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Wíi staan weer voor de aanvang van een nieuw jaar.

Vanzelf komt de vraag naar voren wat dit jaar ons brengen
zal. Er is niemand die op deze vraag een antwoord

kan geven. Voor velen is het heden vol zorg en moeilijkheden. De toe-
komst is thans zo mogelijk nog meer onzeker dan ooit. Wij weten niet
wat 1939 aan ons persoonlijk brengen zal, wal dit jaar voor ,,De Hazen-
kamp", onze Vereniging, zal betekenen, Wij moeten dit alles vol vertrouwen
in Gods handen geven. Maar het is ons mensen ingeschapen om ook
onder zeer moeilijke omstandigheden te blijven hopen op een goede-zonnige
toekomst. Daarom komt vanzelf de wens naar voren, dat het nieuwe jaar
voor ieder onzeí leden individueel, maar ook voor de gemeenschap, die
wij als Hazenkamp vormen, een goed en gezegend jaar zijn zal. Wij
hopen, dat dit nieuwe jaar een iaar zal wezen waarin ,,De Hazenkamp"
veel kan zijn voor z'n leden, omdat deze trouw aan hun club zijn. Wij
hebben, wanneer wij terugzien op het verleden, jaren van opgang en van
neergang gekend, maar altijd is er een kern gebleven, die de vereniging
gesteund heeft. De bloei van onze Hazenkamp hangt van allerleifactoren
af. Slechts voor een klein gedeelte hebben wij die in de hand. Er is
echter één voorwaarde voor een verdere ontwikkeling en die voorwaarde
is wellicht de belangrijkste van alle waar elke Hazenkamper persoonlijk
invloed op kan oefenen. Die factor is de toewijding en het enthousiasme
van onze leden. Kan ,,De Hazenkamp" daaÍop rekenen, dan is het mogelijk
om heel veel moeilijkheden op te lossen en kunnen wij vol vertrouwen
de toekomst tegemoet zien. Ontbreken die factoren echter, dan kan het
onmogeliik goed gaan. Daarom geldt het eerste woord van het Bestuur
in het Januari-nummer van ons maandblad jullie Hazenkampers persoonlijk.
Helpt allen mee om in het jaar dat voor ons ligt ,,De Hazenkamp" tot
groter bloei te brengen. Doe dit uit liefde tot je vereniging en het merk-
waardige is, dat de vruchten van zulk een pogen in de eerste plaats f ezelf
ten goede komen.

HET BESTUUR.



,,De Hazenkamp" 133

MetÍrissemoed
staan we weer klaar om het níeuwe

iaar 1939 te beginnen en te proberen nieuwe groei in alle afdelingen
te bewerkstelligen. Het jaar 1938 behoort weer tot de geschiedenis, het
heeft zich gekenmerkt door verschíllende ,,ups" en ,downs" waarbij het
aantal downslagen over het algemeen domineerde, Ik wil hierover niet
gaan uitweiden, daar ik dit in een vorig artikel al eens heb laten uitkomen.
Nadat m'n optimisme tot en met Juli een stevige oplawaaihad gekregen,
is de toestand verbeterd en ging de thermometer weer stiigen.
De voettocht naar de S[d-Eifel met 28 mensen, was daar één van de

oorzaken van. De volgende was het toenemende aantal leden in de laatste
drie maanden.
Ook de avonden met lezingen en debat, waren over het algemeen goed
bezet en 't heeÍt me alleen gespeten, dat er bii de wintersportfilm niet
meer belangstelling was.
Ik heb op dit gebied in bioscopen al veel gezien, maar deze film was
ontegenzeglijk de beste en fraaiste, die er ooit voor m'n ogen gedraaid
is en ik geloof dat ik met deze bewering niet alleen sta.

Hetgeen m'n optimisme het meest heeft doen stiigen is toch wel het
clubhuiswerk geweest. Of je er nu wel of niet mee accoord gaat, Peter
Aartsen, maar je krijgt een pluim op je hoed zoals ie'm dàt geleverd hebt.
Zo drtk heb ik het er nog nooit gezien. Kranig werk met iullie vieren.
lk hoop dat alle bezoekers van het clubhuis dit zullen waarderen. trnder-

tiid is er nogal eens critiek geleverd op het clubhuiswerk, maar nri heeft
een onzer oudste leden zijn schouders onder dit werk gezet en met drie
andere hazen hebben ze het stevig gefundeerd.

Nu is het aan jullie, Hazenkampers, om hun hooggespannen verwachtingen
niet te beschamen en te zorgen er de echte clubhuissfeer te brengen.
Bliii niet w€g, maar help mede de fundamenten te verstevigen en

op te bouwen. Sinds de opening is het een succes geweest en het

summum vormde de St. Nicolaasavond.
Wat hebben we ons kostelijk geamuseerd met de koddige tonelen, die
zich daar afspeelden. Ook dit alles was het werk van Peter, die aan het

welslagen van die avond al ziin vriie tijd had gespandeerd.

Dat hii hierin volkomen geslaagd is, hebben we gezien, de lachsalvo's
waren niet van de lucht.
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De sluitingsavond (Kerstavond) was weer het goede slot van het Hazen-
kampwerk in 1938. Dat er die avond minder belangstellenden waren dan
vorigc jaren, moet op rekening van de weersomstandigheden geschoven
worden,
Hoe rnoet 1939 worden ?

Ik hoop van 1938, maar dan een beetje beter.
Om dan maar met het voornaamste te beginnen, kom van nu af aan,
regelmatig op de lessen en begin dan eens te breken met die ontzettend
vervelen de gewoonte v an u,l,tij cl, te laut koynen. Speciaal en kele da mes-
groepen schijnen hier een gewoonte van te maken. Vooruit dames houd
daar nu eens mee op en zorg dat we àllen op tiid kuhnen aanvangen.
Ja ? Afgesproken.
Probeer jullie dan ook eens wat geld over te houden voor het Pinkster-
kamp of de voettocht. Als het kàn, maak dan alle twee echte Hazenkamp-
uitstapjes mede.
Zorg voor je aanwezigheid op de conversatie-avonden, je kunt er veel
van opsteken. Ben je hierover niet tevreden zoals er enkelen ziin, best,
kom dan voor het Bestuur met nieuwe voorstellen, dan worden deze
onderzocht.
Begin niet te kankeren want daarmede breek je de zaak af en dat is nu
juist hetgene wat we niet moeten hebben.
We willen alleen opbouwend werk verrichten.
Dus Hazenkarnpers met frissche moed je schouders onder ons werk en
laat dit iaar een éloed iaar worden.

A. HUISMAN.

CLUBGEBOUW
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GAZELLE ^,, ,-I.BN. - Riiwielen
STOKVI§ .

(ook vonql Í I,- per week)

Tandems te huur

Fa. MAURITS DRUKI(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel.20124

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer

Slaapkamer

Bureaukamer
KLEINMEUBELEN

A. BRUINEWOUD
v. Langeveld straat 43

hoek Dcolsche weg

Telefoon24464

Linoleums

Karpetten

Gordiin-
stoffen

Perzische

Tapijten

Henk Milo,
§
C)

tr
'(f

co

o

o
0)

N

c)
c0

bn

O

G§OO
C9
C§
c*r
o)
C)

F

@
rO

6
ql

oo
oo
cd

Àcozví
-
O) l&

b0
(§
l-
G

C)
àeq/Ë

il l,rB-
XEr<

i-

8d(aZ
óu)
rll

=Hzz
,r: I
-; .è
J<F

à,
o.O

Piano- en Orgellessen,
Groenewoudse weg 162

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

St. Annastr. 53a
Telefoon 26073

ELBERS,
Coursing Rijwielen
Ook op termijnbetaling
Tandems te huur
Paddepoelseweg 4
Reparatie -Inrichting

a
o
hn
6

a

a!
(.)

§-o
<r) §
M.E
EA

,E q)
OÉ

'-N

o5

-D. J. DEKKER,
wE =z=N LA A N 8 §;"?ri::.::
TELEFOON 21125

Koopt U wel eens de Adverteerders?bij



,De Hazenkamp" - 137

ENKELE FLITSEN
von de oÍgelopen twee maonden
uit het Ieven vqn De Hozenkamp.

Hockey.
In November, toen 't Zaterdagsmiddags nog goed weer vras, zijn ver-
schillende jongelui met geestdrift komen hockeyen. Het schijnt dat de
jongere garde zich langzamerhand begint te roeren, want ook hier geeft
momenteel de toekomstige jeugd de toon aan. Het is een lust om ze te
zien spelen ; ze doen het met volle ambitie. wat de danres-hockeyers
betreft, dat gaat ook oké.
Door het vele slechte weer in December is de regelmaat er wat uit.
,,Zeg jongelui, als 't veld niet al te mooi is, is dit toch geen reden om
weg te blijven. Nu de vorstperiode voorbij raakt, hoop ik dat jullie allen
\rueer present zullen zijn. - Dat is afgesproken hé?"

Voetbal.
Nou, ik geloot dat de voetballers die aansporing in ons November-num-
mer ter harte genomen hebben, want laat ik je vertellen dal ze 26 Nov.
tegen Oranje-Blauw gelijk gespeeld hebben met l-1. Voorwaar,n pracht-
resultaat. Naar ik heb horen zeggen was de achterhoede, met aan
't hoofd onzen eminenten doelverdediger vennink en de middenlinie in
topvorm. Nu de voorhoede nog een beetje harder peuteren en dan
17 Dec. heb ik onze voetballers in touw gezien op het Quicl<-terrein
tegen Quick Veteranen.
Lui, ik heb iullie 'n beetje beklaagd toen, want om te spelen op een hard
bevroren terrein en een snerpende Noordenwind is nu niet bepaald aan-
lokkelijk voor voetbal. Maar och, de scheidsrechter scheen er geen last
van te hebben, want hii liep nog rustig in z'n colbercostuum rond te
draven, terwíjl verschillende spelers van beide partiien hun trainings-
pakken en handschoenen aangetrokken hadden. Natuurlijk was van mooi
voetbal geen sprake, maar wel wil ik je zeggen dat dit koude treffen
door de Hazenkamp met liefst 3-1 werd gewonnen. Voorwaar jongens
dat geeft moed ! Ga zo op den ingeslagen weg voort !

Zqng.
Hazenkampers, ik had wel verwacht dat enkele mannen het koor ver-
sterkt zouden hebben met hun stem. Maar neen, niemand, op één na,
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heeÍt er gehoor aan gegeven. Die éne man was nog wel onze Direc-
teur, de heer Huísman.
Hazenkampers, komt eens luisteren : Vrijdagsavonds om 8 uur, in het
clublokaal, Groenestraat 210. Ik weet zeker, dat je je dan directopgeeft.

Indoortrqining.
Tot mijn vreugde moet ik je zeggen, dat er de laatste weken een regel,
matige opkomst van onze jonge mannen is te constateren. Slechts de
avond van 22 Dec. j.l. maakte een slechte beurt, door dat ervelen schit-
terden door afwezigheid. Of waren ze soms schaatsen ?

Er wordt op de diverse avonden met animo gewerkt. lk herinner me o.a.
nog die duels op de brug om elkaar eraf te werken. Het ging er naar
toe of het leven er van aÍhing. Goed zo, lui, dat mag ik graag zien,dat
ze allen spontaan meedoen, 't is zo goed voor je body !

Weer 'n andere avond hebben we springkast gehad, waar aan de per-
sonen die boven op de kast stonden, rake treffers uitgedeeld werden.
Tot slot van de avond doen we nog steeds een spelletje, dat steeds
klinkt als een kloh.
Echter wilde ik nog wel een extra aansporing aan onze groep geven.
We tellen nu al Januari en zoals jullie weet verlenen we onze mede-
werking aan de Jubileum-uitvoering van ,,Jubal". Laten we nu regel-
matig komen, opdat we nog eens een extra-eindspurt in kunnen zetten.
Vooruit lui, kom, doe mee ! Het maakt De Hazenkamp sterk !

Turnen.
Ja, dat turnen gaat een beetje eigenaardig.
De laatste jaren hebben we steeds gesukkeld met de turngroep en nu
ineens een opkomst, waar je versteld van staat. Op 'n avond telde ik
er zestien. En ik moet zeggen, naar wat ik zo van onze nieuwe aan\ ras op
dit gebied zie,dat we weer de goede kant uitgaan. Er is al aardig vooruit-
gang bíi de jongelui te bespeuren. Jongens, houdt vol, want turnen vergt
geduld. Jullie kent het gezegde: ,,Keulen en Aken zijn niet op een dag
gebouwd" ? Zo is 't ook met turnen.
Een aanklacht heb ik echter voor enkele jongens. Kom niet speciaal voor
dat spelletje zaalhockey wat we aan het eind van de les doen. Het is
fijn dat we het kriigen, maar de hoofdzaak moet toch turnen blijven.
En nu nog een vraag aan onzen adjunct. Is het niet mogelijk dat u er
iets op vindt dat de jongelui beseffen wanneeÍ de les begonnen is. Ik
geloof stellig dat u op den duur dan nog meer profijt van uw werk zult
hebben.

Conversqtieqvonden.
De heer Aukes van het Reisbureau Lindeman heeÍt ons verrast met een
hoogst interessante voordracht met iilm over de wintersport in Zwitser-
land.

139
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Velen waren geboeid door zijn verhalen over de skisport. Toen het af-
gelopen was, gaf een langdurig applaus de gevoelens der aanwezigen
weer.
Ten tweede: Ds. Pop met een inleiding: ,De iongen en het meisje"
Dit was een zeer interessante en leerzame avond. Op fijne wijze liet
Ds. Pop ons de contrasten tussen de jongen en het meisje zien. Van het
gebruik na de pauze, om vragen te stellen, werd dan ook veelvuldig ge-
bruik gemaakt. Velen vonden het jammer dat de tijd zo gauw verstreken
was en hadden gaarne met Ds. Pop over dit onderwerp nog wat na-
gekeuveld.
Ten derde: Ds, Creutzberg met als onderwerp : ,,Wat wil de Oxford-
beweging tot ons zeggen ?"
Ds. Creutzberg heeft ons op fijne wijze het streven en doel van de Ox-
ford-groep uitgelegd. Het was deze avond niet zo vol maar velen zullen
spijt hebben er niet le zijn geweest.

Clubhuis.
De laatste maanden zijn de competities druk aan den gang. Nu moet ik
zeggen een geweldige opkomst is er voor de diverse spelen.
Er is weer sfeer.
Zoals de meesten van iullie weten is Sinterklaas ook bij ons in het
Clubhuis op bezoek geweest. Het was echt gezellig en de goede Sint
en z'n knecht Piet deelden met milde hand de surprises onder de aan-
wezigen uit. Ieder ging dien avond voldaan naar huis. Men had ge-

lachen, genoten . . . dat moeten we hebben.
Hazenkampers die nog nooit kennis met ons clubleven gemaakt hebben,
komt eens 'n kijkje nemen,'sZaterdagsavonds na 8 uur, in de Groenestraat,
Agnes-Reinieraschool. Er kunnen er nog meer bíj. Hazenkampers, weest
niet bang maar komt en helpt mee met aanwezig le ziin.
Alleen al door dat aanwezig zijn doe je iets in het belang van de Ver-
eniging. Zodoende ail ie begrijpen wat De Hazenkarnp voor jullie is en

wat er gebeurt.
Een kleine klacht heb ik nog voor een of meer van onze herenbezoekers
die roken. Als je weer eens rookt, gooi dan dat overgebleven eindje
brandende cigaret niet op de vloermatten, want zoals je weet geeft dit
allemaal brandvlekken, Asbakken ziin er genoeg. Het geeft zo'n
smerige indruk weet je. Dus laat de persoon die dat zo achteloos doet
voortaan oppassen.
Volgende maand hoop ik jullie de standen van de diverse competities
bekend te maken, dan ziin we alweer 'n maand verder en kunnen we
met meer belangstelling de strijd op het papier volgen.

P. AARTSEN.
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(Vervolg.)
3oo,9. 0(. C,L*aLL.

Een typisch voorbeeld van zulk een slimheid maakte ik eens mee bijeen
vossenjacht. Bij een vossenjacht wordt door z.g. vossen een spoor in de
vorm van.gebroken takjes achtergelaten, dat door de jagers gevolgd moet
worden. Aan het eind van het spoor mogen de vossen zicti veritoppen.
De meesten klimmen dan in_een boom, of gaan in de hoge heiliggen,of
kruipen in het kreupelhout. Eén jongen zag"itr. echter een g"root gairïakàn.
Met. ziin kampschopje maakte híj een gat, waar hii gemakkeliik op ziin
rug in kon liggen.
De heiplaggen bewaarde hii zorgvuldig. Een klein boompje haalde hii uit
de grond. Vervolgens dekte hij zich toe met de plaggen, en nam de boom
in ziin hand. Het geheel was volkomen natuurlijk, en niernand zou deze
jongen ooit ontdekt hebben, als de opperjagermeester-het:boompje níet
had verkozen als beschutting tegen de zonnestralen. Men stelle zich de
ontzetting voor, waarmede deze plotseling de grond onder hem zag open-
gaan, een boom een luchtsprong zagmaken, en eengedaanteuitdegrond
zag opriizen, die zich als een haas uit de voeten maakte !

Na een kampdag is het goed*Íusten !

En waar kan men beter rusten, dan aan het kampvuur.
Geloof niet, dat de kampiongen zich zal realiseren, dat het gebruik van
het vuur de grootste overwinning van den mens op de natuur was. Of
wellicht was het een gave, die de mens l<reeg, omdat zijn constitutie zo
verslapt was, dat hii het vuur nodig had, om zich instrumenten te ver-
schaffen, die hem beschermen konden tegen de gevaren, die hem omringden.
Niettegenstaande dit wordt de meest rumoerigste groep stil, als men zich
rondom het kampvuur schaart.

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

Lacrtste stand Biliart-competitie De Hczenkcmp:
Naam : Gesp. partilen Gew. partijen H. serie Punten Algem. gem,
Hartog, J. de 5 5 12 419 2,950
Thielen, C 4 2 1l 214 1.338
Smit, J. 2 | ll 104 1.300
Meester, K. I 7 1l 369 1 153

Berg, A. v. d. I I 7 36 0.900
Bemer,P.426l31 0,818
Bovene, C. v, 6 3 I 185 0.771
Ingen, J. v. 4 - 5 115 0,719
Maters,J. 6 3 5 162 0.675
Nuys,P.215520.650
Stolk, J. 7 'l 8 178 0.604
Vogel, D. 5 'l 5 l1l 0.555
Aartsen,P. 4 2 8 87 0.544
Smidt, P. de 2 2 4 36 0.450
Eelman. R. 4 6 50 0.313



,De Hazenkamp" - 14.3

Wat is de Hqzenkamp
voor vele ouderen vctn ons ?

Het is rvaar, - we hebben iets prettigs aan onze Hazenkamp. We doen
allen mee om de Vereniging groot te maken en houden van haar, - Er
is een sfeer, saamhorigheid en ik weet niet wat nog meer, Maar toch -er is iets bii de Hazenkamp, wat we eigenlijk niet zo een, twee, drie
kunnen uitspreken.
We hebben allen wel eens met struikelblokken of moeilijkheden te kam-
pen. Dit ziin de momenten twaarop we allen behoeite gevoelen aan wat
lof of aanmoediging, liefde en hartelijkheid.
Er ziin er die zich moedig en doelbewust door de een of andere pech
heenslaan, maar er zijn er ook die als wezenloos ronddolen. Zij voelen
zich als door allen verlaten en verwaarloosd.
Zii die al langer van de Hazenkamp lid zijn zullen altijd, gestaald door
de sport, gelukgevoelens ondervinden, ook al heeft men wel eens pro-
blemen in z'n leven.
Ieder ondervindt spoedig weer versterking van gelukgevoelens om 's levens
strubbelingen het hoofd te bieden en met succes te leiden.
Wie aan onze Hazenkamp verbonden is, behoudt z'n enthousiasme door
alles heen. Geen hindernis kan hem tegenhouden. Hij zal met het doel
voor ogen voortschrijden.
We voelen ons allen als vrienden bij de

Het vaste geloof wordt ons geschonken
worden gebracht.

P. AARTSEN.

Hazenkamp.
en zal nooit aan het wankelen
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NIEUWE LEDEN

Meisjes I

Jongens I

Jongens afd.
Heren III
Dames Sen.
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R. Jager
J. Jager
K. Dommisse
G. Klein

Klokk. A. Kaldenberg
B. J. v. Westreenen
Mevr. v, Geel
, Pabon

, Witkamp
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