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,,ONS lKAMlrp"
at is eigenlijk een kamp ?

Wat doe je in een kamp?
Wat maakt een kamp aantrekkelijk en als het heel goed is ,,fijn" ?

Wat maakte ,rons kamp" zoo ,rfijn" ?

Ziehier enkele vragen, die mij in de laatste dagen steeds in mijn ge-
dachten waren.

Wat is een kamp? Nu, dat is nogal eenvoudig. Je gaat met een groep
erop uit; woont gedurende eenige tijd in de buitenlucht;slaapt in tenten,
kamphuizen of boerenschuren; je eet een beetie primitief en lepelt ge-
zondheid bij geweldige hoeveelheden. Dat is in telegram-stiil ongeveer
een kamp.

Wat je er doet? Wel: spelen; sprokkelen, een kampvuur stoken (of
vanwege brandgevaar om een ,,koud" kampvuur zitten; op vossen iagen,
de eerste nacht weinig slapen, maar vechten met onzichtbare vijanden,
dat je transpireert van ie welste en ie tenslotte ademloos neervalt om
een uurtje te slapen en om dan weer gewekt te worden door een bal
op je neus of een straal water in ie hals, ín corvee-ploegen zitten en
vóor je kameraden zorgen, door ze te eten te geven en thee, heel veel
thee, eindeloos veelthee (welks limiet over gootwater in zuiver pompwater
eindigt) te laten drinken enz. enz.

Wat'maakt een kamp aantrekkeliik? Dat doet die typische sfeer, die
bijzondere stemming,- die f e over je voelt komen in zulke dagen. Dat is
iets, waaraan niemand ontkomt, of liever. dat iedereen gelukkig pakt. In
je leven van alle dag zit je in de stad. Je leeft tusschen huizen, loopt
door benauwde straten; steen, alles steen. Pas op vrienden, fe kriigt zoo
gauw zelf iets steenachtigs; eerst nog iets van hel-gekleurde baksteen,
maar tenslotte zoo iets van dofgriis-hardsteen. Je zit op ie kantoor te
tellen bij 't leven af, je bent op 't laatst haast een telmachine. De sprong
van tellend nrensch tot telmachine wordt onrustbarend klein. Je zit con-
tracten in elkaar te draaien, allemaal dezelfde vorm en dezelfde foei-
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leelijke stijl. Je staat aan je machinq je zit op je matrassenmakerij, je
legt electrische leidingen aan enz. Wat een gevaren om van levend
mensch geliik te worden aan .ie machine, matrassen, electrische leidingen
enz. Je gaat in je schaftuur dezelfde weg naar huis, je ontspanningsuien
ziin vaak zoo hetzellde gevuld. Is het wel ontspanning of is 't slenteren
langs de straat of lezen in nietszeggende boeken, of iets dergelijks.

Uit al deze gevaarlifke gewoonte-dingen, uit heel dat dagelijksche sleur-
leven, waar je zoo gauw aan toegeeft, word je opgetrokken naar iets
heel anders, naar iets veel mooiers, naar de kampstemming.

Als fe je kamppakje aantrekt thuis, glijdt er al iets dofs af. De eentonige
buitenkant van boord, das en colbertcostuum, of van japon met kraagje,
verandert in iets levendigs. Als je op de pont bent, kijk je achterom en
zonder eénige weemoed voel je een beetje meer grijs, n.l. je griize om-
geving, wegvloeíen en als je je kampterrein binnenrijdt, van je fiets
springt en de dennenlucht rnet volle teugen inademt, dan verdwijnt ook
het laatste restje sleur, dat er nog binnen inzat en de nieuwe, frissche,
heerlijke, gezonde kampstemming, heeft je volkomen te pakken.

Hebben we 't niet allemaal zoo gevoeld? Zit eens even rustig, probeer
je nogeens al die gewaarwordingen te herinneren, ga dat alles nogeens
na, dan voel je, dat 't ongeveer zoo gegaan is. Van welke l<leur of richting
een mensch ook is, je ervaart het zoo ongeveer. Hoe kan 't anders.
Vanuit de stad zoo in de prachtige, vrije natuur voel je iets van het
Eeuwíge, dat daarin leeft. Bij velen misschien onbewust, maar zonder
dat je het zelf merkt, ben je al onder die bekoring gekomen.

Nu ik dit schrijf, denk ik weer heel sterk aan de film ,,Contrasten",
die Dr. J, Eykman voor ons draaide. Dat jachtige stadsleven en daarnaast
het rustige buitenleven. In het eerste geen tiid van stil ziin mèt en tegen-
over jezelf en in het laatste zooveel rust. Dat alles geeft die heerlijke ont-
spanning, die niet is een leeg najagen van tiidverdríif, maar die is een
ontspanning, díe geënt is op een diepere ondergrond.

Deze kampstemming voel je in ieder behoorlijk kamp. Toch vond ik
onze kampstemming nog iets anders. Er zat nog wat anders achter. Als
je daar iemand zoo even alleen zag staan en je ging naar hem toe, en
hii zei dan zoo tegen je: ,,Man, wat is't hier heerlijk. , . fiin!", dan
kwam zooiets zoo vol overtuiging en overgave boven, dat je de kamp-
stemming proefde, maar nog dieper en voller dan gewoon. Nu ben ik
vanzelf bii de Iaatste vÍaag gekomen.

Wat maakte ,,ons" kamp ,rfijn" ?
Ik geloof, of liever ik weet, dat't dit is: Wij, Hazenkampers, daar in

Oud-Lèusden tezamen, wij hebben onze kampsfeer met elkander zoo
willen voelen en laten groeien, niet opzetteliik of kunstmatig, maar van-
zelÏ van binnen uit, tot zoo iets moois, omdat wii de overtuiging hebben
of althans in de verte voelen, dat zii alleen zoo wordt, als ze gevoed
wordt uit het Evangelie van Jezus Christus. Dààr hebben we gevoeld,
hoe we jong kunnen blilven en levend, hoe we_ kunnen blijven boven_de
sleur vair alle dag, als we ons stellen achter Christus. Nergens zouden
we die preek zoo begrepen en doorvoeld hebben als daar. Want daar
buiten onder de boomen in die heerliike rustige orngeving, stelde ie iezelf
open, gaf je toe aan de drang naar het Hoogere, gaf ie toe aan die drang,
die van binnen in je ie altijd naar God driift. En die andere kracht in ie,
waar je zoo mee vechten kunt om de baas te bliiven en waaÍ ie zoo
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dikwijls van verliest, sloop vanzelÍ uit je weg. In zulke dagen grijp je
naar Boven en je voelt ,houvast". Zeker je voelt de grond wel weer eens
onder je wegzinken en 't houvast ontglipt je wel weer, ntaar als we een-
maal iets van Christus in ons gevoeld hebben, dan zal 't een volgende
maal beter gaan, totdat we er niet meer buiten kunnen.

C. G. v. BINSBERGEN.

=illllilt 
I l|l | | il i I I illt=

it nummer staat wel in het teeken van 't Pinksterkamp.
LJ 'n Bewijs dat zoo'n kamp groote beteekenis heeft voor onze Ver-
eeniging. Jammer dat de auteur van ,,Kampherinneringen" anoniem schreef.
Wil hii ol zii zich nog even aan de Redactie bekend maken ? Voortaan
zullen artikelen die niet onderteekend ziin, moeten worden geweigerd.

Zooals reeds eerder werd vermeld, mag voor het blad een schuilnaam
worden gebruikt.

Copie voor het volgende nummer, zoo mogelijk, in te zenden vóór 1 Juli.

DE REDACTIE.

=lilillltilliltt]ililililililil=

Zaterdag 24 Juni wordt er op het wei'tje bii de Nijm. Jeugdherberg
een Volks-dansavond gehouden voor alle Nijm. Volksdansers tesamen . . .

als 't tenminste mooi weer is. - AIle Hazenkamp-dansers en -belang-
stellenden zoÍgen vóór achten aanwezig te ziin in een of ander fantastisch
costuum; breng 10 ct. voor de J. H. en een lampion mee.

T. SCHOORL STRAUB.
Hertstraat 7. Tel. 3637.
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lKavl rptHr tEtR n tNt tNt tEtRtr tNt G tEtNt.

Daar stonden we dan netjes klaar,
Want de groote dag was daar,
Dat we naar Oud-Leusden zouden vertrekken,
Om ons ideale Kamphuis wederom te betrekken.
Jongens wat waren we met een bende
Ààn-Oi" rij kwam haast geen ende. 

--'
Heer Huisman was nog niet van de partij,
Die kwam in Zetten er pas bij.
Doch in dat Zetten gebeurde wat,
Daar kozen wij het verkeerde pad.
Och hadden we het maar niet gedaan,
En de goede weg door het dorp gegaan,
Want drie Hazen stonden daar met gevolg opgesteld
Die hadden aan een ieder, die het hooren wilde, verteld,
,,Straks zullen jullie kunnen aanschouwen,
Wat de Hazenkarnp voor elkaar kan tirouwen.
Een groep van wel vijf- en tachtig man,
Ja, wat zeg jullie daar wel van."
Doch wat er ook verscheen
Van de Hazenkamp slechts één.
Zoo viel de goed bedoelde reclamecampagne in 't niet,
Dat was voor onze drie Hazen een groot verdriet.

De verdere tocht verliep zeer vlot,
Gelukkig gingen ook weinig fietsbanden kapot.
Tegen half negen bereikten we ons kamphuis,
Daar voelden we ons allen direct weer thuis.
Moeke had alles weer keurig voor elkaar,
Thee en koffie stonden zoowaa( al klaar.
Van slapen kwam de eerste nacht niet veel terecht,
Vooral de heeren sliepen bifzonder slecht,
Want Barendje Droogkomiek hield hen uit den slaap,
Met als resultaat den volgenden dag een hevig gegaap,
De maaltiiden waren vol vroolijkheid,
Het eten prima, prima, dat moet gezeid.
De corveeërs rverkten hard voor de goede zaak,
Zij kweten zich, zonder uitzondering, goed van hun taak.
Vooral Mr. Maartense schonk thee met een straal,
Dat was gewoonweg kolossaal.

Heer v. Binsbergen was niet zoo op dreef als voorheen,
Maar een verloofd man voelt zich ook zoo unheimlich alleen.
De vossenjacht viel voor de jagers niet mee,
Het was in die brandende zon een corvee,
En dan nog vossen van zulk een bijzonder ras,
Dat met geen mogelijkheid te vinden was.

í

i
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Het kampvuur, hoewel helaas niet echt
Was tocË oàk'lung niet slecht, 

''

Terwijl die wandeling in den maneschijn,
Voor velen onvergetelijk zal ziin.
De volgende dag gaf .weer veel pret,
Toen werd Heer Huisman in het zonnetje gezet.
Hij heeft het n.l. durven wagen,
De aardappelschilsters te plagen.
Het resultaat was een emmer water over ziin huid,
Sjonge, sjonge, wat zag ons directeurtie er uit.
De fietstocht naar de Pyramide was ook erg fijn,
Alleen een foto van 'n glijbaan maken doet knapies pijn.
Tot besluit van de vele pret,
Kregen we zalige rijstebrii tot dessert.
Zoo- was het uur van vertrekken weer daar,
En we benijdden de achterblijvers, zoowaar.
Maar hopeliik was dit niet ons laatste kamp,
Want dat zou ziin een Hazenkampramp.

M. de G.

****. f,É

Een historisch oogenblik uit de Vosseniccht.
MOTTO : Wie de schoen pqst, mqqkt de veters dicht I

Daar gingen de vossen. Ze voelden de confettie no_g niet door hun
vingers §tiliten öf de listigheid eens vos' besloop hen. Daar gingen ze,
vasÍ besloten een spoor te leggen, dat een heele toer zou worden voor
de jagers. 't Is hun volkomen gèlut<t, zelfs de ,,meute" van den Directeur
wad niet bij machte de sportieve prestatie te leveren, het heele spo.or af
te loopen. 

'Het 
ging dan- ook wel- door ,,zwaat terrein". Toch viel 't me

van diè groep eén beetie tegen, dat ze na lr/2 uur zoeken de moed al op
gaven." En de andere ploegen ? Ze waren ,heet". Op een paar meter afstand
liepen ze langs dè schuilplaatsen van de vossen, die verscholen zaten in
bo'omen of in droge greppels. Arme iagers, goedige zwoegers; hadden
jullie 't maar geweÍenÍe, dat we zoo diChtbii zaten en met rooie hoofden
van tot barsiens toe ingehouden lachen, iullie zagen prutsen. Want dat
was 't toch eigenlijk. Een ploeg vond tenslotte een ranja-gelegenheid en
was'tspoor bijster; een andere ploeg zag een iiscokar en de bijbehoorende
man kon even-later ,,leeg" vertrekken. Het was voor die ploegen de eenige
glorie, datze,toen ze thuis kwamen en daar een poosje later de vossen
íagen aankomen, zingende: ,,we hebben de kwatta gewonnen", konden
ze§gen: wij hebben tót loon tenminste rania gedronken of iisco's gekloven
en jullie niks .
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. Dachten jullie dat? Een vos is loos. Ik zal jullie even één moment
schilderen, om jullie van die waan te genezen.

De vossen, ziende dat de jagers 't opgaven tegen hun handige listig-
heid, verzamelden zich en vertrokken naar huis. Bij Hótel Oud-Leusden
moest de glansrijke overwinning even gevierd en de stoffige kelen gesmeerd
worden. 't Was er" stampvol. Onder hooge, veel schaduwgevende boomen
vonden we een koel plekje en daar bestelden we heerlijk koele lafenis.
We trokken wel veel bekijks vanwege kleeding en overwinningsliederen.
Ineens in de verte een troep jongelui; marcheerend onder luid gezang.
Op hetzelfde oogenblik kwam de kellner met een blad vol uit het Hötel
laveeren, onr tusschen verkeersgewirwar door, ons tafeltje te bereiken.
,De jagers" . . . . één kreet, één reactie. In een oogwenk lag alles achter
een prieeltle met een half oog om een hoekje loerend. Daar kwamenze,
,de overwonnenen." Weet je wat ze zongen:

En niemand kon ons zien - En we hadden pret voor tien.
(,De druivenzijn ztur", woorden niet gedacht door vossen, maar door jagers).

Hadden jullie 't maar geweten hè, dat die kellner, die daar ineens midden
op de weg stilstond en ons allen plots zag verdwijnen, zoodat ztjn prach-
tige coiffure als een stroobos overeind vloog, en automobilisten woedende
gebaren maakten en motorrijders woorden van ezel e.d. naar ziin hootd
slingerden, terwijl het verkeer in een oogwenk in de knoei zat, schrok
om ons. Hadden jullie 't maar geweten hè, dat al dat publiek dat er eerst
niets van begreep, ineens enthousiast applaudiseerde en jool had
niet voor jullie, maar omdat wij jullie zoo heerlijk bij de neus hadden
Hadden jullie 't maar geweten hè, dat toen wii in het kamp kwamen, wij
reeds zooveel gezien, gehoord en genoten hadden en tenstotte nog de
eerlifk verdiende kwatta's kregen, dan hadden jullie niet zoo opgeschept
over een vieze, kledderige, druipende ijsco op de gloeiende hei en een
lauw glaasje ranja in een vuil tentje.

Hadden jullie 't maar geweten hè.
Vossen zijn toch wel slim hè.

rilfl=1il1il

VAN HET SECRETARIAAT:
Ingeschreven nieuwe leden in de maand Mei :

Groep heeren: H. A. Veldman,
, P. Windig.

Groep iongens IIa.:
,, II

;, u la. A. Weideman,
, I M. Peters.

Meisjes L.S. Klokkenberg: I. Tap.

EEN VOS.

Jongens L.S. Klokkenberg: L. Maters,

: waterk,,íartie,, $ioï;il|,,
, R, Z|EI,

CONTACTCOMMISSIE: Tot lid van de
kozen M. Kruyt.

Groep Dames III: G. Kamminga,
, IIIb. C. Ztel,
, IIIb. C. M. Eekhoff.

Groep meisjes IIa.: H. Schekman,
, II J. Scholten,
, la. N. Noë,

contactcommissie in groep meisjes IIa is ge-

P. J. Brouwers,
P. Hallebeek,
F. Alberts,
B. Wenting.

ADMINISTRATIE: Er zijn nog enkele abonné's die hun abonnement 1e halfjaar niet
hebben voldaan. Postrekening van de Secr. Penningm. ,,Hazenkamp" is 21€y'l00.
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IKAIMI IPIHI IEIRII INI INI IEIR II INI G IEINI.

Éen van de fijnste dingen van ons kamp vind ik altijd de Jeugddienst. ,ls een
kerkdienst in een kamp dan anders dan een gewone kerkdienst?" vraagtiemand
die nog nooit met ,,de Hazenkamp" gekampeerd heeft. De lui, die wel mee ge-
weest ziin, zullen zeggen : ,,Ja, zeker is die anders". Je zÍt fíjn in je kamppakje
op de dennennaalden rret je rug tegen een boom. Door de takken heen zie je
de helderblauwe lucht en de stralende zon. 't Is net, of God dichter bijje is, dan
onder een kerkdak. Om je heen zie je enkel bekende gezichten. Dat geeft je
een prettig gevoel. Je hoort immers gedurende een paar dagen met deze heele
groep tot eenzelfde gezin ? En ook de spreker hoort tot dat gezin ; leeft er in
mee. In de vorige kampen was het Ds. Barger, deze keer MijnheerOosterlee.
Deze begon ZondagzÍjn toespraak met te zeggen, dat menschen die jong zijn, en
nog aan 't begin van't leven staan, te benijden zijn. Als je jong bent, heb je
kracht, moed en levenslust. Je denkt dat je alle moelijkheden kunt overwinnen ;
niets in de wereld kan je verhinderen, op het doel af te gaan, dat je bereiken
wilt. Toch is dat niet altijd en bij iedereen het geval. Hoeveel jonge menschen
zijn er vooral in de tegenwoordige tijd, die met durf en vol verwachting het
leven beginnen en die na een paar jaar volkomen verslagenziin. Ziihebben
niets meer van 't leven te verwachten,ze hebben er mee afgerekend. 't Is hun
gegaan zooals de profeet Jesaja zegtin hoofstuk 40: ,,De jongen zullen moede
en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen". Jesaja heeft hier
op 't oog de jonge menschen in Israël tijdens de ballingschap, die misschien
nooit hun vaderland zullen zien. Maar Jesaja laat er op volgen : ,Die den Heer
verwachten zullen de kracht vernieuwen ; ztj zullen opvaren met vleugelen ge-
lijk de arenden ; zij zullen loopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en
niet mat worden". Wie zijn dat,zij díe den Heer verwachten ?

Dat zíin de menschen, die vertrouwen, dat God hulp en uitkomst zal
brengen; die in dat vertrouwen uit Zijn hand ook ballingschap en tegen-
spoed willen ontvangen ; die na de felste slagen het leven toch nog aandurven,
omdat zij weten, dat God zelf hen weer zal oprichten. Dit groote vertrouwen
te hebben moet voor ons makkelijker ziin, dan voor de menschen uit Jesaja's
dagen, omdat God ons in Jezus Christus Ziin oneindige genadegetoondheeft.
Medeleden van ons kampgezin, ik hoop, dat jullie net als ik nog vaak aan dat
fijne, rustige uurtie onder de Oud-Leusdensche dennen zult denken. Al zouden
we over een poos veel van al het mooie, dat we in die dagen gezien en beleefd
hebben, vergeten ziin, en we hadden alleen dit uur in onze herinnering be-
waard, dan geloof ik, dat we 't beste van 't heele kamp bewaard hadden.
Misschien zouden we dan probeeren, in ons heele verdere leven te behooren
tot hen, die den Heer verwachten; want dan zullen we loopen en niet moede
worden, we zullen wandelen en nièt mat worden.
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Progrcrmmq vcrn Wedstriiden.
Evenals vorig jaar, organiseert de Nijmeegsche Commissie van Athletiek weer wed-

strijden voor de jeugd.
Ditmaal zullen ook de meisjes van de partij ziin.
De programma's voor de iongens en meisjes zien er als volgt uit:

Leeftijd 10-12 jaar:

1. 60 M. hardloopen
2. vèrspringen
3. hoogspringen

13 en 74 jaar:

l. 60 M. hardloopen
2. vèrspringen
3. hoogspringen
4. balwerpen

Verder een estafette 4 maal @ M.

VOOR JONGENS:

13 en 14 jaar:

1. 60 M. hardloopen
2. vèrspringen
3. hoogspringen

15 en 16 jaar:

1. 80 M. hardloopen
2. vèrspringen
3. hoogspringen
4. kogelstooten

Verder een estafette 4 maal 80 met, als het kan, verschillende ploegen.

VOOR MEISJES:

15 en 16 jaar:

1. 60 M. hardloopen
2, verspringen
3. hoogspringen
4. balwerpen

Zoo jongens en meisies, Iaat nu eens zien, wat je kunt, Zet nu eens de tanden op
elkaar, ga nu maar peuteren. Denk er om, ik wil met jullie weer een flink figuur slaan.
Afgesproken, ***

Voor de Heerenafdeeling zullen er in de maand Juli vaardigheidsproeven worden
afgenomen, waarbij men het vaardigheidsdiploma le,2e en 3e graad kan behalen in-
geÈteld door het bestuur v.d. Hazenkamp.- Het voorstel v. d. heer de Graaf is door het bestuur goedgekeurd en daarom laat
ik hier de verschillende eischen voor de 1e,2e en derde graad volgen.

Deze eischen zijn overgenomen v.d. Zuid Holl.-Athletiekkringen en blijven voorloo-
pig onveranderd.- -Mocht in de practijk blijken, dat er een of ander onderdeel gewijzigd moet worden,
dan zal dit medegedeeld worden.

1e graad 2e graad 3e graad

Hoogspringen met aanloop 1,30 M. 1,3q M. 1,4q M.
Veröiinge"n ,, b 4,30 , 4,75 ,, 5,25 !

; - zonder n 2,30 n \& ,, 2,50 »

Polsótokhoogspringen \,Zq ,, ?,gg ,, ?,11 L

,, verspringen 5,50 ,, q,gq ,, 6,QQ ,,
Hinkstapsprong - 9,20 ,' 19,9q ,, 19,50 ,,
Kogelstóoten - 6,75 ,, -7.21 ,, -8,00 ,,

Spàerwerpen 22,50 ,, ?q,00 ,, qq,00 
',Discusweipen 18,00 ,, 20,00 ,, 25,00 ,'

100 M, hardloopen 14,00 sec. 13,50 sec. 12,60 sec.
400 ,, ,, 1 min. 15 sec. 67,00 sec. 60,00 sec.

1500 ,, ,, 5 min. 35 sec. 5 min. 20 sec. 5 min, 5/16 sec.

35 K,M. wandelen binnen 7 uur, rust inbegrepen.
Verder klimmen en dalen in een touw 3 x 3 M.

A. HUISMAN.



Wenscht U net en degeliik

Schilderwerk?

VRAAGT PRIJSOPGAVE BIJ

M.J.".SCHAlKuZ*..

HUIS.

EI{ DEGO RATIE$GHI LO ERS

Berg en Dalschew eg 222

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

l5 cts.

5 cts.

5 cts.

f 5.- Bons
geven recht op

een Vergrooting.

AGFA
FOTO.ARTIKELEN.

I

Tè
fran keeren.

,--l

NIJMEGEN.

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEE 276 - NIJMEEEN

Ontwikkelen rolfilms (bij ons gekocht)

Ontwikkelen platen vanaf

Afdrukken Hoogglans vanal

Atelier dagelijks geopend van 8,30 tot 8 uur 's avonds.
Zondags van 10 tot 5,30 uur.

BERICHTKAART

Aan het Secretariaat

van de G.V. ,De Hazenkamp"

GROENEWOUDSCHE WEG 305,



hX-sst
.fii;ïË')ioruo,

I{It'IEGEN

@d;ffiis

A. VAN DER SLUS,
AANNEMER
Hatertsche weg 491

Tel. 1364 Tel.B6{

A ll e voorkomende
Timmer-, Metsel- en
aanverwante Werk-
zaamheden

[,lie uwbouw, Reparatie's, Rioleerin gen

1 e Klas Reparatie-lnrichting.

HAZENKAMPERS !

Floog rrde Hazenkamp" !
Komt allen op onzen salon en U steunt de Club,
daar 20/o van het door U besteede bedrag in de
kas komt van ,rde Hazenkamp".

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
DAMES- EN HEERENKAPSALONSSt. Annastnat 120

Telefoon 3418

Ondergeteekende :

(Naam)-

(Adres)

wenscht ; (doorltaleru utat ruiet aerlangd wordt),

donateur(trice van de Vereeniging,,de Hazenkamp"te worden
tegen een jaarlijksche contributie van f .......". (Minimum f 1.-);

zieh te abonneeren op het Maandblad ,,De Hazenkamp",
(Abonnementsprijs f 0,50 per halfjaar; franco per post f 0,65.

(Oruderteeheruirug)


