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AÍscheid vcrn den Heer OOSTERLEE.

Op de 3 Febtuaríj.1. gehouden Algemene Vergadering hanteerde onze Voor-
zilter, de heer Oosterlee voor de laatste maal de Voorzittershamer.
Jammer genoeg was deze avond in verband met ijspret niet zo goed
bezocht als anders, hetgeen ongetwijfeld jammer was, in verband met het
afscheid van den pÍaeses.
Onze Voorzitter heeft uitvoerig uiteengezet, waarom hij heeft gemeend
voor zijn functie te moeten bedanken. Niet een mindere belangstelling
voor het werk van ,,De Hazenkamp", maar een teveel bezet ziin, door
ziin functie in de padvindersbeweging, welke als landelijke organisatie van
meer belang is dan een plaatselijke organisatie, heefttenslotteertoe geleid
dat nu hij aan de beurt van aftreden was, dit aftreden een feit is geworden.
Genrakkelijk is hem dit niet gevallen, daar het Hazenkampwerk als zodanig
zijn volle interesse heelt. Bovendien maakte,,De Hazenkamp", juist in de
afgelopen twee jaren zijn noodzakelijke inzinking door en daardoor zou
het de indruk kunnen maken, dat de kapitein het zinkende schip verliet.
Gelukkig is juist de laatste tíjd ,,de weg terug" weer geconstateerd en
acht de Voorzitter zich gelukkig dat de Heer van Sprang, ons allen wel-
bekend van Pinksterkampen en in ander verband als inleider van conver-
satie-avonden, zijn taak als vice-Voorzitter heeÍt willen verwisselen voor
de voorzitterstaak. De Heer oosterlee heeft altijd het gevoel gehad, in
,,De Hazenkamp" meer te hebben ontvangen, dan te hebben gegeven. Hij
belooÍt in zijn functie van commissaris en als buitengewoon-lid van ,,De,,
Hazenkamp", het contact met onze Vereniging te blijven behouden. Hij
spreekt de hoop uit, dat onze vereniging onder Voorzitterschap van den
Heer van Sprang, even groot en gezond mag zijn, als in de afgelopen
11 jaren is gebleken. Híi dankt nog alle Hazenkampers groot en klein
voor de prettige samenwerking en draagt de Voorzittershamer aan den
Heer van Sprang over.
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van Sprang neemt hierop het woord en legt de hamer nog weer
Heer Oosterlee neer en merkt op: ,Na U, het zou mij nu niet

De Heer
voor den
smaken".
Onder grote hilariteit moet de Heer Oosterlee deze avond nog het presidium
verder waarnemen. De Heer van Sprang dankt alle aanwezigen voor het

vertrouwen in hem gesteld, en belooft alles in het werk te zullen stellen,
een goed Voorzitler te zijn, hclewel hem dit rnet grote voorgangers als

Ds. Barger en de Heer Oosterlee, niet gemakkeliik zal vallen.

Hij verzoekt thans de vergadering hem optwee te stellen vragen (waarvan
de vergadering van te voren geen kennis heeft gehad) ondubbelzinnig te

willen antwoorden. Deze twee vragen luiden :

Verdient de Heer Oosterlee het erelidmaatschap.
Krijgt de Heer Oosterlee het erelidmaatschap.
Beide vragen werden met een donderend ia beantwoord en onder groot

applaus feliciteerde de Heer van Sprang ziin voorganger met deze onder-

scheiding.
De Heer Oosterlee iserenigszins mee verlegen, maar dit duurt niet lang
en hij verzekert nogmaals altijd meer te hebben ontvangen dan te hebben

gegeven, hetgeen hem in de laatste weken, na dat ziin besluit vaststond,

herhaaldelijk is gebleken.
De agenda wordt thans verder afgewerkt en de vergadering na de rondvraag
gesloten.

VANI AILITIEIRITIEII VAINI OINIZIE IHIÀZIEINIIKAIMIIP.

Jongstleden Zaterdag 28 Januariwas het weer eens een echte en ouderwetse

en gezellige sportmiddag op ons Hazenkampterrein.
Ten eerste speelde ons voetbalteam een competitiewedstriid tegen Oranf e-

Blauw L
Ten tweede gaven verschillende hockeyers acte de presence en hebben

elkaars krachten gemeten in een onderling treffen'
Ten derde werkte die middag het weer biizonder mee.

Je kunt le natuurlijk wel indenken dat alle aandacht was gevestigd op

bnze voetballers.
Nu, ik kan je vertellen, ze hebben zich die dag kranig geweerd en hebben

zowaaÍ een zwaar bevochten zege uit het vuur gesleept. De achterhoede

was ook nu weer het beste deel van ons team, dàt wil niet zeggen dat

de anderen niets deden, neen integendeel, allen werkten als paarden voor

de overwinning, Echter moet de voorhoede niet zo lang treuzelen maar
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het spel nog meer opengooien en dan zullen de zo begeerde goaltjes nog
meer komen. Met 2-1 wonnen de onzen deze spannende strijd en staan
er nu op de ranglijst zells zeer goed voor.
Tot enkele onzer aanhangers van het voetbalteam zou ik nog even iets
willen zeggen. Dat je het elftal aanmoedigt, dat is fijn maar wees niet al
te enthousiast in je uitlatingen, zodat de tegenparlij zich eraan kan stoten.
Het verhoogt de wreveligheid en schept zodoende een onprettige sfeer
wat helemaal en vooral in de Zaterdag-competitie niet nodig is. Want
laat ik je zeggen, aan onze spelers zelf ligt het niet daar ze louter en
alleen voor hun plezier spelen.

Het Clubhuis.
Jullie clubgetrouwen zal ik, zoals ik reeds beloofd had, deze keer de
verschillende competitiestanden geven. Ik heb er echter mee gewacht opdat
na een maand het program weer een stuk verder afgewerkt is en de niet
clubhuis bezoeker ook een goed beeld krijgt van wat de verschillende
personen presteren.
Ter verduideliiking moet ik de niet-clubhuis bezoeker nog mededelen dat
we vanwege de grote deelname en nog andere redenen, voor biljart, tafel-
tennis en dammen een competitie van één ronde spelen, en voor schaken
één van twee ronden, aangezien hier de deelname niet zo groot is.
Bij nadere beschouwing van de diverse standen, zullen de niet-clubhuis
bezoekers wel een beetje verbaasd staan over de deelname; ik kan je
echter zeggen dat deze jongelui hieronder vermeld iedere week getrouw
ons clubhuis bezoeken. Ze zijn allen met een animo en een geestdriÍt
bezield om van te smullen; vooral de jongens van onze middelste groepen
blinken hierin uit. Onophoudelijk komen gedurende onze clubhuisavonden
verschillende personen bij me vragen hoe ze er nu voor staan of hoe X.
er voor staat en dergelijke.

Niet-clubhuis bezoekers, ik doe nogmaals een beroep op jullie en vraag,
komt toch vooral eens een keertje kennis maken met ons clubhuiswerk
in de Groenestr. 210, waar iedere Zaterdagavond de deuren wijd voor
jullie open staan.
Hazenkampers er is nog ruimte genoeg in ons clubhuis om jullie te kunnen
bergen en je aangenaam te verpozen.
Hazenkampers zet nu eens voor een avondje je vrees op zij en zeg niet
tot jezelf : ,,er is toch niets aan, daar zien ze me niet," maar trek je
stoute schoenen eens aan op 'n Zaterdagavond, overwin je beschroomd-
heid en ik weet zeker dat je dan vaker komt.
Dus lui, dat is afgesproken? Tot de eerstvolgende Zalerdag!
Hier volgen de verschillende standen van de diverse door ons in het
Clubgebouw gehouden competities.

P. AARTSEN.
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Dcmmen. TqÍeltennis Dcmes.
Gesp.Gew.Gel.Verl.Punten Gesp. Gew. Verl. Punten.

J. Neerbos 14 10 1 3 2l D. Vogel 5 4 1 8

F. Neerbos 10 I - I l8 W. v. d. Mey 3 3 6

S. Kleinlooh 11 I 2 18 A. Hogenberk 2 I I 2

J,Slothauber I 7 1 1 15 M.v.Westreenen4 1 3 2

B.Companjen 8 7 I 14 D.deWeyer 4 1 3 2

Fr.Maessen B 6 2 12 J.Dekker I - 1 0

Hofstee 7 4 1 2 I C.Vogel 1 - I 0

Koets B 3 2 3 8 P.deHartog 2 - 2 0

Kousbroek83238
H. Vennink 10 4 6 8 ToÍeltennis Heren.
W. Pietersen 11 3 B 6

Lax T Z I 4 S F.Neerbos I I 18

J.deHartog 2 2 4 D Thielen 11 B 3 16

c.v.Bovene 6 r 2 a 4 J'Neerbos B 6 2 12

J.Vennink 6 I I 4 3 SKleinlooh 11 6 512
J.v. Ingen 3 I 2 2 J'Maters 5 5 lo

J.Berends 8 I 7 2 D'Berends 7 5 2 lo

c.Thielen z - 1 I 1 Hofstee 6 4 2 8

J.Heesbeen 6 6 o J'Berends 7 3 4 6

P.Beemer 4 4 o Koets I 3 6 6

D.Berends 9 - g o K'Meesters 1o 3 7 6

C.Thielen 2 2 4

Schcken.stolk324
Stolk 5 41 g Fr.Maessen 4 2 2 4

Slothauber 6 4l 1 I J.v.fngen 6 2 3 4

S.Kleintooh 9 4 1 4 I i.deHartog 8 2 6 4

H.Hauer 3 2 I - 5 P.deSmidt 3 I 2 2

A.v.d.Berg 4 2 I I 5 P'NuYs 4 1 3 2

Hofstee T 2 | 4 5 H.Vennink 6 I 5 2

K.Meesters Z 2 - 5 4 W.Pietersen 3 - 3 0

A.Huisman 1 1 2 Slothauber 7 - 7 0

P.deSmidt 6 - 6 0
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IMI IE ID IE ID IEITII INI G IEINI.

UITREKSEL uit de BESTUURSVERGADERING gehouden op

13 JANUARI '39, 's avonds 8 uur in het CLUBHUIS, Groenestraal 210.

Afwezig rnet kennisgeving Mej. Dekkeren de heren van Sprang en Vermeulen.
Bij de aanvang wil de Voorzitter nog een persoonliik woord toevoegen

aan de wensen geuit in de circulaire, welke op het bord is aangeplakten
wenst allen en ,,De Hazenhamp" in 't algemeen) een goed iaar.
De notulen worden zonder op- of aanmerking goèdgekeurd'
f)e jaarvergadering werd vastgesteld op 3 Februari e.k'
Verder wordt een regeling vastgesteld voor de a.s. conversatieavonden.

Naar aanleiding van het vaststellen der agenda voor de ledenvergadering,
komen de Bestuursfuncties en periodieke aftredingen tersprake envormen
een langdurige discussie.

Vanwege het late uur besluit de vergadering de verdere punten der agenda

af te werken op Zalerdag 27 Januari te 4 uur.

VOORTGEZETTE, VERGADERING OP ZATERDAG 21 JANUARI.
Aanwezig het voltallige Bestuur.

De Voorzitter opent deze vergadering te + 4.15 uur en heet het voltallig
Bestuur van harte welkonr. Daarna gaat de vergadering over tot verdere
afhandeling der agenda. Allereerst komt ter sprake de uitreiking van het

10-jarcn speldie aan-de daarvoor in aanmerking komende leden.

Dan het vaststellen van de conversatieavonden. Dit heelt tot resultaat,

dat de navolgende peÍsonen, voor nDe Hazenkamp"eenConversatieavond
zullen leiden :

4e Februari : lr. G. v. SPRANG, met als onderwerp:

,,Problemen uit de wereldPolitiek".
25 Februari: Jhr. Dr. H. v. BERESTEYN' Onderwerp:

,Over de keuringsdienst van waren"'
17 Maart: Dr. J. BOES. OnderwerP:

,Filmavond over JaPan".
(Toegang 14 jaar en ouder).

Verder komt de junioresuitvoering, welke op 1 April a.s. zal worden ge-

houden, tersprake.
De jaarlijkse feestavond zal in,De Harmonie" worden gehouden en wel

op 6 Mei a.s.
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Er wordt besloten begin November weer een bazaÍ te houden, en wel op
2 avonden te houden in ons clubhuis.
De Heer Huisman doet bii de rondvraag een voorstel om een kleutergroep
in de leeftijden van 6 en 7 jaar te vormen, aangezien hii meent dat hiervoor
wel degeliik animo bestaat.
Verderzullen de Heren Huisman en Verbeek informeren of de tennisbanen
op de Goffert te huur zijn en tegen welke prijs.
Niets meer aan de orde zijnde neemt de Heer v. Westreenen het woord
en bedankt de Heren Oosterlee en Vermeulen voor het vele werk door
hen verricht voor onze Vereniging.
Om 6.15 uur sluit dan de scheidende Voorzitter de vergadering.

g, 
{}cL,cc,n{ie ttan een, fihll*n&sen §*ngnn

(Vervolg en Slot.)

Hebt ge wel eens, temidden van een flonkerende sterrenkoepel, gehuld
in een deken, met uw rug tegen een boom, in een vuur zitten staren ?

De knetterende blokken, de knappende twiigen, de lekkende vlammen
eromheen - het is als of ge in het leven zelf een blik slaat. In een vuur
is geen plekje, dat niet in beweging is. Het springt, het kronkelt, het
kruipt, het danst met een rhythme en een hevigheid, dat het U met stom-
heid slaat, en U zwifgend neer doet zitten, zonder dat ge in staat zijt,
Uw blikken ervan af te wenden.
Een ernstig woord, op de juiste wijze gesproken, zal op dit ogenblik regel-
recht de weg naar het hart van elken jongen vinden. Nog jaren langstaat
de figuur van de kampvuurleider in de herinnering van een ieder die zulk
een kampvuur heeft meegemaakt. De grillig - belichte figuur, met als
achtergrond de flonkerende sterrenhemel, de ernstige stem, begeleid door
het ruisen van de avondwind.
Een ogenblik van bezonkenheid, na een dag van arbeid !

Misschien kan hier het ogenblik komen, dat wij de jongens even zíjn
plaats in de schepping kunnen tonen,
Misschien, dat hij het op zulke ogenblikken veel beter aanvoelt, dan wij
veronderstellen ! Misschien, dat hij dan kracht zal putten, om zich later
gemakkelijker door het leven te slaan, omdat hij weet, waar hij steun
moet zoeken.
Dan zal zijn kampweek niet voor niets geweest zíjn.
Dan heeft hij, zelfs in zijn vacantie, nog wat kunnen leren !

(Overgenomen uit ,,De Stuwin9", Maandblad uitgaande van de A.M.V.J.)
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Henk Milo,
Piano- en Orgellessen,
Groenewoudse weg 162

ooÈ in KlaaarsÈribo
Billijke conditiën

Meubileer-in richting
,,HET BINNENHUIS"
J.H.TILDERS Jr.

St. Annastr. 53a
Telefoon 26073

J, ELBERS,
Cou rsing Rijwielen
Ook op termijnbetaling
Tandems te huur
Paddepoelseweg 4

-

Reoaratie -lnrichtin s ::

D. J. DEKKER,
wE =zEN LA A N a §;jri:,%::
TELEFOON 21125

- 153

GAZELLE ^., ,-ri-g.N. - Riiwielen
STOKVIS
(ook vonqÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Lan g eve ld stra at 43

hoek Dcclsche weg

Telefoo n 24464

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

voor

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

rapijten KLEINMEUBELEN

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?
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Sluit o.a.
Persoonlijke Ongevallen-verzekeringen
Ziekte-verzekeringen
W.A.-verzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisver-
pleging, Specialistenhulp en Operaties
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Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, lVater en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU

SCH EKMAN
Groesbeekschewegr 176

Nijmegen, -Te|.23664

Prot. Begrafen is-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdii

Begraafplaats,,Rustoord" en
Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telet.24600
Hees

Instollotie-Burectu voor
Gos-, Water-, Sonitoir
en Electr. Instcrllotiën

Zink- en Mostiekwerken
Geij sers, WcschtoÍels, Closets

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A, Zufang, Fotohandel, wilremuswes

N. SCHWEIG,
Kleermaker

Mozartstr. 43 Tel. 26298

Uw adres

voor betere Maatkleeding

t#ij leveren U beter waar
Spreekt met WALS en

't Komt voor elkaar !
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IAABVERSLAG vcrn ,,De Hazenkcmp"
oveÍ het jocr 1938.

INLEIDING.

DAMES EN HEREN.

Evenals vorige jaren zal ik trachten een kort overzicht te geven over
het afgelopen Hazenkampjaar. Hierbij moet ik teruggaan tot het begin van
Januari 1938 en denk dan aan het allereerste stukje in ons Hazenkamp-
blaadje van Januari, door den Heer C. van Sprang geschreven.
,Wat zal 1938 aan ,,De Hazenkamp" brengen ?" schreef hif.
Een antwoord dat toen niet kon worden gegeven, hoop ik thans in korte
trekken door middel van dit jaarverslag te kunnen geen ; n.l. door U allen in
herinnering te brengen wat alzo 1938 voor ,De Hazenkamp" is geweest.

JAARVERGADERING 2 FEBR. 1938.
Zo had op 2 Febr. de jaarvergadering plaats, die juist op dien datum was
gesteld in verband met het feit dat het 10 jaar was geleden dat ,,De
Hazenkamp" werd opgericht. Deze avond had een bijzonder karakter en
mede in verband met de blifde gebeurtenis te Soestdijk, werden in de
paoze zelfs beschuiten met oranje muísjes bij de thee geserveerd, door
dames met grote oranje strikken in het haar.

SNERTAVOND 18 FEBR, 1938
Nog in dezelfde maand op 18 Febr. waren weer een groot aantal leden
bijeen in de hal van het clubhuis, waar een zeer goed geslaagde,,Snert-
avond" was georganiseerd. Er heerste een zeer opgewekte stemming en
de snert liet zich goed smaken. De leiding berustte dien'avond bij den
Heer Pennings, die dezen avond wel met enige bezorgdheid tegemoet zag,
maar zich toch zeer goed van ziin taak heeft gekweten.

NATIONALE FEESTDAG.
Nog tot de eerste bijzonderheden van het jaar 1938 behoorde de mede-
werking aan de Nationale feestdag op 31 Jan., waar ,De Hazenkamp"
zich niet onbetuigd heeft gelaten. Er was een zeer goede opkomst voor
deelname aan het défilé, waarbij ,De Hazenkamp" dan ook nret vlaggen
en oranje-linten zeer goed voor de dag kwam,

UITVOERING.
De belangrijkste gebeurtenis was wel voor 1938 de uitvoering op 19 Maart,
met de daaraan voorafgaande receptie in het Concertgebouw ,De Vere-
niging". Er was grote belangstelling bij de receptie en het slot van den
avond vormde de zeer goed geslaagde uitvoering.
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Er waren bijzonder goede nummers door de Heren Huisman en Verbeek
gegeven en de extra nummers als tableau vivant-wagenrennen en niet te
vergeten de Quadrille-Lanciers oogstten veelapplaus. Aan een elftal leden
werd het bijzondere speldje voor 10 iaar lidmaatschap uitgereikt. Het
geschenk van de leden in de vorm van een electrische klok werd zeer
op pr,ijs gesteld.

FEESTMIDDAG EN AVOND.
Nadat op 20 April voor de jongeren een feestmiddag was georganiseerd
in de gymnastiekzaal, volgde op 7 Mei een Íeestavond voor de ouderen,
Verschillende oud-leden waren dien avond aanwezig. Hoewel het wellicht
voor een dergeliike avond, ter gelegenheid van een 10-jarig bestaan, beter
ware geweest niet zo'n lang toneelstuk op te voeren, maar meer een
gezellige avond te organiseren, kunnen de spelers en speelsters van dezen
avond toch dankbaar hierop terugzien.
Het blijft altiid moeiliik het ieder naar den zin te maken en we hebben
dan ook tegenover het critisch oordeel van een ,toeschouwer" in een
nabetrachting van een ,,jong Hazenkamper" van een ,,knalavond" kunnen
I ezen.
Men heeft kunnen lachen, aldus deze schriiver ,,om de drie oude uitge-
droogde vrijgezellen, die tot de meest enthousiaste en opgeruimde Hazen-
kampers behoren, en om het snorretje van onzen adjunct".

HEMELSVAARTDAG.
De aanvankelijk aangekondígde wedstrijden tegen de A.M.V.J. op dezen
dag, werden op het Iaatste ogenblik, wéér door de Amsterdammers aÍgezegd.
Het is niet de eerste keer dat een dergelijke mededeling op het laatste
werd ontvangen.
De Heer Huisman, welke dien dag toen een wandeltocht organiseerde,
had ongeveer 35 deelnemers, meest jongere leden en geen enkel Bestuurslid.

(Wordt' in volgend Blad vervolgd.)

VAINI IHIIET SIECIRIEITARilAAT.

H. Jansen
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D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

LaotbloemenUwtolk
ztjn en VAN INGEN
Uw bloemist

Wolf skuilscheweg I 76 - T e1.21435

TeleÍ. no. 21364

Beveelt zich beleeÍd oon
voor olle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

voorkomende reparatie's aan woningen

x
HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-216a

Telefoon 22608
Specialiteit

in Meubeltransporten

Gouden Adelaar

RIJWIELEN
De Banden-Koning

WILHELM MENNE
Burghardt v.d. Berghstr. 173

VAN DER SLUIS
Hotertscheweg No.491

MEGEN
PAUL VAN SCHAI]K

Huis-,
Decor-

en Beclome-
schilder

NI]MEGEN
St. Annostroat 98a

,,lDm ZoN"
Stoomwosscherij
ChemischeWcsscherij
Strijk-inrichting
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEC, 247
TEL.2t740
NIJMECEN
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350 cc Kopklep
Geheel ingesloten kleppen -

%Gritpr
[H§(ffiW\-\ de
w))Ír'§ )\uo,,=§-il.ï/Yryl
verrqssing vcrn IARIEL

voorf938
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De MOTOR voor iedereen,
voor Sport, Zaken, Genoegren:

GILLET i u",.rtingvrii í t,. 250.-

D. K. \ /,. I onder 6o kg i fl. 245._
2 {Vereldberoemde Àerren

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

is Beslist
Meer
Waard

A. \Af. BOOM's MotorenbedriiÍ
v. d. Hcrvestrccr tl2-14 - Nij m e g en - TeleÍ. 23964

B . IIYL. I/Y oY &rtàr 11.525.-
200 cc Kopklep

Cardan-aand_rijving,
Voetschakeling,

Kilometerteller,
Veerend achterframe


