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A. IMI .V .I AHI A7lIE INI IKA IM P.

frp HEMELVAARTSDAG trokken er bijna 20 Hazen naar de vier-
\9 steden-reunie in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam, uitgeleide

gedaan door het Bestuurslid Vermeulen en onze Adj.-Directeur.
Onder Moeke's leiding stonden wij zoals afgesproken, acht uur in Lent
te staren naar de bus, die maar niet kwam. Daar er ook nog langslaperige
Hazen waren, die tegelijk met de bus kwart over acht arriveerden kon
Moeke niet zo hard mopperen over het niet op tijd vertrekken'
In de bus was de stemming, ondanks het meer dan slechte weer, buiten-
gewoon.
Ér werd gezongen en gelachen en steeds werd er naaí licht-
punten gezócht die altijd gevonden werden,.zodat regelmatig te horen
was : ,hét wordt goed weer'; deze optimistische uitroepen zijn helaas niet
tot wérkelijkheid gekomen. Een volksdansende Haas, welke maar per
gratie van Moeke tot Amsterdam mee mocht rijden, had om ons onbe-
[ende reden Moeke's misnoegen op ziin hals gehaald met gev-olg, dat
hii de hele tocht naar Amsterdam ,iucht" voor haar was. Dit feit ver-
w'ekte herhaaldelijk grote hilariteit, wanneer de afd. ,,luc-ht" zich liet horen.
Zonder oponthouh àn ongelukken kwamen wij hall elf in het A.M.,V:J.-
gebouw àan, waar wij hàrtelijk verwelkomd werden en heerliike koffie
kregen.
De "groep lJmuiden was reeds vooÍ ons aangekomen, de Rotterdammers
kwamen eerst 's middags.
Direct na aankomst weíden er loten verkocht, voor degene die een kans
op een vlucht op Schiphol wilden hebben, voor f 0.25. Verschillende Ha-
zön kochten lotén en Moeke zou de gelukkige bepalen, maar nu toonde
zii zichzell al heel slecht. In plaats van haar eigen beschermelingen te
bóvoordelen, scheen Moeke een speciale voorliefde voor lJmuidenaars te
hebben, waarvan verschillende ménsen voor f 0,25 konden vliegen, hier-
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onder waren zelfs vader en zoon. Ik veronderstel, dat Moeke bang was,
dat haar kinderen het er niet heelhuids af zouden brengen en dlaarom
z'allen wij haar deze speciale ,,lieÍde" voor lJmuiden vergeven.

Na de loting werd.het 4MYJ.-g""bouw bezichtigd, daarna stond op het
program. de wandeling door. het Vo.ndelpark. Enkele moedige Hazeà ziin
werkelijk aan deze wandeling in de plensregen begonnen, de anderén
ziin p_e1 tqam naar de Schinkelkade gegaan, vanwaar wij met de boot
naar Schíphol gingen.
Het boottochtje, dat bij mooi weer natuurlijk schitterend is, viel wat in
duigen, wij moesten allemaal beneden zitten en wel als haring in een ton.
Op Schiplrol aangekomen was het even droog, doch ook hieiwerden wíj
herhaaldelijk door regen overvallen. De rondgeleide was interessant en
ik zou alle Hazen, die nog niet op Schiphol zijn geweest aanraden er
eens heen te gaan. Gelukkig klaarde het weer tijdens het vliegen wat
-op. 9n werkeliik, _de zon scheen, toen de vliegende Hazen het vliegtuig
beklonrmen. Ze hebben zich alle kranig gehouden, alleen rnoet in dé
Hazenfamilie bekend worden _dat Adje aan één stuk door het zakje voor
,,luchtziekte" krampachtig omklemd heeft,
Hoewel volgens de berichten het sportterrein van de A.M.V,J. onder water
stond, werden wíj op onze terugtocht door den Heer Rooswinkel geseind
om toch te komen sporten, waardoor het plan van Dr. Eyckman óm ons
als geestelijk leider te vergezellen naar Hans Albers en Annabella in
duigen viel. Dr. E, gaf ons echter spoedig permissie om met Moeke de
stad in te gaan. Wii hebben daar even gezeten in de grote Heck op het
Rembrandtplein en zijn toen langzamerhand naar de City-hall vertrokken
om te eten. Hier was het reusachtig gezellig, alleen waÍen er bij dit eten
geen aardappelen, zodat het vlees en de groente op onze borden lagen
te verkleumen, voordat _de-lang verwachte piepers kwamen, doch dit ge-
beurde eerst nadat wij hadden gezongen:

,,Er moeten nog aardappelen wezen, er moeten nog aardappelen zijn !',

en Moeke persoonlijl< zich er mee ging bemoeien. Het ergste was, dat
toen wij eindeliik aardappelen hadden, ons beleefd werd verzocht om te
verdwijnen, daar er om 8 uur weer een diner op tafel moest staan; dus
gingen wij, ons dessert nog verorberende de zaal uit.
Daarna hadden wij nog een dol gezellig uurtje ín de grote zaal van het
A.M.V.J.-gebouw, waar de verschillende sportgroepen hun priizen in ont-
vangst namen.
Toen kwam het hoogtepunt van de dag. Moeke kwam naar voren en
werd door Dr. E. aangekondigd als de volgende spreekster, het was in
één woord ,,keiïg"; Moeke stond met gebalde vuisten, zells zo erg dat
Dr. E. de opmerking maakte ,,het liikt wel rooie Sien". In Moeke's gloed-
volle rede kwam natuurlifk ook de ,,pr-ll" ter sprake en Moeke garandeerde
de A.M.V.J. dat deze spoedig in ons bezit zou zíin. Op een teken van
Moeke zouden wii een spreekkoor aanheffen, maar inplaats van dit te
doen zaten wii allemaal met open mond naar Moeke te staren ; zo iets
hadden wii niet durven verwachten, Moeke had dan ook een denderend
applaus in ontvangst te nemen.

Langzamerhand werd het tiid om de terugtocht te aanvaarden, hiervan

KORBEECK's Taxi bed rijf 2842G roenewoud schewes 1 62



,,De Hazenkamp -45
kan ik maar weinig vertellen, daar ik heerlijk heb geslapen. Alleen weet
ik zeker, dat Moeke mij de opdracht gaf te zorgen, dat er over deze dag
wat in ons rnaandb.lad kwam; dat ik toen geprotesteerd heb en dat de
hele rest in de bus beloofd heeft te zorgen dat ik copie zou hebben en,
ze hebben woord gehouden, de bel heeft in deze dagen niet stil gestaa,
het was meer dan erg. Zeg |il, ik dank jullie nog wel voor ie reuze
copie????

Ik hoop, dat wij het volgend jaar met 'n veel groterstelnaarAmsterdam
zallen trekken.

RIE A.

. . dat Adje aan één stuk door het zakje
voor,luchtziekte" krampachtig omklemd heeft.

F. v. LAVIEREN
WINTERSOORD 11
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§-BIT was wat bijzonders voor ons. We mochten als Hazenkampers in
.H-g uniform melopen. Wie vond dat nu geen eer !

Met den Heer Verbeek hadden we algesproken om 10 uur op de
Klokkenberg aanwezig te zijn. Hier werd even getraind voor het àefi-
leren, waarna we met wapperende vlag naar Unitas marscheerden. Hier
hebben we ons vermaakt met het zingen van bekende versjes, waarna
wij werden gekiekt. Ondertussen was het half twaall geworden en de
Heer Verbeek gaf het sein van vertrek. Na het commando van Huib van
Meeuwen, die tot leider was aangesteld, marscheerden we naar Mariën-
burg. Een sergeant, die reeds voor de 13e keer met de 4-daagse had
meegelopen, knoopte met ons een praatje aan. Daar klonken dé tonen
van het Wilhelnrus en allen gingen stram in de houding staan.
De leider gaf het sein van vertrek en wij vertrokken met goeden moed.
In de eerste plaats verdient Jo Berens een pluim, die half ziek is mee-
gegaan en het tot het einde heeft volgehouden. 't Was jammer dat het
weer niet meewerkte) maaÍ de ,,H azenkamp"-geest zal en bleef erin.
In Mooi Nederland gingen de 2O-K.M.'ers naar de Meerwijk. Wat van
zelÍ spreekt zongen we uit volle borst, al regende het nog zo hard,
Enige meters voorbij de Uilenput werd bij algemeen goedvinden halt ge-
houden en we aten gezellig onze boterham op.
Nu hield het op met zachtjes regenen en 't begon te storten !

De verzorgsters hadden het wel lastig met die jassen, maar een Hazen-
kamper kan, als't moet, zich makkelijk overal behelpen. Nadat we ge-
zellig samen ons brood hadden opgegeten en de bui over was, stelden
we ons op. Dicht bij Groesbeek werd Jo Berens niet goed en het geluk
diende ons dat het Rode Kruis ons achterop kwam. Jo kreeg ammoniak
onder z'n neus, waarvan hij weldra opknapte. Zo kwamen we in Groes-
beek aan, waar de controle ons stond op te wachten. Daar begon het
weer te regenen, maar dat het zo'n vervelend weer was, was aan ons
niet te merken. Daar zagen we een bekende auto aankomen, waarin de
Heren Vermeulen en Oosterlaan zaten. Toen hebben we onder de bomen
geschuild. Jan Everts had z'n jas op de ,,Klokkenberg" vergeten, maar die
kreeg de jas van den Heer Vermeulen. Nu waren we dicht bij de Schei-
dingsweg, waar de Heer Verbeek ons tegenkwam. Het weer was intussen
opgeklaard. Op St, Anna hebben.we onder de bomen gestaan, waar we
op kaakjes werden getracteerd. Eén hebben we nog een mik jodium op
z'n voeten gedaan rvaarna we het laatste stuk namen,
Aan de kanten stonden drommen mensen, die ons hartelijk begroetten.
Wii zongen uit volle borst: ,En laat de klok maar luideÍl." . . .

Dit hebben we niet voor niets gezongen. ,,De Hazenkamp" is immers
niet te verslaan, wanneer wij onze volle medewerking tonen. De leider
kreeg nu wat lef, hij commandeerde wel driemaal zo hard als anders.
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De vlag wapperde fiin uit, zodat ze al van verre konden zien dat ,,De
Hazenkamp" er aankwam. Ongeveer vijf uur waren we in Unitas aan-
wezig. Des avonds zijn we de verworven korpsprijs gaan halen, die wel-
dra in onze kast zal prijken. We hopen dat er na deze verworven prijs
veel Hazenkampers ziin, die er toe zijn aangespoord, de fijne wandel-
sport te gaan beoefenen. Laten we het hopen, want immers : ,,De Ha-
zenkamp gaat nooit verloren !" 

BEp vAN MEEUWEN.

zagen we een bekende auto aankomen.

Indrukken vcrn het Pinksterkamp.
1ilG-OOP, dat er meer gaan doen, wat ik nu bezig ben te doen:

'k ^lif,E enkele indrukken van het kamp vastleggen voor het Hazen-
kampblad.

Het is nu Dinsdagmorgen, en bij het inzien van het ochtendblad is het
eerste, waarop mijn aandacht valt : ,,Slachtoffers van het verkeer op de
de Pinksterdagen. Vier doden, verscheiden gewonden. Student gedood
in den Haag. Auto met zes personen in het Winschoterdiep, allen gered.
Motorrijder verongelul<t door het springen van een band".
En op die drukke Pinksterdagen hebben wij ook midden in de gevaren
van het moderne snelverkeer gezeten. En wii zijn allen gezond en wel
weer thuisge.koqnen..Ju!!ip dqnk! misschien: ,ja, maar op de fiets is het
niet zo gevaarliik." Làat ik je vertelleh, dàt ik hier hl drie gevallen van
ernstige ongelukken met de fiets lees. Lui, laten we daar eens even stil
van ziin. . het had orts toch net zo goed kunnen overkomen

Het was zo Íiin, Zaterdag; de stemming was er al dadelijk. ,,Lli, zijn
we er allernaal ? Dan opstíjgen en twee aan twee rijden". Zie, dat is
heel wat anders dan : ,,geeft acht - voorwaarts-mars"-discipline, en toch is
dit ook discipline. en ik den[< : veel beter, veel sterker, omdat het disci-
pline van binnenuit is.
Ik wil geen uitvoerig verslag van onze tocht maken. Ikweet biina zeker,
dat ik dan twee Hazenkamp-numrners vol zou schrijven. Laat ik nog eens
even ophalen hoe de waarzeg-automaat z'n antwoorden ad rem wist te
geven : ,,Al is meneer Huisman n,og zo0 snel, de liefde achterhaalt hem
wel." Zo was 't toch ongeveer, niet ? En dan : ,Spreek wat minder,
doe wat meer ." Op wie sloeg dat toch ook nog 'ns ?
Pluvius bedeelde ons riikeliik met z'n gaven. Toch kon hij onze prettige
stemming niet."doen verdwíjnen. FJet raa.dsel-spel hield de'spanninger in,
we hadden volop gelegenheid om te schateren van 't lachen.
Van wat er 's avonds in de schuur gebeurd is, weet ik niet veel meer,
dan dat ze me gejonast hebben. Nou, ook een bak hoor ! Met z'n tienen
tegen één. Orde-verstoorder, omdat ik slapen wou. Ik had meneer Huis-
màn wel weg kunnen vloeken, dat heb ik 'm trouwens ook gezegd, maar
nu is 't gelukkig weer over.
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Zondagmorgon de kerkdienst. Tsjongejonge, wat 'n open-schaal-collecte !

Daverend, wat ? Maar zonder gekheid. dominee de Geus heeft ons een
mooie gedachte meegegeven, door ons er op te wijzen, hoe de jonge-
lingen in de Pinkstergemeente niet gingen zeggen: ,,'t is daar ook al
weer niets gedaan," maar dat ze trouw bleven aan de gemeente, waarin
ze gevoeld hadden de werkelijke aanwezigheid van de Heilige Geest.
Na de preek ontpopte de dominé zích opeens als een joviaal en tactvol kamp-
leider. Yan z'n ,zin-zalle-dln-zin" - hoe is't ook weer verder?- heeft
hij toch maar succes gehad !

Grossartig was de hulde aan het bruidspaar !

O, wacht, - vóór de kerkdienst begon de dag al goed,
te laat aan tafel verscheen. ,,Als nreneer van Sprang maar
gespeecht had". - De logica snap ik niet helemaal.
Nu is het pas de tweede keer, dat ik het Pinksterkamp heb
maar ik maak me sterk, dat zij, die alle kampen hebben
nog nooit zo'n reuzen-gein gehad hebben, als wij nu met
bevestiging van Leens en Wim.

toen Verbeek
niet zo lang

meegemaakt,
nreegemaakt,
de huwelijks-

We zaten allen in spanning en er kwam een plechtige sfeer door het
bruidskoor uit de Lohengrin en de Hochzeitsmars van Mendelssohn. Toen
kwam Piet Nuis in z'n uniform, half-conducteur, hall-huzaar als portier
fungeeren. En toen er door Moeke gezegd werd, dat 't nog veel aardiger
werd, dan we verwachtten, toen steeg de spanning helemaal in top. En
daar kwam ,,meneer de burgelijke stand" aan met z'n Schots' rokje en
jagersmantel en pet, gezicht in de plooi. Het was een ware extase, toen
Leens als bruidegom, en Wim als lieftallig bruidie het geïmproviseerde
secretarie binnenstapten, gevolgd door vader en moeder van Westreenen-
Grietje en vader en moeder van Sprang-Heleen.
Ongeloof'liik, lui !

Die tweede dochter, die een jongen moest zijn ! Konden jullie er een touw
aan vastknopen ? En die huwelijksvoorwaarden, vanwege het aanzienlijke
pensioentje van den vader der bruid ! Om nooit weer te vergeten.
En die Binnendijk ! Die dacht, dat hij z'n naam en geboortedatum enz.
moest opgeven in verband met de vossenjacht, die de volgende morgen
gehouden zou worden !

Toen de thee en het kampvuur-verhaal om de gezellige open haard,
Meneer van Sprang, wat hebt u op dàt oogenblik in 't biizonder een ge-
zellige sfeer geschapen. Het was nèt of U de vader van ons allemaal
was. We hebben af en toe zitten kletsen. Ik hoop, dat U er geen hinder
van gehad hebt. Ik ben er zeker van, dat er geen enkele Hazenkamper
is, die niet genoten heeft van Uw mooie verhaal en zich in stilte voor-
genomen heeft om de les, die U ons daarrnee leerde, ter harte te nemen.
En wat ik persoonliiik het allermooist moment gevonden heb in ons kamp ?

Dat was de tweede moÍgen aan 't ontbiit, toen onze hoofdleider voorstelde
om een stukie uit Corinthe voor te lezen. Het was de manier, waarop
het gezegd werd. Net of we nu eens iets moois zouden gaan doen, waar
al 't andere nog niets bij was. Misschien vinden jullie 't overdreven van
me? - Soedah!
Of er verder geen biizonderheden van de fietstocht te releveren ziin?
Nog meer dan genoeg. Maar laat anderen ook maar schrijfkramp krijgen.

HENK MILO.
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Itulcpltc vANt GmrcTlE.

Wii- hazen ygn. dg Hazenkamp, wij turnen toch zoo graagt.
Hallo ! hallo ! Wie lacht daàr zoo ? Ha ! Ha ! Ha !-

Al_ziin y9 !hu!s ook nog zoo lui, op les zijn wij niet traag.
Hallo ! hollo ! Wie lacht daar zoo ? Ha ! Ha ! 

.Ha 
!

In de looppas, op de tenen. Ha ! Ha ! Ha ! Ha !

Stíive spieren, blauwe schenen. Ha ! Ha ! Ha ! Ha !

Altiid heb je pret, altijd heb je gijn ;
O, wat is het fijn om op de HaZenkamp te zijnt.

We hebben aan de Hazenkamp een mooie turrenzaall
Hallo ! enz.

De -ruiten Viyn dagr allemaal heel, maar niet altijd allemaal.
Hallo!Hallo!Wie. enz.

In de looppas, op de tenen. enz.
We hebben ook een hockeyveld, daar slaan we met een stick.

Hallo ! enz.
Al Frljg je daar een blauwe buil, dan geef je toch geen kik.

Hallo ! enz.
In de looppas, enz.

Met Pinkster fietsen we naar de hei en wonen in een schuur.
Hallo ! enz.

En in een houten clubgebouw, want anders is 't te duur.
Hallo ! enz.
In de looppas, enz.

Des zomers gaan we langs de Rijn ; we reizen dan te voet;
Hallo ! enz.

Ook wel per auto of per bus, maar enkel als het moet.
Hallo ! enz.
In de looppas, enz.

En eens per jaar, dan vieren we feest en we krijgen dan nie veul!
Hallo ! enz.

Maar we hebben dan enorm veel pret om Kees en Pa ter Heul!
Hallo ! enz.

In de looppas, enz,

Ww fumruwm Wm%wW@ma
l. tegen hen, die n i e t qonwezigr waren: dct Oud-Leusden een wqrmte-

en lichtsevend oord is. KENNT ihr dos Lqnd, wo die Zitronen bliihen ?
2. dat twee vqn de ,,hoge" Rqssen zich plotseling ontpopt hebben cls

Rqs-toneelspelers ;
3. dct op eerste Pinksterdcs de orgqniste de Hqzenkomp,,sloeg"entwee

seconden eerder het eind vqn de regel bereikte:
4. dot het mccndblod tegenwoordig steeds meer over tijd verschijnt.



Mededelingen vcxn het Secretcrriqat:
Nieuwe leden, ingeschreven in de maand Mei 1936:

A. MeuserBourgoujon Dames Sen.
Fr. Palfenier
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Meisjes I

,, Ia E. Vlessing
,, Afd. L.S. Klokk. Kl. Evers

» » Mulo , G. v. d. MeY

, IIb L. Goedee
Dames IIIa B: Betzema

, , R. Hoornaar
, IIIb H. Kuin
,, » H. Fiege

" IIIc H. Bregonie

L. Y, Zeventer

AUTOTOCHT. - Met de iongens- en
Woensdagmiddag 8 Juli a.s. een tocht
naar Beekhuizen (VelP).

VOETTOCHT NAAR DUITSLAND.

MeÍ. T. v. Achterbergh
Mei. Eekhoff.

W. Lanting
H. Boenk
D. Ensink
W. Voermans
E,v. d.Heuvel
W. Hein

Klokk. A. Grul
F. A. v. Diik

J.v.d.BergDz.
H, C. Zwart.

Jongens I

,, II
,, II
,, II
,, IIa
,, IIa

, afd. Mulo
Heren III

,, III
,, lll

Op de l0 .Juni gehouden bestuursvergadering werden, wegens wanbetaling, als lid ge-
royeerd de Herén : H. J. Stegeman en K' H. C. Carels'

MEISJES- EN JONGENSKAMP. - Bij genoegzame deelname (minstens l5)_zal een
ionseiskamp wórden gehouden van 3-8-Aug. én een meisjeskamp van 10-15 Aug.'
íerïnoedelijË op de Ho[e Veluwe. Inleggeld f 4.50. Voor-deelname spoedigaanmelden !

De longenó bij'den Heér Vermeulen eí-de meisf es bij Mei. Schouten.

meisiesgroepen (leeftiid 8-13 i.) hopen we_ op
met bussen over de nieuwe bruggen te maken

We hebben tot nu toe onze Hazenkampvoettocht steeds aangevangen de _laatste
Z,aterd,asmíddas Van Augustus om de daaropvolgende Dinsdagavond terug te komen'
óii-i;;r- uàf t iie Zater"d,ag op de 29e, zodàt wé Dinsdag 1 September terug zouden
moeíen komen. Dat is in vérband met het beginnen der scholen een minder geschikte
datum. Er is daarom voor dit jaar een andere regeling getroflen.
ïVJrll, ,", pru, VÀtloÀCtrtOitCex 28 AUGUSTUS vóeg weg te gaan en MAANDAG-
AVOND 3l AUGUSTUS weer terug te komen.
óè -."ir gaàt-Oitrrul, gelijk de ee"rs.te keer, naar de Eifel. De eerste_dag_per auto
íuu.MorËittau, waar'*E-*rt vroeg in de avond aan hopen te komen doordat we al

i;ï";;;Àón 't 
"nn"n 

vertrekkenl^ De _volgende dag maken we.een voettocht naar
f.iiOËàsun'-door het Kallthal, een afsiand va*n ongeveer 25 km. Van Nideggln gaan

;;;??; fu"i;buiÈàoói t àixermeterwald naar de Uïftthalsperre en- verder naar Gemund.

W. 
-riin in f9az ook in àèrà streken geweest en toen is de tocht op de tweede dag

,oótï'ót..tillende deelnemers te zwaaï geworden. Daar behoeft nu geen vrees.voor
te bestaan. Het is een prachtig stukje be-rglandwaarwe doortrekken, zeker niet minder
mooi dan wat we veileden i"aat gézien hnbben, Wanneer er dertig leden.me.egaan,

,uf 
-ae *ii. op f 10,50 sèitóta'kunn-en worden. Deelnemers moeten 17 i.aar ziin, lidvan

óË pàOËi.iàrà§e JeueAfertergcentrale. Zo mogeliik opgeven vóór 1 Juli.
Verdere inlichtingen aan het secretariaat.

Er kwam nog een vlot geschreven verslag binnen over de ontmoeting A,M.V.J.-Hazen-
[ili,; ;àr--CË"rt. ft"t bÏad was echter al"gezet en dus kon dit verslag niet meer op-

genomen worden.
Ëartelijke dank aan de anonieme kakelaar voor de gentle. hint .over het te laat ler-
;;hli;;ï v"; Éèt rn"aratiàà, We hopen dat de inze"nders(sters) het ter harte zullen

nemen' REDACTIE'
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