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Jacrrverslcrg vctn ,,De Hqzenkcmp"
over het jcar 1935.

DAMES EN HEREN,

De nieuwjaa-rsrede van onzen Minister-President begon met de volgende
woorden: ,,Het jaar, dat achter ons ligt, is er eèn geweest vaí veel
moeite en van veel zorgen". En al werd hier vanzelf§prel<end mee be-
doeld de economische en financiële toestand van ons land, hij vervolgde
met te zeggen dat er naulveliiks een tah van voll<swelvaart'te noerien
is, die niet worstelt om het bestaan.
Het zou àl te mooi zijn als wij, Hazenkampers, zouden beweren, dat de
nog steeds slechter wordende tiidsomstandigheden ons niet zouden treffen.
Inderdaad moeten wij de tering naar de nering zetten: we hebben dan
ook .geen_moeite en zorgen gespaard om onze vereniging op peil te
houden. Dat dit ons nog is gelukt, danken wij aan de goéde'geèst die
!l onze. vereniging heerst en aan de prettige samenweiking en onder-
linge vriendschap, tussen bestuur en leden.
Dat door deze onderlinge samenwerking vooral die leden steun mogen
vlqd9n, die persoonlijk ondervinden wat werkeloosheid op jeugdigen lèef-
tijd betekent.
En hiermede heb ik een aanloop gevonden om mijn jaarverslag te be-
ginnen, dat nu eenmaal niet anders kan zijn dan een opsomming van
feiten die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Snertavond. Zo had, na de Algemene Jaarvergadering de eerste samen-
komst plaats in het clubhuis van de Haaid, achter een bord

snert. Hoe griezelig het sommigen toescheen, er is menige liter snert
verorberd tiidens het gezellige uur van samenzijn.



Uitvoering. Op 1Z Maart had {e grote voorjaarsuitvoering plaats. Weer

- 

was deze avond af Directeur en adjunct hebben met deze
avond weer een groot succes geoogst. Toch wordt het telkenjare moei-
lijker orn.het peil -r,an zo'n_.avond op te voeren. Alleen als op ieder lid
gerekend kan worden, zal dit in de toekomst mogelijk blijken, (doch bij
elke ultvoering ziin er enkele leden die zich aan alles onttrekken en zich
toch op een of andere wiize in de zaal ophouden).

Feestavond. Een bijzonder goed geslaagde avond was die op 14 Mei,.]- de- jaarlijkse feestavond met als hoogtepunt de opvoering
van ,,Joop ter Heul". Wat zou ik hier nog in herinneiing moeten brengeni
Een ieder ligt het nog veÍs in het geheugen, hoe elke speler in ziiÀ rol
op dreef was. Zo als het Juninummer van ons blaadje terecht vermeldt,
gaf onze Directeur een voorbeeld, hoe men huwbare dochters onder de
duim moet houden en soms met vaderlifke liefde moet bifstaan. Dat het
stuk verdienstelijk _werd opgevoerd is wel gebleken uit het feit dat bij een
herhaling voor ouders en belangstellenden op 28 Juni de zaal nogmaals
gevuld was.

Bezoek A.M.V.J. Op Hemelvaartsdag hadden wii bezoek. De A.M.V.J.,ers

kofÍers arriveerden de Amsterdammers op het spoitterrein en nadat de
koffie was aangeboden, werd de dag met wedstríjden en demonstraties
gevuld. De besch.ik_baar_gestelde ,,Pul" met de emblemen van A.M.V.J.
en [-laz_enkamp. _viel welverdiend in handen van de gasten. Na een gè-
zamenlijl<e maaltijd in Concordia werd deze dag beslóten.
Pinksterkamp. En 10 dagen later volgde weer het traditionele Pinkster-

l<arnp. Zoals elk jaar slaagde dit week-end bijzonder. De
vossen jacht stond ditmaal in het teken van gekleurde wol en over de af-
!99p kan.ik weinig vertellen, daar ik inmiddels het kamp had verraten.
wel heb ik veel over de terugtocht gehoord en gelezen in het Juli-nummer)
n.l. dat aan het slot grote avonturen plaats vonden in het dorp Elst. wie
toch wel zsster ursula was, waarvan het etherische Iichaam bijna werd
omhoog gevoerd, heb ik nooit begrepen.

Om ook de kleinere groepen een genoegeliike dag te be-
zorgen werd Ouwehands Dierenpàrk te Rhenen nezocht
en allen hebben genoten.

132 - ,De Hczenkcmp"

Junioresdag
naar Rhenen.

Zomerseizoen. Intussen is het volop zomer geworden en treffen de leden

- elkaar steeds op het sportterrein
De zomeravond-competities korfbal ziin weer aangevangen.
Over het verloop van deze wedstrijden is een goed overzicht gegeven
in ons Hazenkampnummer van Juli 1935.

Kersenfuif. Als afwisseling van de zomer kan ik nog memoreeren het
kerseneten in Beuningen, en de excursie naar de Waalbrug,

waar ons door den Heer Ir. Schoorl op interressante wijze een en andèr
over dit gfootse werk werd verteld, waarvan een week tevoren reeds
iets op doek was vertoond.

KORBEECK's T"*Mlj1! lf,{l A.oenewouaschewes 1G2
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4-Daagse, Een bijzonder goede beurt maakten wij in het afgelopen jaar
door deelname aan de 4-daagse waaraan wij als enige club

van Nijmegen zonder uitvallers deelnamen en een korpsprijs verwierven.
De leiding bleek bij den Heer Verbeek in goede handen of líever op
goede voeten.

Sport in het Over Íeder sport-onderdeel afzonderlijk uit te wijden is in
_1|ryL dit verslag, niet doenliit, .g,1 als ieder, lid trouw lezer van

ons ,Vlaandblad is, komt híj(zij) hiervan voldoende op de hoogte.
Het is voor den Heer Huisman geell gemakkelijke taak om op het Sport-
terrein het een ieder naar de zin te maken. Bepaalde soorten sport
vieren soms hoogtii en thans liikt het wel oÍ de hockey-sport hoofdzaak
is geworden.
Voet- en korfbalspel is in het afgelopen iaar zeer aiwisselend geweest,
doch toen het ging om bekerverdediging bii het Oranfe-Blauw-tournooi
werd er alles opgezet om Hazenkampsvlag hoog te houden.
grrg".,llI", Stu"d, Niet alles betreffende de.n ,,Burgelijkenstand" van de

Hazenkamp kan ik in dit verslag memoreren. want
dit is over het afgelopen jaar niet weinig. Niet minder dan 4 Huweliiken
werden door Hazenkampleden gesloten waarvan we gelukkig nog vier
leden in ons midden hebben gehouden. Onder het aantal verlovingen is
er één wel zeer onverwacht gekomen.
De Heer Huisman heeft in de vacantiemaand wel gezorgd dat er onder
de damesleden ,,voor het gesprek van den dag" stof aanwezig was. Na
het vertrek van den Heer v. Binsbergen en het voorbeeld van zijn huis-
genoot, de Heer Flier, had men ook niet anders kunnen verwachten.
Om even bii deze rubriek te blijven, kunnen wij ons gelukkig achten,
dat wij met zo'n groot aantal leden geen verliezen door dood of ernstig
ongeval hebben te betreuren.
De ongevallen die zich bii sport en dergelijke hebben voorgedaan bleven
bij een knie-, pols- of neuskwetsuur, waarvan de laatste zich aanvankeliik
ernstig liet aanzien, doch gelukkig meeviel.

Meisjeshamp. In de vacantiemaand werd weer een meisjeskamp gehouden
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onder leiding van de dames M. Schouten en A. de Smidt,
bijgestaan door het echtpaar Vermeulen.
Persoonlijk ben ik nog even getuige geweest van de prettige stemming
die er heerste.

Voetreis. Onmiddelliik hierop volgde, van 24 tot 27 Aug., de voetreis
br.riten onze grenzen. Hoe daar het verloop van is geweest,

vindt men in het zeet oveÍzichteliihe verslag in de Hazenkampnummers
van Sept.-Oct.
Voor dè niet-kenners van Jeugdherbergen was de eerste kennismaking
te Coblenz met het bord bonensoep in de stortregen niet bepaald be-
moedigend, doch dit alles werd dubbel vergoed te Bacharach.

RIITAX, TeleÍ. 8 en 1008,

RrrD,sRE,sBUREAU,rP,?l[]J:,"ïk,ïLïf ,-:"*ïffi $]:ir"r:
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Trekken. Het besluit van de uitstapjes was dat van enkele jongens op

- 

31 Aug. en I Sept., onder leiding van den Heer'Veimeulen
naar de jeugdherberg te Didam, dat ondanks minder gunstig weer goed
geslaagd is.

Zaal. Toen de dagen l<orter werden, had de zaalgymnastiek weer de
aandacht en met spoed werd gewerkt om het programma voor de

Propaganda-avond van 23 Nov. voor elkaar te krijgen.

Uitvoering. Deze avond, hoewel goed geslaagd, treeft niet onze vorige
avonden in de Vereeniging kunnen overtreffen.

Het is echter zeer moeiliik om bij een dergeliik afwisselend programma
spanning in de zaal te houden.

Volksdans. De afdeling Volksdans is na de vacantie weer begonnen
onder leiding van Mej. Gerritsen en er wordt om de 14 dagen

geregeld geoefend, Een hartelilk woord van dank past hier aan Mevr.
Schoorl voor de leiding, die hieraan vooraf ging.
Mtiller-groep. Op de Zaterdagmiddagen hebben de z.g. Miillerlessen,

met uitzonderidg van de zomermaanden, weer geregeld
plaats gehad en deze werden vooral de laatste mnanden beter bezocht,
Ledental. Het aantal werkende leden bedroeg op 31 Dec. i.l. 432.

Aan buitengewone leden telde men 32 en ouderleden 15. To-
Íaal 479, welk totaal op 31 Dec. 1934 453 bedroeg. Een vooruitgang dus
van 26 leden. Echter is de wisseling in een jaar zeer sterk.
Het aantal donateurs bedroeg 60, een getal dat 10 maal groter moest zijn.
Vergaderingen. In 1935 werden 2 ledenvergaderingen gehouden en 8

officiele bestuursvergaderingen, benevens vele onderlinge
besprekingen van het dageliiks bestuur.
Op 22 Nov. werd de Koninklifke goedkeuring verkregen op onze Sta-
tuten, terwijl op 24 Dec. i.l. notariele acte werd opgemaakt van destich-
ting ,,De Hazenkamp", waaÍvan als commissarissen fungeren : Ds. G. A,
Barger, Ds. J. Creutzberg, Dr, J. Eykman, N Muller, A. Oosterlee, Ir. G.
v. Sprang en ondergetekende.

Maandblad. Met ons maandblad kan het nog belangrifk beter gaan. Het
aantal abonné's moest meer opgevoerd worden, waardoor

het mogelijk zou worden om het tegen billijker abonnementsprijs aan de
leden te verstrekken. In het afgelopen jaar werden we genoodzaakt de
verspreiding uitsluitend per post te doen, daar het z.g. afhaal-systeem
voor den heer Verbeek niet doenlíjk was. Met de inning van abonne-
mentsgelden heeft hij al een belangriike taak.
Door de zorg van de heer H. Oosterlaan werd het aantal adverteerders
belangrijk opgevoerd, waardoor het financieel mogelijk bleef het blad in
stand te houden.
De redactie en schríjvers hartelijk dank voor de medewerking.

Ontwikkelingswerk. De conversatie-avonden werden in het afgelopen' iaar weer vríj goed bezocht. Met een sport-onder-
werp werd door den Heer Rooswinkel een goede avond ingezet.
Ook de verdere avonden hadden belangriike onderwerpen en tenslotte
was die van Nov. door Ds. Fagel een zee.r bijzondere en goed geslaagde
avond.
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De Heer vermeulen .heeft, zij het met een nog kleine groep, de jongens-
ontwikkelingscl.ub.geleid, terwijl voor de middèlste-meÈjes-groefen"Mei.
Ilamminga d-e teiding zal nemen van een ontwikkelingsótuUl 

F - --''
De Ronde-tafelgroepen en de Letterkundige crub kwamln geregeld bijeen.
waar we thans de zel<erheid hebben dat al dit werk in"een" gereíliger
clubgebouw gedaan kan worden, zal dit zeker tot grotere bloei gerak-en
en ook de zaterdagavond-bijeenkomsten,. die tot nog toe in de-gymn.-
zaal plaatsvonden, zullen daar aantrekkeliiker worden]
slot. Hiermede ben ik gekomen aan het einde van mijn jaarverslag.
-- wellicht zal ik enkele dingen verzuimd hebben, die mogelijk- be-
langriik gelgeg waren nog eení in herinnering te brengen, hiërvóor bij
voorbaat mijn excuus.
Eindigen- wil ik echter niet, alvorens hartelijk dank te brengen aan de
Heren Huisman en verbeek voor de technische leiding in het afgelopen
jaar.
Een woord van dank aan de besturen van de scholen rn,aar wij gastvrij-
heid geniete.n in de gymnastiekzalen, alsmede aan de directie'vàn ,,Lé-
vensmorgen" voor de medewerking voor het beschikbaar stellen van'het
sportterrei n .

f)e Secr. Penn.

\iVOENSDAG I Februari .hebben wij, enthousiaste ping-pongers(sters),
" de opening meegemaakt van onze nieuwe lokalen aan dè Groene-

straat.
't.was een.leuk gezicht, dat voor dit feestetijk gebeuren deHazenkamp-
vlag was uitgestoken.
De deur was nauwelijks geopend, of al onze bewondering ging uit naar
d-e Conversatiezaal, waar gezellige meubels in geplaatst waren.
Hier sprak Mien Schouten een gloedvolle openingsrede uit.
Spreekster hoopte dat wij ons allen hier spoedig thuis zouden voelen
en er samen voor zouden zorgenr dat alles bleef in de toestand waarin
wij het vonden. (Wat natuurlijk niet meer als een staaltje van onze plicht is).
Nadat Mien haar slotwoorden had uitgesproken, steeg een daverend applaus
op en hiermede was onze nieuwe bezitting geopend.
In de gang en in het er nnast gelegen lokaal werden de P.P.-tafels op-
g.ezet q!. qet.spanning hebben we de strif d gevolgd, die v. d. Tol tegen
Binnendijk had te voeren.
In de Conversatiezaal werd nog gedamd, geschaakt, gesioeld enz. Ook
daar ontbrak het niet aan gezelligheid.
Tussen al deze bedríiven door werd in een nabíj gelegen keukentje een
flinke pot thee gezet, waarvan tegen betaling van een luttel bedrag, een
heerlijke kop te verkrijgen was.
Ongeveer half elf werd een einde gemaakt aan dit gezellig samenzijn.
Wii kunnen niet nalaten een woord van dank te brengen aan ons wak-
kere Bestuur, dat opnieuw weer blíjk heeft gegeven onze Vereniging ,,De
Hazenkamp" te willen maken tot een vereniging waarin een ieder zich
thuisgevoel,. 

O.
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Aan de voet van deze bladzíjde vindt u een advertentie, waarin rnuziek-
lessen in Kl,uuarskríbo worden aangeboden
Het is voor mij moeilijk te beoordeelen, of Kkluarskribo al een zo-
danige bekendheid heeft gekregen, dat het overbodig is, nader toe te
lichten, wat er met dat woord bedoeld wordt. Het zekere voor het on-
zekere nemend, leek het mij goed, den redacteur om een plaatsje voor
dit onderwerp te vragen.
Klavarskribo is ontworpen door een ingenieur, die het betreurde, Qat hij
in z'n jeugd de gelegenheid had verzuimd om piano te leeren spelen.
Hij schreef z'n toenmalig gebrek aan ambitie toe aan de vele moeilijk-
heden, verbonden aan het muzieklezen, Hij dacht er over na, of muziek
niet op eenvoudige wíjze genoteerd kon worden, m.a.w. of de vele mollen
en kruisen en sleutels in de muziek niet achterwege l<onden blijven, daar
die dikwiils het voornaamste struikelblok vormen.
Hij stelde toen een systeem samen, waarbij eenvoudigweg zichtbaar wordt
v.oorgesteld, welke toetsen men achtereenvolgens op het klavier moet
aanslaan om de gewenste muziek ten gehore te brengen.
Het systeem verwekte grote beroering en veel tegenkanting in de offi-
ciële muziekwereld. Evenwel is dit nieuwe muziekschrift zoo verrassend
eenvoudig en zijn de daarmee te behalen en reeds behaalde successen
zo doorslaand overtuigend, dat daarvoor m.i. elk theoretisch bezwaar
moet wijken.
Het ideaal, dat de samensteller zich gesteld heeft: de muziekbeoefening-
in-de-huisl<amer in eere te herstellen, zal m.i. zeker bereikt worden als..

het systeem maar bekend gemaakt wordt;
er maar muziekleraren ziin, die bii zichzelÍ enkele conservatieve

voelens opruimen en de zaak aanmoedigen ;

en als de particulieren (ook de ouderen !!) maar ambitie tonen,
het vroeger verzuimde alsnog langs deze weg in te halen.

Aan belangstellenden zal ik graag alle mogelijke inlichtingen verstrekken,
en misschien kornt er nog wel gelegenheid om eventueel vragen of be-
denkingen schriftelijk te beantwoorden in het Hazenkamp-blad.

HENK MILO.

Henk Milo
Piano- en OÍgellessen, ook in KLAVARSKRIBO

Billijke conditiën
Hugo de 0rootstr.34

otr-

om
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IMI IEIDEIDIEITII NIG EN :
Nieuwe leden,

Meisjes I

,, IA

,, II

", llu
Dames IIIb

,, IIIC

ingeschreven in de maand

H, Dommisse,
M. v. Otterloo,
S. Smits,
M, Kret,
B. Liibers,
C. Mordhorst.
K. Groenewoud,
D. Schuil,
M. Hamer,
W. C. v. Doorn,

Januari

Jongens

Heren III

,l

Heren Sen.
Afd. Klokk. jongens

W. Kleinlooh,
W. Schuil,
W. Geleinse,
F. v. Neerbos,
F. Klop,
B. v. Vucht Tijssen
M, W. G. Reyerse,
J. v. Hout,
J. Kruijt,
Fr. Sleeking.

1936:

I
IIa

_s .' xt-=tNt-ooH l. ?i§:3fiï5[5""3?3
Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen

, A. Knoop,
,, J. Bemer,
, M. Bemer,

, T. Vogel,
Afd. Klokk, meisjes Fr. Tannhauser.

Levering van al le soorten Meubelen, Gordijneí,Matrassen,Linoleums enz.
Alle werkzaamheden worden vakkundig, vlug en concurreerend uitgevoerd

Matrassen veÍnieuwen en opmaken, zo nodig in eén dag
Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag prijsopgaaf zondeÍ verplichting

De prijs zegt nooit oÍ de permonent goedkoop is, doch
de permqnent zegt lqter oÍ de prijs goedkoop wqs.

PERMANENT WAVE MET GARANTIE,
behandeling compleet,

f 2,50 f 3,50 f 5,-
WATERGOLF, wassen inbegrepen f 0,75

Onduleren f0,35 - Wassen f0,30 - Knippen f 0,25
BLONDEREN. Specialiteit in Haarverven.

TARIEF HERENSALON:
Knippen 10,25 - Scheren f 0,15

Bruidssluiers te huur !

Dqmes- en Herensclon vctn

A. v. d. Broek-Pcrsmq, Ziekerstr. 47-49 Tel. 3784
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Uw leven doÍ en

Geen mensch is U ge

Geen vriend die U int ?

Kom dàn in ,,HA AMP" vrind !



Wenscht U net en degelijk

SCHILDERWERK
tegen concurr. prijzen ? z

'q

C.t)o
I

z
ÍTJr!
È
-à

Ij
a
<

Pqul vcrn Schoijk
Huis-, Decoratie- en
Reclameschilder
Inzetten vqn qlle soorten Glqs

St. Annastraat No. 100

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

P POELEN
Weezenlaan 47,

EMPO-
D.- C.- R.-
EYSINK-
RIJWIELEN
vanaf t2O.-

ONDERDEELEN
ELECTRICITEIT
REPARATIE
STOFZUIGERS
Concurreerend Adres

le Klas Re aratie-trnrichtin

D. van Ingen &Zonen
BLOEMISTEN

Woltskuilscheweg 176 - Tel.1435

5-'-'-{f,.!{"_ _kít

BEVELEN ZICH BELEEFD AAN VO OR
HET LEVEREN VANALLE SOORTEN

KAMER- EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE ALLE SOORTEN BLOEM-
WERKEN.

A. VAN DER SLUIS
AANNEMER
Hatertscheweg 49I
Telefoonnummer

r364
Alle voorkomende Timmer-

Metsel- en aanverwante
Werkzaamheden

llieuwbouw, Reparatie's, Rioleerin gen

i*rifmïst.
ÍQwre/enltoÍoen

}fYï'IEGEN
,r. ïEL: 160g

&ra*r0**q



A. w. BooM,s
v. d. Havestraat 14

Motorenbedrijf
- Telef. 3964

REPARATIE

ARIEL, 't modernste
'n Verrasing voor 1936

O.K. Suprème
250 c'M.3, KoPkleP

f 333.-

RALEICH, de machine

STALLING

motorrijwiel
NEW IMPERIAL

Blokmotoren
vanaf f 375.-

van Standing

1
KOMT MEN DE SNELTAX TEGEN
Verhuurinrichting 4 *7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Garage KNOOP
Franschestraat 56

Telef. 3022
ing, Benzine, Olie, Banden, enz.

llrm, \M. COIDSCIHIAIIIK,
Doclsche weg 234, teqenover Heydenrijckstr.

Magazijn van verkoop en reparatie
van alle Uurwerken

@
Zeer lqge prijzen

Goud, ZíTver,
Sportortikelen,

Gladde Ringen,
Vlqggen en

Insignes


