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Verslcg der JcrcrrveÍgqdering.

Zooals we dat de laatste jaren gewend zijn, was ook dit keer de jaar-
vergadering druk bezocht.

ln zijn openings-woord bood de voorzitter nogmaals ziin beste wenschen
aan voor het jaar 1934. In het particuliere leven, zij spreker, is dit wen-
schen een hachelijl<e onderneming. 1934 ziel er niet a[ te rooskleurig uit.
We zijn hier echter in Hazenkamp-verband bijeen en in dat verband breekt
het vereenigingsjaar onder gunstige omstandigheden aan. Spreker wees
op het groote aantal leden n.l. ,100, dat de vereeniging in het afgeloopen
jaar geteld heeft en vindt dit geen gering bedrag, gezien de vrij hooge
contributie, terwifl ook het verloop der leden zeer groot is: 150 leden
hebben in 1933 bedankt, andere 150 leden hebben hun plaatsen ingenomen.

Sprel<er vraagt: wat zou toch de reden zijn, dat zoovelen zich tot de
Hazenkamp aangetrokken gevoelen ? De groote reden hiervan is, zoo
meent hii, dat men in Hazenkamp-verband bijeen, persoonliik en vriend-
schappelijk contact heeft. De groote kracht van onze veÍeeniging, zoo
gaat hii voort, is gelegen in haar vaste l<ern. De bloei van de vereeni-
ging hangt niet af van het bestuur of van wie dan ook, doch staat en
valt met de s5,mpathie van de leden. De vereeniging nu heeft getoond
groeikracht en expansie te bezitten. Naar aanleiding hiervan noemt spre-
ker: de volksdans, de korfbal-afdeeling en het club-blad. Dit alles is een
teeken van gezondheid. Toch moet men uit dit alles niet opmaken, dat
er niets meer te wenschen oveÍ zou zijn. Indien de heer Oosterlee een
Hazenkamp-verlangliist moest maken, zos er boven- en onderaan met
groote letters staan : een nieuwe gymnastietr<-zaal. Hoewel hij weet, dat
hier, onder de tegenwoordige economische omstandigheden, geen l<ijlr op
is, noernt hii dit toch. Hij rvil den leden toonen, dat het bestuur voor
deze zaak niet blind is.
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Aan het slot van zijn openingswoord dankt spreker de contact-commissíe,
met wie in het komende jaar nog meer overleg gepleegd zat worden, om
daardoor de in de vereeniging aanwezige krachte-n "roo pöductief mogàlr';[
te maken. verder degenen, die zoo tiouw de contributie inden, de red-actie
van .het blaadje, de inzendsters en inzenders van copie hiervoor, en last
not least den secretaris, de medebestuur.sleden, den dírecteur, terwijl het
ons goed deed, dat spreker een speciaal woord van dank riirrtte tót den
heer verbeek, die volgens sprekei_als adjunct-directeur eigenlijk een ver-
velend baa.ntje. heeit en, om een Klokkenbergsche uitdruk"king te gebrui-
ken, vaak loopjongen van den knecht van den bijkok is. sprËker"uitzijn
waardeering voor hetgeen de heer verbeek gedaón heeft bliten ziin coir-
tract om, want, zonder ook maar iets aan oízen kranisen directeur af te
doen: rvelk een groot aandeel heeft Verbeek niet §ehad in het doen
slagen van de zomer-campagne !

Hierna gaf de secretaris een duidelijk verslag van de vorige vergadering.

In punt 3 van de agenda : de mededeelingen somt de voorzitter op wat
ons nog te w-achten staat aan conversatie-avonden, kampen, voetréizen,
bezoek van A.M.v.J.-leden, uitvoeringen, waarover in àit nummer nog
wel het een en ander te lezen valt.

Na de mededeelingen krijgen we een pauze van ongeveer 5 minuten,
waarvan een dankbaar gebruik wordt genraakt.

Het jaarvers_lag is.als altijd geen opsomming van feiten, maar gekruid
met snedige, humoristische -opmerkingen, waarvan het geldt: een-goede
Ha^zenkamp-verstaander heeft maar een half noord noodig.

onze secretaris heeft hierin zijn persoonlijken kijk op het leven onzer
vereenigin_g. En, zooals onze voorzitter dan ook opmeikte : uit het jaar-
verslag bliikt, dat er in de Hazenkamp niets gebeurt, of de secretaris-
penningmeester is er bij betrokken. Terecht zegt de heer oosterlee, hoe
zouden we het moeten maken, als hij dit ondankbare werk niet op zich
nam. Het aantal uren dat onze secretaris voor de vereeniging werkt is
groot. Dit l<unnen we niet voldoende waardeeren. Geen twèedé, die zoo-
ve§:l tijd en liefde voor de Hazenkamp heeft.

Door een luid applaus gaven de aànwezige leden dan ool< blíjk, hoe-
zeer zij instemden met de woorden van den voorzitter, gericht tot den
heer v. Westreenen: Nog vele jaren in ons bestuur !

. Volgens het finantieele verslag, dat toen volgde, hebben de uitgaven
de inkomsten overtroffen, Gelukkig deed de penningmeester de zorgelí;ke
trek, die zich reeds op veler gezichten begon te veltoonen, spoedig ver-
dwíjnen door de mededeeling, dat de waré oorzaak hiervan gelegen is in
de groote uitgaven, die het lustrum meegebracht heeft, nten-zal-dit laar
dan ook zeer zuinig moeten ziin. Ook he1 blaadje heeÍt een tekort. Om
dit tekort te doen verdwijnen raadt de penningmeester aan ervoor te
zorgenl dat een zeker soort advertenties vaak in dit blad voorkomen.

Nadat de finantieele commissie, bij monde van den heer H. Oosterlaan,
haar verslag uitgebracht heeft, worden in de nieuwe finantieele-commissie
gekozen : de dames G. Benning en L. Fiege (ondanks haar verzekering
niet administratief aangelegd te ziin) en de heer B. Compagne. In tegen--



128 - ,,DE HAZENKAMP''

stelling met andere jaren, hebben de dames dit jaar in deze commissie
de meerderheid. De voorzitter gelooft, dat hierdoor goed gemaakt is,
hetgeen op de vorige vergadering tegen het zwakke geslacht misdreven
is door de bestuursverkiezing.

Zooals te verwachten was, zijn de drie aftredende bestuursleden onder
luid applaus herkozen. Voor de rondvraag begint geeft de voorzitter weer
5 minuten paoze. De leden kunnen dan met elkaar de vragen, die zij
eventueel zullen stellen, bespreken.

Voor de rondvraag komen nog enkele nagekomen mededeelingen over
het spaar-systeem, commissarissen-kwestie en over een cursus in Morris-
en Zwaarddansen.

Bij den rondvraag wordt het donateurs-vraagstuk besproken door de
heeren Grotenhuis en Hoose. Hierover zal in de contact-commissie een
nadere bespreking gevoerd worden.

Verder wordt op het voorstel van den heer A. Hoose besloten de korf-
ballers, bij een wedstrijd, hiervan kennis te geven per briefkaart.

Met een fikschen hamerslag wordt deze lang niet ongezellige verga-
ring gesloten.

A.H.V.

Icrqrvergcrdering.

Op Maandag 22 Januari i.l. had de iaarlijksche algemeene ledenver-
gadering plaats onder leiding van onzen voorzitter de heer A. Oosterlee,
die op deze vergadering vele vriendelijke woorden van dank richtte tot
de vele leden, bestuursleden en directie enz., voor hetgeen zij in het af-
geloopen jaar voor de vereeniging hebben gedaan.

Dit was de eerste jaarvergadering na éen iaar voorzitterschap van den
heer Oosterlee.

Mag ik hier een oogenblik de Hazenkamp van het afgeloopen jaar
vergelijken met een mailboot geheet uitgerust voor een zeereis met een
groot aantal passagiers, een veelkoppige bemanning voor allerlei te ver-
richten baantjes, bekrvame stuurlui maar zonder kapitein, wat zou er dan
van terecht gekomen zijn.

Dat het is gegaan zoo het gaan moest is zeker te danken aan het feit
dat rvij den heer Oosterlee als gezagvoerder hadden, waarvoor ik zeker
namens alle Hazenkampers een harteliik woord van dank mag richten
voor hetgeen hij voor de Hazenkamp (zii het dan voor vele misschien
achter de schermen) heeft gedaan in zijn eerste jaar van voorzitterschap.

HAZENKAMPER.
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Hcrzenkcrmp-A.B.C.

.4. is de ,4anvang waaímee we beginnen
Wat onzin bij elkaar te verzínnen.

B. is 't Bestuur wij wisten het reeds
Is altiid prima geweest.

{). is 't Clublied door een ieder gezongen,
Uit volle borst met onvermoeide tongen.

D. is de Directeur dat zal een ieder wel weten
Hij laat de kaas niet van zijn brood af eten.

E. is de Eere-voorzitter ,,commentaar" overbodig
Een volgende regel is hier dus niet noodig.

I. is de /èestavond, een ieder present
Zoo'n daverend succes, heeft er nooit een gekend.

G. is de Graaf, de zot aller zotten.
Zijn grootste plezier is : de lui te bedotten.

H. is de Ë/errie bij 't dansen der volken.
Ondanks alles is ieder in de rvolken.

t. is lemand die bang is voor niemand.
Het is een van bovenstaand iemand.

J. is een ./ongen, zoo sterk als een stier
Ja, hij is werkelijl< haast één en al spier.

li. zijn de l(ritiekelingen, kritieh leveren is goed.
Als je maar capabel bent en neet hoe ie't doet.

L. is Oud-Zeusden ltet kamp van 't kampeeren.
Daar kunnen zelfs de Heeren huishouden leeren.

,M. is een ,Meisje dat sterk aan een jongen doet denken.
Nu houd ik op, anders zot-t ik haar krenken.

"\. is 't "\"ieuws, $raar men gretig op wacht
En door ons blaadje steeds wordt gebracht.

(). is de Heer Oosterlee, een pracht-president.
Die op zoÍgzame wijze, zijn leden verwent.

l'. is 't 1'ruttelen, wat op geen les zou ontbneken,
Wanneer de Directeur er geen stokje voor zou steken.

0. is de (Jueue die ze allen graag maken,
Om in 't bezit van dit blaadie te raken.

- t2s
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is de Heer Booswinckel die ons wist te amuseeren,
En op een honkbal-wedstrijd zal tracteeren.
is de ,S'port of het ,\'pel naar keuze,
Altijd voorwaarts is onze leuze.
is 't Tournooi, waar robuste athleten,
Op verblindende wijze hun krachten gaan meten.
zijn de [/ren van rillen en beven.
Wanneer we een uitvoering geven.
is de Heer Zerbeek, een amateur zedepreker,
Maar ken je hem wat meer, dàn weet je wel beter.
is de Heer v. ITlestreenen, oh!, als die er niet was!?
Al klinkt 't ook vreemd, ,,hij vertroetelt de kas".
werkt al vaster en schrijft nu al sterker.
Als je zoo doorgaat, wordt je vast ,,vast medewerker"
is de ) ver waarmee we steeds werken,
't Is jammer, dat de leeraars 't niet merken.
is 't Zwammen, dat ik hierbij zal eindigen,
Om niet nog meer van mijn lezers te piinigen.

PAPRIKA.

Door buitengewone omstandigheden verschijnt dit laatste nummer van

de 1e jaargang in klein formaat. Zoodoende bleven nog enkele inzen-

dingen bewaard voor de nieuwe jaargang.

No. 1 van de tweede jaargang verschijnt 1,7 Maart en doet dan tevens

dienst als programma voor onze uitvoering.
Op allei medewerking wordt gerekend om dit nummer zoo goed mo-

gelijk te maken. Copie wordt ingewacht voor 1 Maart'

De Redactie.

R.

,-Í.

T.

a

r.

T,.

,Y.

t:

Z,
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VarNr HET StrctmrcrrArRltAAr :

Ingeschreven nieuwe leden in de maand Januari:

Dames IIIa. Fr. v. Gelderen. Heeren C. pors,
,, IIIb. A, v. Laar, B. Schubert.

M. v. -l ,aar, Jongens II. Jop. Vriezen,
R. v. Lin, Jo Pluim.
M. Schuiling, Jongens L.S. Klokkenberg

H r';l;#"ï' yol,,*"",i1fl"1i-,0.

ulrvoERING. De uitvoering oi"1*vankelijk was bepaard op 10 Mrt.
a s is op verzoek van de Directie v. h. concertgebouw ,De veèeniging',
één week uitgesteld en dus nader bepaald op Zaterdag rT Maart als. "

De entréepriis voor deze uitv-oering bedraagt 50 ct. plus berasting.
Kaarten zullen weer vÍoegtijdig bij de leden verkrijgbaa r zijn.

-:-
ADMINISTRATIE. In de eerste helft van Maart zullen aan oudersleden
en Donate-urs(trices) de kwitanties voor 1934 worden aangeboden waarbij
tevens vriikaarten voor de a s. uitvoering worden verstreÉt.

Aan abonné's van het maandblad wordt in herinnering gebracht dat de
volgende rya?ld de, nieuwe jaargang ingaat en het aboniJmentsgerd voor
het eerste halfjaar 1934 ook gestort-kan worden oppostrekenin§:216400
van den secr. penningmeester.

-:-
DAMES-SENIoRES.LES. In het_vorig Hazenkampnummer werd gespro-
ken over de oprichting van een Damel-seniores aideeling.
,,Deze afdeeling is thans tot stand gekomen. De leivindt praats op
Maandagavond van 8-9 uur in de zaal' van de Kweekschool opde Kloli-
kenberg. Reeds werd door 18 dames enthousiast aan de ressen deerge-
nomen.

Nieuwe opgaven worden nog ingewacht aan het Secretariaat Groene-
woudscheweg 305, telef. 1899.

I\T \f Onsevqllen-Verzekerins Mij vqn ,,De Nederlcnden" von 1845.rr. Y . Verzekerinq teqen Ongevqllen, Ziekten, (Wettelijke oonsprokelijkheid.)

FATUM.Y;:z:§r,:,gg j"ïr#"ó'#vonZiekenhuisverpresins,

INSPECTEUR VOOR NUMEGEN EN OMCEVING:

G. JAUTZE, Groesbeeksche wes 247. - TeleÍ. 2920
Vraagt inlichtingen voor onze Verkeerspolis,

premie per jaar vanaf f 3.- p.p.

L.(
MF
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Gebr.vcnderHoek P POELEN
Meubel e n
Graafscheweg 109

Levert tegen
Lcrge Priis
Solied Werk
Begrooting compleete meubileering gratis

BERIIDT" Gouden Adelaar

RI.IWIELENE
Alleen verkrijgbaar

W. MENNE,
Burghardt v.d. Berghstr. 173

Reparatie-lnrichting

Weezenlaan 47
ORNATUS_
en D.-C.-R.-
RIJWIELEN
ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
Concurreerend Adres

Bel
voor
een

op 1008
RIJTAXru.":.ïi

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
Touringcar-, Luxe Auto-

en Taxi-Bedrijf
cRoENESTR. 352, NIJMECEN

'n Advertentie in dit Blcrcrdie doet 't
Vroogt eens inlichtingen: Muntweg No. 352.

Begrafenisonderneming : H e e s- St. A n n a,
Begraafplaats ,,R u s to o r d" en Gemeente-begraafplaats

unrrn uttvoentNtuu'ouo 
rER .REMATTEBILLIJKE 

TARIEVEN

J. DE HARTOG,
Koster der Ned. Herv. Kerk.

HEES, DoRPSSTR. 83,
Telefoon 3199
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J G HA=FKENS&Zn
SCHILDERSBEDRIJ F

WOLFSKUILSCHEWEC 207 - HEES _ TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Schilderwerken
tegen concurreerenden prijs

- 133

JAC J. VOGEL

6RAAFSCHEWEG

Tabak
S igare n
Sigaretten

G. VAN ELDIK

Dominicanen

Schilderen
Sc h oo n maak bed rijf
Clazenwasscherij
Witterswerke n

J.J.H. de Hortos
(Gedipl. Snoeiër.)

I)orpsstraqt 83, Hees.
Telefoon 3199

Aonleg en onderhoud
]IGN

Sier- en Fruittuinen

ONTIMERPEN -:- ÀDVIEZEN
Àlle Flontrnoterioien.

J. B. VAN LA,A.R
Mn, Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT- EN REPARATIE-

INRICHTING

\i6druk rrn de speciza I rocr .,de líazenkaflp geleelerde v qnels is verboden. Iyp. DRUKÍEiU DtNl{En 6S{)ENESTRAAT 311



L. Gelink,

HERTOGSTR.

3l

Rijwielen,
Sport.

Repareeren.

.,DE H"\ZENI(AMP"

ff*s,.?fln:Ihsl',k
thuÍs te ontvan(en

N. SCHWEIG,
Wag enaarstr. 9

Dames- en Heeren-
Kleermaker,

Depöt Chem. Wasscherij.

Telef. 1710 Telef. 1710

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandel

tsurgh. v. d. Berghstr. 93.

REINDEER-

FONGERS-

STOKVIS.
RIJWIELEN

$toomwasscherij,,DE Z0l'1"
B. HEUZEVELDT Jr", Nijmegen
Graafscheweg 247-249. Telef, 1740.

. .r6è^a^). .(-N.^.r5@hó6§
MMMM(VJI-.VàG.V'MÈ. ÈAMIM

l. Steinvoort,
Schoenmoker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller.

Jan van Galenstraat 93.

============

Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam
en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124.

5r0fl'rwÀ55t{ER!J



Wenscht U net en degelijk

Schilderwerk?

VRAAGT PRIJSOPGAVE BIJ

M. J. v. SCHAIKnZ'r,,

HUI$.

E1{ llEC(lRATIESCHILDER$

Berg en Dalscheweg 222

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608
Specialiteit

in Meubeltransporten

BERICHTKAART 
i

Acrn het Secretqriqqt
vcrn de Gymn. Ver. ,,De Hqzenkcmp",

GROENEWOUDSCHEWEG 305,

NI]MEGEN.

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

Ontwikkelen rolfilm (bij ons gekocht) 15 cts.
Ontwikkelen platen vanal 5 cts.
Afdrukken Hoogglans vanaf 5 cts.

AGFA
Foto-Artikelen.

Atelier dagelijks geopend van 8,30 tot 8 uur 's avonds.
Zondags van 10 tot 5,30 uur.
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I{II'IEGEN
Lïill^ïCI

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertsehe weg 491

Tel. 1364 Tel. 1364

A 11 e voorkomende
Timmer-, Metsel- en

aanverwante Werk-
zaamheden

l{ ieuwbouw, Reparatie's Rioleeringen
le Klas Reparatie-Inrichting.

HAZENKAMPERS !

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

St. Annastraat 120
Telefoon 3418

Aanbevelend,

P. en A. VAN RAAIJ
DAMES. EN HEERENKAPSALONS

Ondergeteekende :

I

I

(Naam)

(Adres)

wenscht: (doorhalen uat niet aerlangd wordt).

donateur(trice van de Vereeniging ,,de Hazenkamp" te worden

tegen een jaarlijksche contributie vanf . . (Minimumf 1.-);

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

(Onderteekening) :


