, te Edam

Ds K. Luyendilk, pred. van ele Johanneskerk

Organist: R. van Deinsen

Kerkkoor van de Johanneskerk - Dirigent: R. N. Kranenburg
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KRENI IIEIK
Op 11 Md 1927 werd op een ledenvergadering van de Prot. Chr" School aan
de Hazenkampseweg, onder leiding van wijlen D., J. I.Creutzberg door enkele
leden de vraag gesteld, of het niet mergelijk was, de jeugd na schooltijd in de
gelegenheicl te stellen, een uur'tje gymnastiek te beoefenen en indien hiervoor
animo bestond, zou er zodoende reden zijn, een vereniging op te ríchten.
Deze gedachte vond bijval bij vele andere leden, er werd een commissie ge-
vormd, die tot taak had, deze gedaehte tot werkelijkheid te brengen en na
enige maanden slaagde zij er in 39 jongens en meisjes bijeen te krijgen. In
verband met het feit, dat aan de Klokkenberg een leraar M.O. Lichaams-
oefeningen voor een bepaald aantal lesuren nodig was, kon in overleg met
wijlen de Heer P. Oosterlee de benoeming van de Heer Ftruisman als Directeur
plaats hebben. De gyrnnastiekzaal was toen een geheel kale zaai, waar alleen
2 matten aanwezig waren.
De eerste les vond plaats op 6 Oetober 1927. Voorlopig werden vier lessen
per week gegeven en wel op Woensdag er Zaterdag namiddag in verband
met het feit, dat de Heer Huisman overdag z'n lessen gaÍ aan scholen in
Amsterdam en hil 's Woensdags en's Zaterdags naar Nijmegen kon komen
om daar les te geven. Vier weken lang is geoefend zonder werktuigen en
gereedschappen, maar dit deed aan het enthousiasme niets af, er werd prettig
gewerkt en het aantal leden nam steeds toe. 1 Januaril92S verhtrisde cle Diree-
teur naar Nijmegen en toen kon de zaak pas goed beginnen.
Op 2 Februari 1928 u,ercl de Vereniging opgericht met 120 lec{en en adspi-
rantleden. Gedurende de zomermaanden werd geoefend op een der velden
van Quick, gelegen aan de Vossenlaan
Op 1 |arruari 1929',vas het aantal leden tot 180 aangegroeid e:r op 20 Àpril
d.a.v. werd de eerste uitvoering gegeven in het Centraal Gebouw, welke al
direct zovele bezoekers trok, dat de meesten moesten staan" Ons eerste opetr-
baar optreden was clus al direct een succes, De enige pech die avond was
het breken van de haak van de rekstok, tnaar onze vrienden van Sparta, die
mede aanwezig waren, hielpen ons uit de nood en haalden irr *eu otnmezien
hun eigen rekstok, zoelat dit nummeÍ toeh doorgang kon vinden. Ook de knots-
oeÍening verliep niet volgens de plannen, elaar de helft der darnes het nodig
oordeelde 4 tellen langer te waehten, dan afgesproken was, maar ons be-
stuurslid Zrs van Binsbergen speelde onvervaard een extra slot aan het
muziekstuk op de piano.
Op de gezellige avond in Heeslust kwam de Hazenkamp in 't bezit van de
Groen-Oranje vlag, monogrammen, insignes en clublied.
Op 22 Februari 1930 had de 2e zeer geslaagde uitvoering plaats in de Ver-
eniging. Als bijzonderheid brachten we daar voor het eerst in Nederland het
Rohnràd. Ds" Barger, v, Westreenen en Huisman hadden dit zoveel mogelilk
voor de leden gelieim gehouden en we oefenden op dagen, dat er geen les
was, óp de bovengang van de school. De eerste rit met het rad had sensatio-
nele gevolgen. Ds. Barger had danig schik met het geval en draaide onver-
stoerr6aar de gang door en wist van geen ophouden. Aan iedere gang is per
slot van rekening een einde, maar onze toenmalige praeses wist door al dat
gerol niet meer waar hii was...... een luicle slag... ".. en hij rammeide daarmede
àe W.C.-deur, die offieleel naar buiten open gaat, maar door dit bruusk ge-
weld naar binnen open gloeg en...... spleet. Onze Dominé hing met het hoofd
onrlaag in het rad, in de W.C, muurvast. Zelden is er in de Hazenkamp meer
gelachen als door de toenmalige toeschoulffers.
In 1931 telde de vereniging 350 leden, het werd toen voor de Direeteur te
bezwaarlijk al de lessen te gèven in verband rnet zijn sshool$,erk" De Heer
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t. G. Verbeek uit Den Haag werd bereid gevonden naar Nijmegen te komeo,
om mede zijn schouders oncler het Hazenkampwerk te zetten. ,,De Hazen-
kamp" had hiermede een goede greep gedaan,
Dit laar gingen we voor het eerst naar Oud-tcusden om daar te kamperen
en ook cleze proef slaagde volkomen.
In 1932 hlelden we 2 uitvoeringen en u,erel. het batig saldo afgedragen aan
het Crisis-eomitel. Il Augustus hielden we onze eerste Eifeltoeht naar Ge-
miind en Nideggen, dit vras iets nieuws voor ons, deze driedaagse voettocht
en het succes was elan ook bijzonder groot. Het slot was dan het Fest-essen in
Diisseldorf qn §/as het hoogtepunt van deze toeht. Dit laar oefenden we voor
het eerst op het terrein van tevensmorgen, waar rre een prachtig elubhuis
vonden.
Toen brak ons lustrumiaar 1933 aan. Met 400 leden betraden wc het toneel
van de Vereniging om een praehtige uitvoering te gerrcn, Dit laar maakt de
volksdans haar entree in onze vereniging en Mevr. T. Sehoorl=straub oogstte
hiermede groot sucees. Een praehtig kamp in Oud*Leusden vonel plaats meÍ
+ 100 deelnemers, Prar:htige herinneringen, ele theesehenkerij van dhr.
Maartense, Kee uret een shaal, <le keuken met eeÍr zekere Jlonna elara; een
zware partij voetbal tussen de gebroeders Hooze in de stikdernkere schuur
over de hoofden der vermoeide Hazen, een langslaperige redacteur Hans
Flier u,erd van zijn ochfendziekte genezen door- cliverse olderdompelingeu in
een grote kom §,ater en eie grote u'aakhond clp hct hoekle die hem boveneliel
een gat in zijn hroek beet. Dit laar gingen \\'e ie voet door het Sauerlanel,
met veel leden, een prachti5ie tocht. Voo,: ele feestavoncl stone'l ,,rJc Tante van
Charley" op stapel en rverd een qroot succes. Het jaar moesten. wij echtel
hesluiten met een gxoot verlies, ol1ze voorzitter Ds. Barger ging ons verlaten
en u,erd geroepen naar Heemstede. Veel hael hij tot stand gebracht en wii
koncien hem node missen. Gelukkig was dhr. A. Oosterlee bereid z'n plaats
in te nemen erl hiermede kon ele Hazenkamp zieh geluk vrensen. Oneler zijn
leiding vond de statutenwijzioing plaats er rverd de-naam Gyrnnastjekverenr-
ging omgezel. in Vereniging voor tichamelijk.e en Geestelijke Ontwikkeling
en steeg ons ledental tot 453 in 1934. Van dit jaar herinneren \ re ons een
prachtige uitvoering met een mooi batíg saldo, Het Pinksterkamp verliep weer
in echte Flazenkampsfeer en op de terugtocht waren u.e blij, dat r.r,e onze
Heer Verbeek heelhuids uit eerr speeltuin mee konden brengen. Onze voerreis
ging clit faar e{oor het dal van de Ahr en u,as bii de Heer r,. Sprang in goeele
han den.
tangzamerhand rverdcn ele tijdseimstaneligheden slechter, toeh kon cle vereni-
ging zich op het hoge ledenpeil Lrlijven handhaven en ele goede uitvnering en
het toneelstuk in 1935 rnochten er'\Àrezen. Het toneelstuk Joop ter Heul-had
zulk een eclatant sucees dat 'nve het moesten herhalen. De Merkumrners oitgerr
met de Hazenkamp ,,pul" strijken en een zeer bijzondere eonver-catie-avond.
geleid door Ds, Fagel, met als onderrÀ.,erp ,,het geestelijk leed varr de neser",
deed de + 100 aanwezigen ademloos luisteren.
De traditie getrouw gaÍ 1936 weer een massale uitvoering waarbij onder het
nummer knotsen ,,de knots van Rie Nierop onder grote hilariteit het publiek
invloog, Een knap staaltje van regie leverde Hans Flier met het toneelstuk
,,Vadertje Langbeen" en ook 't Pinksterkamp nras weer in orde. Ilet elubwerk
krvam onder leíding van dhr. Kclnings eo we maakteir gebrtrik van ons nieuu,e
elubhuis in de Groenestraat,
1937. Er komt een kentering in het lrezoek a&n orlze uitvoering. Voor het
eerst een nadelig saldo van Í 1"92. Gelukkig deed Hans Flier z'n uiterste
best met het toneeistuk ,,ïn andermans schoenen". de hele Hazenkarrrp riep
wekenlang Ete etera, Eteetera.... . . I-open deed de Hazenkamp in l93Z hi1
de 4 daagse - enorm...... Met een korpspriis l- een prijs voor de beste



kleding. Lopen konden we. dat hebben we gezien op de tocht naar de midden-
Eifel, óie weer hest slaagde. Op het einde van het jaar juichte heel de LIazen=

kamp want onze voorzitter kreeg een koninkliike onderseheiding.
Toen ons 2e lustrumjaar 1938. Druk bezochte receptie en een daverende urt-
voering. De dans Quadrille des Lanciers o.ogstte,veel_succes. Onze voetreis

-u. *Ë1 een der mooiste reizen die we hebben gehad, het ging daor de Zuid
Eifel. Prachtig natuurschoon, Een zeer groot verlies leed de Hazenkamp clor:r
het vertrek vàn ons zo enthousiaste damesbestuurslid Mej. Mien Schouten,
die lang in onze Hazenkamp zal voortleven als ,,Moeke".
ln l%§ moesten we aÍscheid nemen Yafi onze zo zeet gewaardeerde voor-
zitter dhr. A, Oosterlee. Dat v/as een zeer groot verlies, maar gelukkig nam
Ir, van Sprang de teugels over en z'n eerste vraag tot de leden was: wie wordt
EreJid? Het àntwoorà luidde massaal..,... Oosterlee * Oosterlee - Oos... ' ' '

ter, . .. .. lee.
De tijden werden eehter veel slechter en ook voor ,,De Hazenkamp" gingen
de oórlogsjaren niet ongemerkt voorbil. Het begon in 1939 toen reed.s in April
ons best"uurslid P, Aartsen voor militaire dienst zijn functie tijdelijk moest
opgeven, terwijl in Augustus ook de beide gymnastiekleraren- en de_ penning-

meËster hun burgerpakje voor het militaire moesten verwisselen. Met gen_o-e-

gen kllken wij nog íerug ,ruut de prettige ontmoetingen in Bussum van de Hr.
ËIuisman en de pè"nningmeester, waarbii vele herinneringen werden opgehaald'
Gelukkig kwamen allen behouden na de Meidagen in het vaderlancl terug en

kon ,,Dè Hazenkamp" trachten het verloren terrein te herwinnen.
Dank zij de Hr. Lampe en de Hr, v. Westreenen en B.- Companjen, waren' de
gymnastieklessen en de bestuurszaken op gang gehouden.
íVe zullen maar niet te veel tijd besteden aan de bezettingsjaren en alleen de
prettige herinneringen ophalen. Ondanks bezetting, kolennood, materiaal-
gebret en wat dies-meer zij, slaagde de Hr. Huisman erin zowel in 1942 en

ïg+3 nog een daverende uitvoering te geven in de grote zaal van de Ver-
erriging."Dit luur overleed dhr. Maàrtense. Hij zal in_onze gedachten blíjven
oooirtlàve.t ais e",, zeer enthousiast en goed bestuurslid met eefi zeet prettig
en vroliyk karakter. De toneelavond kon in 1942-al,geen doorgang meer vin-
den, wegens verplichte aansluiting bil de Ned. Kultuurkamer'
Prettig öas het i* "rrur*t 

de enorme belangstelling en Erlpvaardigheicl van
de joigere leden gedurende c,nze prachtige kampen -te Eefde, Mook en de

Valou-öe, Ondanki distributie-rnoeilijkheden, overvolle treinen, slecht fiets-
materiaal enz., was er een eenheid 

.onder 
allen, die verwarmend aandeed.

Geertje zorgde als een kloek voor de meisjes en de potten en pannen, terwiil
Pets óe pup.-rr"rrotgde en allen 's avonds genoten van de spookverhalen vat
de kampvader.
Ook de St. Nicolaasavonden vormden steeds weer een hoogtepunt, waar met

beperkte middelen de aardigste dingen met gulle 
_ 
hand werden uitgedeeld

en menig hartje sneller kloptJals een gedicht voorgelezen- moest worden.
Het boribardóment van Februari 1944 vroeg ook een slachtoffer onder ,,De
Hazenkamp"-jeugd en wij betreurden het verlies van ons levenslustig lid
Maartje Nooídf,àf, Ook de zaal met toestellen_ werd gevorderd en alleen aan

de activiteit van onze secretaris was het te danken, dat cle toestellen veilig
opgeborgen werden.
MËt groïe vreugde werd dan ook door allen de bevrijding in.september 1944

begrJet, getemierd door de verschrikkelijk-e _oÍfers tijdens de- bevrijding en

heí frontsïad zijn daarna. Eindelilk kon in 1945 de balans worden opgemaakt,
waarbij bleek, dat zowel de zaal als het terrein door de bezetting van de

nrilitaiíen er niet zander kleerscheuren wafen afgekomen. Met grote energie
en voorbeeldige toewijding nam onze secretaris het vele werk ter hand er.r

ín 1946 kondeí zowel de iaal als het veld weer in gebruik genomen worden.
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Door het toenemen van de uren op de scholen moest onze directeur zijn functie
op ,,De Hazenkamp" neerleggen en v/erden ziin lessen §/aargenomen door
Mei. E. Karthaus en de Ht. I. Noordhof.
Wii prezen ons echter gelukkig toen in 1947 de Hr. H. Blokpoel van de
A.M.V.J. met zijn vrouw de taak overnam en een nieuwe periode van bloei
begon. Vooral toen in 1948 een prachtige uitvoering voor een uitverkochte
zaàl plaats vond, stroomde het aantal nieuwe leden toe. Door drukke werk-
zaamheden trad de Hr, Ir. G. v. Sprang als voorzitter af terwijl ook de Hr.
A. v. Westreenen zijn schitterende carrière aÍsloot. Na lang aandringen en
na iljp beraad werd de Hr. A. Huisman bereid gevonden de voorzittershamer
te hanteren, terwijl de Hr. L. G. Verbeek na het vertrek van de Hr. Blokpoel
naar Indonesië, de leiding van de lichamelijke opvoeding weer op zich nam.
Inmiddels had ook de toneelgroep v/eer var, zich doen horen en had voor de
oudere leden weer de opvoering in de kleine zaal van,,De Vereniging" plaats.
Vooral H. Krol oogstte in zijn damesrol in ,,de knappe llena" enorm succes.
Ook het Pinkster- en Zomerkamp vonden weer doorgang, waarbij vooral
,,De Paalberg" en het ,,Lonnekermeer" in trek waren.
In 1950 bedankte de Hr. P. Aartsen \À/egens gezondheidsredenen als bestuurs-
lid en nam de Hr. O. v. Donselaar de ondankbare taak op zich, dit eminente
bestuurslid te vervangen. De Hr. Verbeek vervulde ziin laak met groot en-
thousiasme en zag zijn inspanning bekroond met een daverende uitvoering.
Het ledental dat in Februari de 500 bereikte, steeg in hetzelfde jaar in ]uli
nog tot 600.
Het honkballen werd met kracht ter hand genomen en voor het eerst in dat
jaar werd met drie negentallen in de competitie deelgenomen. Ook het volley-
bal vond vooral onder de Heren Senioren enthousiaste bewonderaars en in
het najaar werd besloten aan de competitie deel te nemen.
Het clubhuiswerk werd door Ds. Kl. Luyendijk met assistentie van een club-
huiscommissie nieuw leven ingeblazen en menige goede Zalerdagavond vond
in het clubhuis plaats. De Dames Senioren namen het initiatief tot de oprich-
ting van een stopclub en de resultaten hiervan kan eenieder bewonderen in
de vorm van een prachtig St. Nicolaascostuum en de hazen op de kleding
van ons honkbalteam.
In 1951 betreurden wij het heengaan van Ds. ). Creutzberg, díe vooral in de
beginjaren van ,,De Hazenkamp" van zijn belangstelling blilk gaf en ottze
vereniging steeds een warm hart toedroeg. De Heer Verbeek had zijn handen
r.veer vol aan de langzamerhand traditioneel geworden uitvoering in de Ver-
eniging en smaakte het genoegen zijn moeite met succes bekroond te zien.
Ais primeur voor Nijmegen vond op ons terrein plaats de heinkbal steden-
ontmoeting Nijmegen--Antwerpen, waarbij verschillende leden deel uitmaak-
ten van het Nijmeegse team.
Vanzelfsprekend vormden in 1952 de voorbereiclingen voor het 25-jarrg be-
staan de hoofdschotel. Een feestcommissie onder voorzitterschap van de Hr,
J. de Hartog werd geïnstalleerd, terwijl eveneens een revuecommissie onder
voorzitterschap van de Hr. M. Meerens het licht zag. Beide commissies hebben
met grote energie en toewijding hun taak opgevat en het ziel er wel naar uit
dat hun streven met succes zal worden bekroond. In verband met de voor-
bereidingen van het 25.jarig bestaan werd besloten, geen uitvoering te geven.
Grote gebeurtenissen v/erpen hun schaduw vooruit, want niet alleen het
25-jarig bestaan, maar ook uitbreiding van ons werk in het centrum van
Nijmegen zal binnen zeer korte tijd een feit worden. Hierdoor in staat gesteld
door enkele met ons werk meelevende personen, wordt in het Centraal Ge-
bouw een gymnastiekzaaT met de modernste toestellen in gereedheid gebracht,
terwijl een van de zijzaTen voor ons clubhuisu,erk in gebruik genomen zal
worden. Het aantal leden nam nog gestadig toe, zodat in Augustus 750
werkende leden geteld werden, terwijl nog velen op de wachtlijst staan.



Opvo"ring van d" Jrbi["rm-R.v.,e,

4, x,etxpepel

op Vrijdag 17 en Zaterdag lE Aprll t053,

in de grote zuul va., ,,De Vereeniging"

Aanvang 's-avonds 7.45 ant precies

l. Ouverture

2. I.'n groen, groen Lroll.nlond,
ballet der hazen

t. '.r Kiihi. uchl.r,io sch"r,,,on

4. [ 'it grootvaders tijd

5. Inwonings-perikelen

6. Vijf nrinnten rythme

7. Mysterieus Chi.,.,
met Chinees ballet
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8.
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Komt U ooL bil ,,D. Hazenkamp"?

Tip urrtl company
Cartoon act

1O Fluit 's nree]l

I 1. De muizenPlaag

12. Hazenku-pers in de ,rr.emd.,
Latin-Ameri",,r, .ho*' met ballet

13. Roboknots en Hildegriet

14. Finale

Vluzie[<ale leiding: V]artin Eykhout

Balletten ingestudeerd cloor Huize Ditsel

Costuurns, grime en [.up*".L fa. Gerritserr, Amsterdam

Decors , fa Bey.. en Zn.. Amsterdanr

Teksten, A' Seinder

A. Jaspe.s

M. Meerens

Productie, M. Meere.rs

* Wilziging.rr roo.b"ho,-,d",,
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N. HEIMIIMIIEIR
Kelfkensbos l5 :.-, Telefoon 2l4OR

I

IUURWERKENI couo

speciaaradres + | zrlvEH
voor sportprijzen

DE

AANGENAAMSTE

VERSNAPERING

IN

NI.]IYEGEN EN

OMSTREKEN

CaÍe-R"staurant,,f)E GOITFERT" Nrymegen
CIOFFER'I'WI]G r z :-: TIILEFOON 242 i2

| [deun! galogeu
I

I i;ge,r sfeei

I

| 5 euenouturee,de leeuleeu !

U:tstekende gelegenheid voor Vergaderingen
en UW Familieíeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geeÍt steeds voldoening

JACOBINE.HCII.LANDIA
v/h MERKX & BOERBOOM

VERWARMING-SANIÏAIR

Wezenlaan 71 - Teleíoon 21343*21344 - Nijmesen

Brjkanloren te

TILBURG, Zomerstraat 49b, Teleloon 2ó28
ZWOLLE, Walstraai I 9, Teieíoon 5955
BUSSUI'4, Huizerweg l 1 4, TeleÍoon BO55
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Qe Spontto urnooien.lubileurn
Het is een gelukkige gedachte van Bestuur en Feestcommissie geweest om

ook de diveise onderafdeiingen van De Hazenkamp via het organiseren van
jubileumtournooien in de feestvreugde te doen delen.
i{oewel de gymnastiekafdeling de meeste beoeÍenaren telt, ziin de. onder-
afdelingen wéenlijke steunpilaien van onze vereniging, omdat ;uist de. leden
van die-afdelingen'het meeót (practisch wekelijks in competitieverband) naar
buiten optreden" en dus, zo al met door klinkende resultaten dan toch in ieder
geval door hun gedrag de naam vafl onze Hazenkamp hoog houden.
Al moeten de .r"erschillende Tournooicommissies alles nog tot in biizonder-
heden regelen, de Feestcommissie heeÍt de hieronder volgende grote lijnen
en data aangegeven:

25*26 April '53 Honkbaltournooi.
Deelnemende teams vnl, van buiten Nijmegen. Gezellige avond
in de Goffertboerderij.
Za mogeliik als hoogtepunt een u'edstrijd tussen een 1e klasse

. team en een Bonelsnegental.

25-26 April '53 Softbal.' Teams uit Haarlern en Amsterelam' Clezellige avonel in de Gof=
Iertboerderij.

14 Mei '53 Onclerling Tennistournooi'
Banen op de Goffert.
Gezellige avond in de Boerelerij.

20 funi 
'53 Volleybal Tournooi.

'n Groot aantal 2e klasse-teams.
Demonstratisws{-strijd van 2 eerste klassers.

5-12 September '53 Voetbal Tournooi.

19*26 September: '53 Tafeltennis Tournooi.

IJe feesteommissie rs veierrnemens alle eleelnemende ftams een blijvende her=

innering aan te bieden, terwijl zij voor elke afdeling een aantal prijzen be-

schikbaar stelt voor de beste prestaties.
NuJ"r* bijzonderheden zulien"nog bekend qemaakt worelen via eins cltrbblacl,

de plaatselif ke pers en affiches.
Toi alle wedstriiden hebben ele leden en ele bezitters van een spaarkaart vrije
toegang.
Hofienl-ijk worden de organisatoren voor hun vele voorbereidende werkzaam-
hed", beloond metr Moài \À'eer en een SPORTtrEVE SFEER' 

BRUDERO.

,,IJW KAPPER"

A. VINK
Lange Hezelstraat B7

Teleioon 25171

Spec. Permanent-Wave ParÍumerieën
Toiletartlkelen
Byouterieën
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Fu. Wed. H. Yemeulen & zon"n

RUND., KALFS. EN

VARKENSSLAGERIJ

Annex

FIJNE VTEESWAREN

Dorpsstraat I - Hees - Telef.23037

TEXTt|E Lft U tS
G. de Bruijn-Elzinga
Longe l+ezelstro,at 67
Tel. 20125 b.g.g. 2647e
NÍimegen

MANUFÀCTURENHÀNDEL
STUKGOEDEREN
BABYÀRTIKEL
WOt en vele andere artikelen
Kousenreparatie binnen 1 dag klaar

Volledig kleínvok

STUCADOORSBEDRIJF

VICTOR OTTEN

Groesbeekseweg 1ó'TeleÍoon 
239O4

NIJMEGEN

Alle §tucodooÍs. en VÍilwerken

Alles wat electríeiteit betre{t

naar

H. V/ GEST
EtEEïRO.TEEHNISCI{ I NSIATLATIE

BUREAU

Bredestraat 33 TeleÍ. 2ó653

DROOGS(HEERAPPARAAÏ

Prijs I 47.-
Als U Í 10,53 contant betaali, kunt U de
rest in 2ó wekeli.lkse termijnen van Í 1 .50
voldoen.

A. HOOSE - Opticien
Wilfemsweg 37, Nijmegen, Íel, 23453
Speeiola welkplootr o.m, voor ',,PhiliShove"

HEÍ Voor al Uw

Warfuwerieiiw

JOH. E. ALBERS
PLETN 1944 No. 146 (bt1 de Broersrraar)
Telefoon 25284

Bijouteriean

W. A. H, Cornelissen
IRANSPORTBEDRIJF

Molenweg 88, Hees-Nilmegen, Te!, 24453

Handel in;
Zané - Grlnt - Puin - Sintels, enz,

Speciaal ingericht
voor hydraulisch kipwerkl

ALLEEN MAATKLEDING
geeft de drager iets persoonlilks.

Tevens goedkoper door ziln langere

levensduur. Grote collectie van de meest

mr:derne stoífen voorradig.

W. PH. A. KNIJFF
DAMES en HEREN KLEERMAKER

Joh. Vijghstraat 24 = TeleÍ. 20756
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HANDBAL.
Handbal (Dames).
Handbal is de jongste onder de sporten, weike door de Hazenkamp beoefend
worden, Reeds geruirne tijd bestond er behoefte aan ee11 wedstrijd-sport welke
door de dames gedurende de wintermaanden gespeeld zou kunnen worden,
|arenlang is geprobeerd met hockey dit doel te bereiken. Daar het echter zeer
moeilijk, zo 11iet onmogelijk '!v'as om lid van de Nederl. Hockey Bond te wor-
den en de ouderlinge wedstrijden uiteindelijk de belangstelling voor dit spel
deden verÍlauwen, werd tot handbal overgegaan
Dit laar werd het lidmaatschap van het Nederlands Handbal Verbond ver-
kregen en het seizoen 1952.1953 is het eerste waarin door 1 team van de
Hazenkamp aan de competitie wordt deelgenomen.
Hoe de ontwikkeling van dit spel in de toekomst zal zijn valt nu nog moeilijk
te zeggen, doch er is animo genoeg eÍl \À/anneer de belangstelling zo blijft,
dan zal binnen niet al te lange tijd met meerdere teams aa.n dq competitie
worden deelgenomen.

G. M.-de V.

HONKBAL.

Honkbal, het Amerikaanse Baseball, wordt reeds sedert 1933 bi1 de Hazen-
kamp beoefend. Onze toenrnalige directeur, de Heer Huisman, zell een enthou-
siast honkballer, voerde dit spel in. Veel wedstrijden konden er niet gespeeld
worden, daar hier in Nijmegen geen andere beoefenaren van deze, toch zo
mooie zomersport, te vinden \À/aren,
ln 1945 werd het echter beter. Er konden verschillende weelstrijden gespeeid
worden tegen teëms van c1e Canadese bevrijdingstroepen.
Het moest nog tot 1950 duren, voordat enige Nijmeegse verenigingen be-
gonnen met de beoefening van dit spel. Doordat er nu tenminste tegenstanders
waren, bloeide de honkbal-aÍdeling bil de Hazenkamp. Contact werd gezocht
met de Nederlandse Honkbal Bond en onder auspieiën van deze bond werd
in dit jaar de eerste honkbal-competitie in Nijmegen gespeeld, De Hazenkamp
nam aan deze competitie deel rnet 3 teams. Door de toen nog grotere routine,
werd Hazenkamp I dat seizoen kampioen.
Het seizoen 1951 begon gunstig. Op het tournooi, georganiseerd door het
rayon Nijmegen van de N.H.B., werd de eerste prijs in de wacht gesleept.
Het competitie-seizoen, waaraan nu slechts door twee Hazenkamp-teams
werd deelgenomen, verliep echter minder gunstig en uiteindelijk moest met een
2e et 3e plaats gelloegen genomen worden.
Het seizoen 1952 bracht weer 3 Hazenkamp-teams aan de start. Het le en 2e
namen weer deel aan het rayon-tournooi, Het le kon met de 2e prijs naar
huis gaan. De eindstand van de cornpetitie gaf hetzelfde beeld te zien als
vnrig seizoen, n,l. kampioen NEC met op de 2e en 3e plaats De Hazenkamp.
Doordat NEC niet aan de promotie-competitie 2e klasse wilde deelnemen,
werd deze piaats door Hazenkamp 1 ingenomen. Een nederlaag tegen het
Utrechtse DOS maakte een einde aan iedere promotie-illusie.
Ook werd dit jaar voor het eerst door een junioren-teanL deelgenomen aan
'n tournooi in Haarlem, georganiseerd door de vereniging RCH. Onze jongens
Iieten daar een goede indruk achter, doch konden geen successen bereiken.
Mogen wij tot slot concluderen, dat honkbal zicli bij de Hazenkamp een vaste
plaats heeft verworven en dat dit spel, mede d,ank zij het pionierswèrk van de
Hazenkamp, zich zeer zeker binnen niet al te lange tijd in eel1 nog grotere
populariteit in Nijmegen en het oosten van het land zal mogen verheugen.

F. M.
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JANSEN & EDERVEEN

Waldeek Pyrmontsingel

AUTO'S T

2.5.5.3.4

!-: Nijmegen

TAXI'S

73

Telefooir

P. L. JORDENS
AUTO LAK- EId SPUITÍAIRICHTIIVG

TJITDEUKEN LASSEN

RECLAMH . I]ECORA'TIE

GROENESTRAAT 215 NIJMEGEN .I-ELEFOON q+ qI

RODING's BAKKERIJEN
bakken BETER brood

* vËRGEuJKT EN ooRDEEtT ZELF!
BOVENDIEN proÍiteert U van onze
;Ëlïk-;;o rd elise aan bied i ns e n !

E§"^?ïl-ïti§ï?^** Rr.ridaelstraat ï, TeteÍoon 23671-22037
wTNKEL: Joz, lsraëlsstraal 25, feleÍoon 24A4A
FTLTALEN: Voorstadslaan 68, Teleloon 2o474

Dr. Jan Berendsstraat 23, ïeleÍoon 26836

N S VERBEEK
MAKELAAR

*

ST ANNASTRAAT TELEFOöN 20857 t?14ö463*/1
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voIUUEY-lEAlt.

Orngekeercl evenredig aan de geweldige vlucht, die de volleybalsport sinds
de bevrijding in Nederland heelt genomen, 1À/as aanvankelijk de belangstelling
bi1 De Hazenkampleden voor deelname aan de competitie van de NEVOBO.
In 1950 wist een kleine kern volleyballiefhebbers deelname aan de competitie
,,door te drukken". Niet met succes overigens, q/ant ons team eindigde met
0 punten op de laatste plaats.
Het jaar daarop eindigde De Hazenkamp midden in de ranglijst van de com-
petitiel En thans, in het seizoen 1952-1953, neemt onze Vereniging met 2
teams aan de competitie deel, het eerste in de res. le klasse en het 2e zestal
in de 2e klasse. Kampioenschap zal ook dit jaar wel niet voor ons weggelegd
zqn, maar een behoorlijk resultaat mogen wij verwachten.
Dit is echter niet de hoofdzaak. Oneindig veel belangrijker is de prettige, spor-
tieve indruk welke onze volleyballers steeds weten achter te 7alen, Deze
laatste zin berust niet op clubchauvinisme, geachte lezers, maar op een uit-
spraak van een bondsofÍicial (en scheidsrechter), die mij onlangs nog zeí:
,,]ullie spel kan nog stukken omhoog en als ik een wedstrijd van De Hazen-
kamp Íluit, zou ik iullie wel willen toefluisteren, hoe je het beter had kunnen
doen. Vaak echter zou ik jullie tegenstanders tegelijkertijd willen toeschreeu-
wen een voorbeeld te nemen aan jullie sportief gedragl"
Voelt U de nuance ,,toefluisteren" en ,,toeschreeuwen"?
Dank aan de spelers, die ook bij deze sport de naam van De Hazenkamp
hoog houden en......... een bondsof{icial zulk een íiine nuance in de mond
wiste, te legge, 

BR,DER..

ItA\MlNt-lt tE lNt lNl I s

Wanneer men op een winterdag derikt aan, en schrijft over de vele genoeg-
lijke uren, die iedere zotnet rr,,eer doorgebracht worden op de tennisbanen in
de Goffert, dan valt het niet mee om ondanks de prettige ziiden van de winter
in het algemeen, een gevoel van weemoed en verlangen naar die heerhlke
zomerse tennisdagen te onderdrukken.
Ook deze sport onder de vanen van onze ,,Hazenkamp". Voor gevorderden
en beginners.
En enlhousiaste beginners: v/aar de gevorderden aanstonds in het strijdperk
de grootste moeite mee zullen krijgen. Het staat voor mij vast, te spreken
uit naam van allen, die de tennissport in Hazenkampverband beoefenen, dat
zij deze ochtenden en avonden niet meer zouden willen en kunnen missen.
Deze heerli;'ke sport, die bovendien, eigenlijk onmerkbaar, iedere beoefenaar
op sportief gebied verder vormt en ontwikkelt.
Spreekt het eigenlijk niet vanzeTÍ, dat wij deelnemers uitzien naar dàt iaar-
getijde, waarin wij deze sport weer'kunnen gaan beoefenen?
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Voor kwalÍteit
naar

,,DE VLUT"
GROENESTRAA'T 242

t.o. R.K. Kerk

öok yoor Herenklediigl.

Telefoot 25670

Hrz.rrk.mpeÍs !

Doet [Jw inkopen

bii onze

ADVERTEERI]ERS

,,KOVEX"
Kíndersioelen en boxen
Wasmachines - Kinderwaqens
Haarden . Gas{ornuizen
Wringers enz. enz. enz.

Leveren wij U ook op gemakkeligke
beta I i ng.

100 pct.service. Ook uon huis te onlbieden

T{ARDUS ZONNENBERG
O. Fleessel. 272, lel.24388, Nijmegen

Fa. v. d. Stad
(Cebr. Hendriks)

Hoek Herlogstraal v. Broeckhuysenstraat

Ieleloon 2184'l

Alle ijzerwaren, gereedschappen,

huishoudelijke artikelen, enz.

Bestellingen worden zonder

prijsverhoging aan huis bezorgd

Foto Steenmeíjer
Lange Hezelstraat 91

Telefoon 25834

*

J4et adreo

voor al nfw lotowerh

Jl.azenbak perö

draagt U al een SPORTBRIL mec onbreekbare glazen?

[,aat U door ons hierover in]ichten.

clïlaioon Selbach
Kool. Beijnenstraat 746 - Telef. 24452
Nilmegen

Domeskopper

Modenne hoorv erzorging
Toneelkopper

Crímeur



SOF-TRAL.

SoÍtball wordt beschouwd ais de ,.dames-uitgave \:arl ironkbal.
Overgenomen van de Canadese Bevrijdingstroepen, rr,'erd dit spel al spoedig
door de damesafdeling gespeeld. Toen de Hazenkarnp in ledental toenaÍn,
was het mogelilk, om tussen de r"erschiliende damesgroepen in de zomer-
maanden een softball-competitie te verwerken. In 1950 n'erd hiermede een
tregin gemaakt. waarbij 3 teams van de Hazenkamp en een tearn van de
dames-hockeyclub,,Quick" tegen elkaar uitkwamen.
In 195X was het aantal teams bij de F{azenl<anip gesteqen fot 4, doch Quick
moest zich terugtrekken wegens gebrek aan belangstelling bij haar leden.
ln \952 .n-erd eveneens Íret groot enthousiasme door de Hazenkamp-dames
een onderiinge competitie gespeeld. $,raaraan 6 teams deelnamen.
Voor het eerst .a.erd dit jaar door de Hazenkarnp ook contact rnet r;ereni-
gingen buiten Nijrnegen opgenomen, dit door deeiname Ínet een team aan het
tournooi orn het Nederlands Kampioenschap te 's-Gravenhage. De Hazen-
karnp bezette de 3e plaats. Uit deze wedstrijden bleek, dat de spelopvattingen
en de capaciteiten van de Hazenkamp-dames \ve1 goed zi.in, doch dat zíj niet
over voldoende u,edstrijdroutine beschikken en mentaai niet ,,hard" genoeg
zijn. Voor het ltomende seizoen staat v/eer een -.oftbali-competitie op het pro-
gramma. Voorts bestaan er plannen orn in tr 953 een softball-tournooi te orga-
niseren. dit i.v.m. bet 25-jailg bestaan van on:e r-ereniging. \Ài-anneer dit
tournooi een goede bezetting krijgt, zal he't ;"eer zeker mederverken om so[t-
hall in Nijmeoen err orngeving meer ingan5l te doen r.inden.

G. Ir4.-de V.

TAI.-11[,TEN]\ IS.

De eerste kennismaking van ,,de Hazenkamp" met tafeit'ennis vond plaats in
1_933. Enige leden r.an de in Nijmegerl op bezoek zilnde Amsterdarnse A.M.V.).
demonstreerden dit spel. Een ialeltennisclub werd in het leven geroepeÍl en
een avond in de week werd dit spel met enthousiasme beoefend.-
In hoofdzaak werden er onderlinge competities gespeeld en aÍ en toe een
vriendschappelijke wedstrijd. Competitie'wedstrijden tegen andere verenigin-
gen \À/aren practisch niet mogeliik, daar Niimegen maar Í of 2 taÍeltennisyer-
enigingen teide.
D_oor gebrek aan materiaal ku,am in de oorlogsjaren dit spel stil te iiggen.
Na de oorlog bioeide tafeltennis echter u/eer op, en mede doordat in'- Nil-
megen verschillende andere tafeltennisverenigingen \Àrarren opgericht, u,erd
het mogelil'k in competitie-verband te gaan speien.
In 1948 werd het lidmaatschap van de N.T.T.B. aangevraaqd en rnet n team
werd aan de competitie deelgenomen. Reeds het volgende sàizoen kon met 3
teams voor de competitie worden ingeschreven.
Beg<rnnen in de 4e klasse urist het le tearn in tr951 -1952 naar de 3e klasse te
p(omoveren. Dit team bleek echter zo sterk te zijn, dat nog hetzelÍde jaar
het kampioenschap werd behaald en promotie naar de 2e klaJse volgde. Ook
het 2e team boekte goede resultaten en promoveerde dit seizoen bij kérze naar
de 3e klasse. fulomenteel is het nu zo, dat met tr team iri de 2e klasse, I team
in de 3e klasse en 1 tearn in de 4e klasse aan de competitie wordt deelge-
nomen. De wedstriiden u'orden nu gespeele{ in de gyrnnastiekzaatr van het
Centraal Getrrouu,.

F. M-
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V@IE]IIEÀIt.

In dit |ubileumnummer mag natuurlijk een stukje over aÍze voetbalafdeling
niet ontbreken. Enige jaren na de oprichting van onze vereniging werd be-
sloten om ook een afdeling voetbal er aan toe te voegen. Besloten werd om
te gaan spelen in d,e Zaterdagmiddagcompetitie van K.N.V.B. aÍdeling Nij-
megen. Sedert een twintigtal jaren zijn wij nu in deze competitie vertegen-
woordigd en ik mag wel zeggen overal een graag geziene tegenstander. Bii
ons staat immers nog altild de sport op de voorgrond en komen de punties
op de tweede plaats.'Wat heerst er toch weer elk jaar een fijne geest en een gezellige sfeer rond
ons voetbalveld, als wij met onze competitiegenoten stri.fden om de Hazen-
kamppul, Hoewel we zelf verschillende malen de finale bereikten, slaagden
\ile er tot nu toe maar éénmaal ín deze pul te veroveren. Aan vele van deze
en andere wedstrijden kunnen we daarom rnet vreugde terugdenken.
Wordt er nog niet altiid gesproken over ons tochtie naar Spakenburg, waar
we de Nederlandse Voetbalbeker wilden gaan veroveren, maar met een
9-0 nederlaag huiswaarts keerden. En dan onze jaaiijkse oudejaarswedstrijd
tegen onze hockeyers met als besiuit de boerenkoolfuiÍ. Een kampioenschap
was tot àog toe voor ons niet weggelegd.
Zo zijn we dit jaar ook weer met twee elftallen in de competitie gestart en
voor [ret eerst in ons bestaan is het ons gelukt om ook met een luniorenelftal
deel te nemen. Van het eerste elftal heb ik gehoord dat ze grote plannen
hadden. Zouden zii in dit jubileumjaar ons Bestuur eens willen verrassen?
Vooruit jongens, doet je best, maar laat het dan zo Ínogen zijn, een kam-
pioenschap. De Hazenkamp waardig.

,

VAWE's *TNKELBEDR',F
Specialiteit: belegen volvette BOEREN MEIKAAS

gemaakt door Hollands beste kaasmaker: Boer H. uit Bodegraven I

VAWÉ's fiiialen:
Daalseweg 31 - Groenestraat 243 - Hatertseweg í 97

Groesbeeksedwansweg (hoek van Heutszslraat)

n.v. AonnemersbedrijÍ

vth G. TIEMSTRA en ZÍt.
BOUW-, GEWAPEND BETON- en Uï|L|TEIïSWERKEN

Fontanqsstra at 24-26-2r-, releÍoon 256s5, N lJ M EG EN
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6*rnnlur*^&

ln, gnlngnrlrni[ oun Ln[ l5-1ur;g !uloiLnum 0ctn

,,An 0(u*n*Lu*p"

l. Novemhe, wordt doo, ,,De Hazenkamp een toneelstuk

opgevoerd in de (lrote 'Zaal ,an ,,De Vereeniging".

Ee, en urrde. wo.dt geregisseerd doo, de Hee. M. Meerens.

I)e ,-,redesp"l*r,d*r-, zifn allen Lederl van ,,De Haze,rLamp".

*

í$q
or1

IOTíBOKSTPAAT 8
t{uttEóËN ,ï8t23304

Vertegenwoordiger der Staatsmijnen
Nijmegen

Hoo{dkantoor: Gorisstraat 40-42, tel. 2ó93ó
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HazenLampers I

Voor U maar één udr.. lroo. MEUBELEN en MATRASSEN,
Lortom 'rroor d" gehele WONINGINRICHTING

.,DE MEUBELKONTNG."
Ziekerstraat 7ÍE-Íilz-A4, - Nljmegen

Het meest concurrerende, d" grootste sorteri.ng, sedert lg32

",DE HAZENKAMP" 25;ua.. ,-' DE MEUBELKONING 2O luu'.
Bezichtigd, geheel vrijblijvend, onze nieuwe Toonzaal.

Wij leveren U onder het motto
,rJuist nu zorgcloze eondities voor Urr

Op termijn
Rgwlelen, Haarden, Kachels, StoÍzuigers, Gaslornuizcn, GascomÍoren,

.Kinderwagens, Poppenwagens, Autopeds, Keukenuitzetten ete.

Rilwielreparatie-inrichting en stalling
Rijwielhuls St. Anna

P. CORNELISSE Jr.
Hatertreweg 136 O Teleloon 24Í169 a Nlimegen

PATRIA
I Kinder*agens

I sr","n kruiwagens
I

I Schoolmeubelen

* I Spuitsietwerk

Weurtreweg 44 - 46 I Teleíoon 22560 Nijmegen

ENIEURSBUREAU- r-rlaÉ
ïELEFOON 22t0§.22t06

N t, !Y! E G E N
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Jrrgdgroepen

§ exellige f eestrniddog

rrnet $ooclnelaar

l0oppenkast

Ooh aan omxe jeugdige leden lneeft de

Yeestcowwissie geclackt en lnoewel exr ytog

geen definitieue plannen xijn, l+oopt wlen

dexe leden wettertijd iets uan ket onder-

staande aalt te bieden:

of Toneelstukje

*

*
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Hrz"nk.-pers I

Hier is Uw ADRES, waa, U steeds slaagt:

PFEIL's PFEIL's
WARENHUIS SIGARENMAGAZIJN

Wij staan steeds Mogen wij U ook als cliënt
voor U klaar! begroeten in ons bedrijÍ?

Groenestraat 193 :-: TeleÍoon 25753 - 261[3',
Wii brengen U alles gaarne thuis per eigen besteldienst!

Voon
Lr*u Lndun*onr,,

en Reisartíleelen

gaan we naar :

FRANS SCHRANDT
, DË spËcTAALzAAK ,i§i,iï'?:iJ"t s4 - TeleÍoon 25771

Fa. ,1. Sclrr'n*r,
on Zon*r,

VERHUIZINGEN
onder garantie

Weurtseweg 78
TeleÍoon 20728
NIJM EGEN

Ëen goede raad,
Koopt bii MODERN
in de Hezelstraat.

Yoc» at Uw textrel
naQr

,,MODERÀ/"
tange Hezelstraat 39a

JBanlpetbakleerij

Fn. JAN TROOST
FRANSESTRAAT 23

NIJMEGEN

Eerste klas Oebah 
I

groot en klein I

Vele soorten Chocol"e" 
I

en Bonbons 
I

Yoo, een gonrl* uuípen!

Vulpenhuis

9;nl,nl,
van Broeckhuysenstraat 54
NIJMEGEN
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2nro**rln,
vun de Gymnastíeklessen, gegeven in de

Gvmnastielzaal, van de Prot. Ch., School

Haze.rkampseweg 58

Maandag

Dinsdaq

Woensdag

Donderclag

Vrijdag

-7r.4lL
Meisjes
Meisjes
Dames
Dames seniores
Dames seniores

)ongens
Dames
Dames

Hererr

Kleuters
Meisjes
Meisies
Meisjes
Meisjes
Des*s **i/í
*w
Jongens
Jongens
]ongens
Jongens
Iongens
Heren senioren
?r*t .,
Dames

7, "1.9 en 10 jaar
11 t/m 13 jaar
17 iaar en ouder

A 30 jaar en ouder
B 30 jaar eu ouder

14 t/m 16 jaar
17 jaar err ouder
17 jaar en ouder
(turnen )

25 t/nt 34 iaar

5 en 6 jaar
7 en B iaar
9 en 10 jaar
i J trlm 13 jaar
14 t/nt 16 iaar

-17 jaar làí qaÀ<Í

7 en 8 jaar
9 en 10 jaar

1l t/m 13 iaar
14 t/m 16 iaar:
17 t/m 24 jaar
35 jaar gn ouder
- t/1lax
17 iaar eu ouder

4-í
5.- 6 uur
6* 7 uur
7- 8 uur
B.- 9 uur
9-10 uur

6- 7 uur
7* 8 uur
8- 9 uur

9.".' 10 trur

3* 4 uur
4* 5 uur
5* 6 uur
6- 7 uar
7- B trur
8* 9 uttr
C'o4* 5 uur
5- 6 uur
6* 7 uur
7,_ 8 uur
B- 9 uur
9*10 uur(-7
7- 8 uur

EF



s-Zondags, na de wedstrijd, borrelen in

,,DE VEREENIGING,,

DE ZAAK V/AAR MEN ZI-]N SPORTVRIENDEN TREFT

Uitstekende
consumpties

Vrije toegang
voor iedereen

Uw adres voo. n iln 
' ';

en gedistilleerd
ts

VEUGELERS
Wi;nhande! en Sllitcrli

Wiilemsweg 43 TeleÍoon 20854

VEUGÉLERS
Wijnhandel en Sl-lterij

Molenstraat 43 Teleloon 261 10

;." ri '. 'r

IONGETUI
met aanleg voor tekenen en sehilderen

kr:nnen een mooi vak leren op eJe

POTTERIE

,,0o& brLpi'
Wollskuilseweg 25O
ïeleÍoon 25225
Ntimegen

LIMBURGS HANDWERK
Hertogstraat 1 22
is nog alti.id de zaak, waar men't
qezelligst gaai winkeler

PLOEC STOFËEN
I,1ETR EN CO STCIFFEN
en veie anderen
Mosa- en 5t Maarten porselein

Gaarne Uw bezoek waehtend

B. JANSEN
Hertoqstraat I 22 Ieleloon 26795

H.z.okrmpers !

VOOR RIJWIELEN, BROMFIETSEN
en speciale BROMFIEISENKLEDING

NAAR

:_ RIJWIELHUIS GIEL BÀt

Houtstraat 33
TeleÍoon 22650 Overdekte
Nijmegen Riiwielstalllng

Komt U deze zomer ook eens kijken op ons terrein

,,Levensmorg"n" u"n de Hazenka'mpseweg ? " "

Dan speelt ,,De Hazenkamp" één der mooiste

zomersporten, n.l.

fr(o*LLu[,
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!,"ro**rlno
lrun d. Gyrnnastiekl"t."tt, gegeven in het

CENTRAAL GEBOUW
Bille"eldsingel 3ó

Dinsdag 6-7 uur: jongens E - 9 : l0 jaar.

Dindsag 7-8 uur: jongens ll "* l2 - lj 1aar.

Woensdag 5*6 uur: meisjes 8 * 9 : 10 jaar.
'Woensdag à*7 uur, meisjes 11 * 1 2 * 13 iaar.
'Woensdag 7-8 uur: meisjes 14 * L5 * 16 jaar.

Vrijdag 6*7 uw: jongens 11 * 15 * 16 jaar.

Vrijdag 7*8 uur: heren 17 jaar en ouder.

Vrijdag 8-9 uur: dames 17 - 30 jaar.

Vrijdag 9*10 uurr dames 30 jaar en ouder.

l\a.,melding voor nieuwe leden uitsluitenc{ aan d. Zoul

+*
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Assurantie-Kantoor DE HARTOG e KALIS
DORPSSTRAAT T - HEES-NIJTIEGEN TEL. 24600 GIRO 55811O

AGENTSCHAP
van d"

N.V. Assurantie Maatschappif ,,1J. N"d..l.t d*r, van Í845"
te's-GRAVENHAGE

A{d, BRAND: Brand, lrrbraak, Stornr enz

Àfd, LEVEN : Kapitaal, Studie- en Pensioen'verzekeringetr
Afd. LÀBOR: Bedriif- en Glasschade-verzekerinsen
Afd, IRÀNSPORI: Baqage-verzekering

\fd. FÀIUNI : Ongevallen-verzekerinq (Couderr On,l. polis)

Z iekteverzek ering

Ziekenhui:- en Speeialisten-l"osten-r'erzekering
(ZZiS5-polis)

Auto- en lvlotorritwiel-verzeLeritrg
Verzekerirrg ten behoeve vdn een BlornÍiets

(Verz. bedrag f. 100,000,-, jaarpremie Í.7,50)
Vettelijire Àanspral<,elijl<heids-r,erzekering o.a,

V,A, verzeLering als PAR]'ICULIER
iVerzekerde bedrasen 1 20.000, - {. 50.U00,: I. 5.000,:

laarprernie Í. 10.80, eigen risico f , 1 O. *

Wct zou je beter
willen mcrrl,

dcrn werkkleding
vctn Flilckmann!

Molenstrcrot 150 - Nijmegen

* Verhuur van lure-toerwagens
tegen cor'leurrerende Priizen

Vraagt inlichtingen aan onze bijkantoren:
§tationsplein Molenstraat 59
rel. 21308 tel" 24000

NIJMEGEN

58



INFIOUDSOPGAVE

Voorwoo.d Burgenreester
Artikel A. Huisman

,, J. A. H. Steinweg
,, Ds. G. A. Barger
,, A. Oosterlee
,. lr. G. va.r Sprarrg

,, Ir. G. P. Schuller
,, L. G. Verbeek
,, Ds. K. L"yendilk
,, A. van Westreenen

Groepsfoto,,D. H.zenk.mp"
Cl.rblied, Jobil..ende Led.n
T.""gblik (G.di"ht B. de G.uaf)
Het Bestuur
De Feestcommissie
De Revuecommissie
Receptie
Programm, 21 Februari 1953

Frogranrma 28 Februari 1953
Reiinie roo" O.rd-L"den
Liturgie He.de.rkingsdienst
Kroniel< 25 jaar Hazenkump 3ó, 37,
Programma J.rbil.um-Rev,r.
J.rbile,rm Sporttournooien
Honkbal en H.ndbrl
Volleybal en Lawn-Tennis
S"ftbul en Tafleltennis
Voetbal
G.g..rens Tonee[.vo.rd
Feest Jeugdgroepen
Opgave Lesuren [Jazenkampseweg

Centraal Gebotr*

Pug.
I

1

5

7

s
ll
l3
t5
t7
lg
20
2t
)o

23
25
c7
?o

30
3l
33

35

38, 3e
40. 4t

43
45

47
4q
50
5l
53

f)

).1

Irlodrr[ ,r. <le in dtt boeki. g.bruthta cliché's en vignetten is niet loegestoan,

5S

DRUKKERII DEKKER & ZN - \]IIMECEN



NIJM" VERHUUR CENTRALE
TEI-.24045 TEL.24445

Wij verhuren!
Wasmachines - Linnengoed - Badhand'

doeken - Theedoeken - Overalls
tegen zeer lage prijzen.

TEL.24045 TEL.24A45

U bell, wii geven olle gewensle inlichlíngen

Voor degelilk

schilderwerk

naar

Psul vsn Schoqk
Vossenlaan l0

Nilmegen

C. ALEWIJNSE & Co's
Electro-Technisch Bureau N.V.

Waalkade l OO-í 02
NIJMEGEN, Tel"25941 (4 liinen)

Kracht-, licht-, tractie- en signaalinstall-
laties, volgens de nieuwste voorschritten

Eigen reparatie-inrichting voor elec*ro-
nnotoren, dynamo's en apparaten,

C. ALEWIJNSE & Co's n.v.
AÍdeling Nederlandse Omnitelabriek

Waalkade l OO-í 02
N,JMEGEN - Tel. 25941 (4 liinen)

*
Wij íabriceren plastic vormstukken

voor alle industrieën naar tekening

o{ model.

À\tN
o"ulfi[il0rcN

-

SCHOENENMAGAZIJN
Molensiraat 101 - Krayenhoíílaan 208

Woning-
inrichting
Behangerij
StoÍfeerderij
Matrassen
Gordijnen
§tolen op oonvroog

B. H. .l. LINDEBOOM &ZA
Postwes 51 - Tel. 26604

Ook wrj bestaan 25 iaar en hebben altiid ,,SPORTIEF" gehandeld

door de service op 1000/o te stellen. Dus voor

Q.g *iut"n, Sto[zuig er o, Alaardu^, Y-achelo, fl or nuizen,

gD ro 
^achín"a, 

<p hilip o -Q.adio' o, Y.indu, * og u no

naar

TECHNISCII BUREAU <t n ,, WEURTSEWEG 6-8

,ro-{eg lmanÓ rErEFooN 2b454

óo



Y ,,DE H^ZÉNKAMP,,
VERENIGING VOOR LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING

9 oou,a,wtnoa,
voor de TON EEL- UITVOERI N G
op Zaterdag 28 November 1953 in de

Grote Zaal van ,,De Vereeniging"
Aanvang 2O.OO uur precies

*

Opgevoerd zal worden:

JOB HEEFT GEDULD !
Bli;spel in drie bedrijven

door
F" PHETPS en M. SHORT

Het stuk speelt ongeveer 25 jaar geleden, ten huize van de Íarni-

lie Benson, in hei kleine Amerikaanse stadje Riverion.
Het 2e bedrijf speelt 4 maanden na het 1 e bedrijÍ, het 3e bedrijÍ
een dag na het 2e, 's morgens vroeg.

ROLVERDELING r

Neil Ramsay

ieden van Tanie Julia

de Íamilie Dokter Bland

Benson James Cowdry, wethouder

John Mac lntyre

Oom Job

Tom

Amarilla

lna

Mabel






