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,,fDE FIA ZENKAMP,,
UITGAVE VAN ,,DE HAZENKAMP",

VERENIGING voon LICHAMELIJKE rN GEESTELIJKE ONTWIKKELING.
VERSCHIJNT IEDERE MAAND.

RE,DACTIE:

J. C. FLIER,

Hermelifnstraat 6, (na 6 Jan.).

ADVERTENTIE-ADRES: H.

ADMINISTRATIE.ADRES.
ABONNEMENTEN ENZ.:

B. VAN VUCHT TIJSSEN
Dorpsstraat 116, - Neerbosch

A. OOSTERLAAN, Groenew. weg 162. Tel. 2842.

Stukken voor de Redactie te zenden vóór de 5de van de maand.

ABONNEMENTSPRIJS :

fr.p.p. : 65 ct. p. half jaar. Post-Giro no.216400. Losse nummers 10 cent.

lElll lDtE !ltNtlttRtEtDrE vANt 1te38.

Bii de aanvang van een nieuw jaar pleegt men de vraag te stellen :

,,Wat zal het vóór ons liggende iaar ons brengen ?" Men hoopt op veel
voorspoed en weinig tegenslagen; men wenst elkander wederzijds alles
goeds en is met de beste voornemens bezield.

Het is echter bekend, dat van die goede voornemens vaak bitter weinig
terecht komt, Niemand weet eigenlijk wat hij zijn naaste behoorde toe
te wensen, en wat voor- en tegenspoed betreft, ziin wii doorgaans
geneigd menselijke maatstaven aan te leggen, terwijl wij er onkundig
van zijn, of datgene wat wij een tegenslag noemen, niet zal blijken ten
goede te werken, en omgekeerd.

Wat zal 1938 aan ,,De Hazenkamp" brengen ? Een antwoord kunnen
wii niet geven. Behalve dat wij allen hopen ons tienjarig bestaan mee
te vieren, ligt 1938 verborgen vóór ons.

Laten wij de blik eens terugwenden. Daar zien wij voor ons geestesoog
de dingen die gebeurd zijn, de hoogte- en dieptepunten van ,,De Hazen-
kamp" in de (bijna) tien eerste jaarbladzijden van haar levensboek.

Op 2 Februari a.s. zal het juist tien jaar zijn, dat het kleine rijsje werd
geplant. Prins Maurits had in zijn wapen een Latijnse zinspreuk, welke
vertaald betekent : ,,Langzaam wordt het rijsje een boom". Laat ons
eerlijk zijn, tot volle wasdom is ons rijsje nog niet gekomen. Maar dat
het gegroeid is, staat vast. En dit groeien heeft ook niet continu plaats
gevonden, zonder horten en stoten. Kinderziekten moet ook ons boompje
doormaken, voordat het een Ílínke boom worden kan.

*
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Er zijn er onder ons, die zonder onderbreking tien jaren lang lief en

leed hebben medegemaakt. Aan hen in de eerste plaats een woord van
dank, maar mede aan allen, die op welke wijze dan ook, medehielpen,
om op te bouwen en de sfeer van goede kameraadschap, waarvan wij
allen bij tochten en in kampen e.d. getuige ziin geweest, te scheppen
en te houden.

Natuurlijk, het is niet alles goud, wat blinkt. Ook in ons verenigingsleven
zijn ogenblikken, dat de hemel bewolkt is en wii ons afvragen, hoe het
gaan zal. Maar als wij eerlijk ziin, dan moeten wii toch toegeven, dat
deze eerste tien jaren ons veel goeds brachten.

Langzaam wordt het riisje een boom. Inderdaad, langzaam.

Hoe, en in welk tempo het verder gaan zal, weten wij niet. Dat weet
alleen Hii, die ons aller leven leidt; Hii, Wiens liefde en trouw wij bif

voortduring ervaren.

En daarom durven wíi, kiikende in de toekomst, zeggen : ,,Aan Ziin
hand gaan wii ook in 1938 met de Hazenl<amp veilig verder".

G. VAN SPRANG,

DE HEER EN MEVROUW HUISMAN.BRUNSTING GEVEN U MET GROTE BLIJD-
SCHAP EN DANKBAARHEID KENNIS VAN DE GEBOORTE HUNNER DOCHTER

MARIJCKE NETTIE.

NI.JMEGEN. 12 .JANUARI 1934 - REESTRAAT 32.

Type- en Copieer-inïichting
G. M. DALMEIIER
OUDE GRAAFSCHEWEG 230

NIIMEGEN
Vlug

Accuraat
BilliikTel. 302.

Betaalt U niet TE VEEL belasting?
Wendt U tot

Jan W. Grotenhuis
HATERTSCHEVELDWEG I29
Gediplomeerd Belastingconsulent

Zich tevens beleefd aanbevelend voor het
controleeren en biihouden van boeken

Dames- en Herensalon

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER
PERMANENTWAVE

D. H. VAN DEN BERG
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Damestarief : Onduleren . . f0,35
Wassen. . . . f 0,30
Knippen...f0,30

Herentarief : Knippen . . f0,30
Scheren . . f0,15

Kinderen: Knippen f 0,20
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Iets over Curcrgcro,
door Mevrouw T. SCHOORL-SïRAUB.

onwillekeurig voor als een kale rors ,n", li"rtt"lt J:rÏ#".ïi1"3",ï:ï?
er zijn palmen in de,,hofjes", en overal zijn lage bomen en dichte heesters,
waartussen lianen slingeren en allerlei kleurige bloemen, En dan langs
de kust de verschillende baaitjes, waar je, vooral langs de Zuidkust
(omdat daar de branding niet zo groot is) zo heerlijk kunt zwemmen ! !

Tussen de begroeide rotsen in liggen zemethun helderwitkalksteenzand
tegen het diepblauwe of -groene water en de blauwe luchten met grillige
wolkenpartijen daarboven. Dat is het Curagao, dat je niet zult vergeten.
lk zei al, dat Curaqao door de olie geworden is, wat het nu is. En dat
geeft natuurlijk een eigenaardige stempel op de samenleving. Het grootste
deel van de toch al niet grote,Hollandse kolonie" wordt gevormd door
mensen van de olie, die in aparte woonwijk (gedeeltelijk n.b. {latbouw)
zijn ondergebracht, met een eigen club, een eigen school, een eigen
zwembad enz. Men weet van zijn naaste omgeving, wat ,,hii" verdient
en wat ,,zij" uitgeeft, met wie ze uitgaan en waar ze aan huis komen,
wat ze tegen elkaar zeggen en wat ze op hun brood eten. En dan het
geklets en de viiandelijkheidjes om iemand te nekken en de vriendelijk-
heidjes om er te komen ! En je kunt er met hart en ziel aan meedoen
of er fel op kankeren, ermee te maken heb je allemaal, omdat het om
je dierbare broodje gaal. Zo is de olie en zo zijn de mensen. In zo'n
omgeving, op zulk een klein eilandje is een zuivere en gezonde atmosÍeer
eenvoudig ondenkbaar, nog ongeacht de mentaliteit van de doorsnee-
kolonist, waarbij tropenzon, rassengevoel en een tè grote materiale wel-
gesteldheid, al geen goede en edele gevoelens wakker roepen (als regel
natuurlijk).
Dat is het Curaqao, dat je verfoeit en dat je naar Holland doet verlangen,
dat je nu ziet in een aureool van ruimheid en vrijdom ! ! !

De oorspronkelíjke bewoners van Curaqao waren Indianen. De eerste
negerswerden hier als slaven ingevoerd in de zestiende eeuw. De oude
Curaqaose patriciërs-Íamilies zijn van oorsprong meest Portugese Joden
en het Hollands gezag is hier eigenlijk pas een eeuw gevestigd, De
bevolking is dus (letterliik) van zeer verschillende kleuren, een staalkaart
van alle tinten van pikzwart tot lelieblank toe ! !

Zoudenwe hier niet een filiaal van ,De Hazenkamp" kunnen oprichten ?

Er zou ambitie genoeg voor zijn. Er wordt erg veel aan sport gedaan :

golf, tennis, voetbal, korfbal, schermen, hockey, zvlemmen en andere
watersport enz. Ook voor den geestelijken directeur zou hier een vrucht-
baar terrein ziin (zie boven),
Als er soms iets is wat de Hazenkampers in het bijzonder interesseert,
bericht het mii dan eens. Misschien kan ik er het een en ander over
vertellen. Met hartelifke groeten aan alle Hazenkamp-vrienden en vrien-
dinnen.

I
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Gcrzelle
Rijwielen

(ook vqnqÍ Í l,- per week)

Tandems te huur

A. BRUINEWOUD
v. Langeveldstra at 43

hoek Daolsche weg

Telefoon 3O7O

Fa. MAURII$ DRUI(I(ER

LangeBurchtstr.26-30
Tel. 12

Ameublementen
voor

Eetkamer

Zitkamer
Slaapkamer
Bureaukamer

KLEINMEUBELEN

p,Ë:wëes E-*trtrr,»/ E
Hótl.v..rn.r.7Ë

iflilr-riÏil]]ïfi llifi lt]ltl]]Ill]lÏlltt1]ÏÏljnil

Linoleums

Karpetten

Gordijn-
stoffen

Perzische

Tapijten

RIITAX

TeleÍ. I
en 1008

Betrouwbaat,
Vlug
en Goedkoop

Rijdt's
Reisbu reau,

Touringcar-
en Taxibedrijf

MOLENSTRAAT
87

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Henk Milo,
Piano- en Orgellessen, ooÈ in Klaparskribo
Groenewoudse weg 162 Billíike conditiën

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

St Annastr.S3a
Telefoon 1007

J. ELBERS,
Coursing Rijwielen
Ook op termijnbetaling
Tandems te huur

'Paddepoelseweg 4

D. J. DE K KER,
eRoENEsrR. 

"1'',"8e 

h an g e r

TELEFooN 26s3ryI
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IDIE ]IONIGSTIE IHIAZIEINIIKAMIIPSIE.
Zo iuist horen wii, dat geboren is, de kleíne Marijcke Nettie Huisman.
Ik spreek uit naam van alle leden van ,De Hazenkamp", als ik de
stralende oudeÍs recht hartelijk gelukwens met deze blijde gebeurtenis.
Moge zij een zonnetje in huis worden !

Wat zal onze Directeur trots, gelukkig en rijk ziin; eerst kreeg hij als
Huisman een Huisvrouw en nu als Huisvader een Huisdochter. Wii
mogen nu nu met recht spreken van een Huisgezin.
Onze beste wensen vergezellen moeder en kind.

G. VAN SPRANG.

Een woord vqn welkom qqn den nieuwen leider vqn
het Clubweïk.
Ik had reeds het genoegen op Zalerdag 8 Januari bij de opening van
onze eerste bijeenkomst in 1938, den Heer Pennings bij U in te leiden
en wil het woord van welkom in dit Hazenkampnummer gaarne herhalen.

Als we kennis maken, en dit geldt in het bijzonder voor ons Hollanders,
dan zijn we min of meer gereserveerd. De Heer Pennings heeft dit in
zijn babbellje zeer juist genoemd : ,,vluchtminnend", d.w.z. dadelijk gereed
tot een terugtocht in onszelf, als we menen, dat de nog onbekende ons
te veel benaderen en kennen zal. En bii nadere kennismaking eeÍst,
kan het zijn, dat die angst verdwijnt en men tot praten komt, niet over
,,wissewasjes", maar over dingen, die het leven waarde geven en het
dragen.

De Heer Pennings heeft in zijn praatie dunkt mij, getoond, die vrees te
kennen, en als zodanig is hij één der onzen. Ook heeft hij gevraagd,
beslag op hem te leggen, daarmede tonende zich te willen geven aan
alles wat met het Clubwerk verband houdt.

In dit nummer zal van de hand van den Heer Pennings zelf een bijdrage
verschijnen, waarin o.m. de aandacht wordt gevestigd op de vragenbus.
Het is onnodig hier meer daarvan te zeggen.

Wij roepen den Heer Pennings een harteliik ,,welkom" toe. Weliswaar
geldt nog steeds, dat onbekend onbemind maakt, maar ik zotJ er bij
willen voegen, dat ,,onbekend" een kort leven heeft en spoedig verandert
in ,,bekend". De wederzijdse waardering zal dan vanzelÍ volgen.

Moge het den Heer Pennings gegeven ziin, bii ons vruchtbaar en goed
werk te doen en moge hii een goede herinnering behouden aan het
Hazenkamptijdperk in ziin leven.

G. VAN SPRANG.

*
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Behangerij, - Stoffeerderij, - Meubelmakerij, - Verhuizingen
Levering van alle soorten Meubelen, Gordijnen,Matrassen, Linoleums enz.
Alle werkzaamheden worden vakkundig, vlug en concurreerend uitgevoerd

Matrassen vernieuwen en opmaken, zo nodig in één dag
Ruime keuze Behangselpapieren - Vraag priisopgaaf zonder verplichting

Sigaren magazijn

,,DE POST"

l\l, 8, Schipperhein&Zn,

Verl . Ziekerstr.142
TeleÍoon 734 - Giro 154078

St. Annastraat 234
TeleÍoon 2162

N ijmegen

Het betere adres
voorkomende Bloemwerken

tegen billijke prijzen

142 - ,De Hazenkamp"

voor

BLOEMENHUIS'' D. A. BEERENS - NIJMEGEN
Broeckhuysenstraat 9 Telefoon 2060 postrekeninq l1l2lB

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een

Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei
Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
voor brandstoffen geen beter adres. 

Doet de ieugd groeien'

Coöperatie,,Voo rui tgaÍl g" (J.A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraatg2 - Telef.603

Wordt Lid !
Ceven gratis 14 dagen uitkeering Moederfonds,

naar het verbruik.

beter product.
van Uw kinderen.
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'n Kort woord van begroeting ! Zoals jullie weten, zal door mii voor
het restende winterseizoen de plaats worden ingenomen, waarin een
jaar geleden door den Heer Koning werd voorzien. Hoe jullie deze
functie omschrijven, weet ik niet. lk zou willen zeggen met de betrekking
van kinderjuffrouw heeft mijn bezigheid in ,,De Hazenkamp" dït gemeen,
dat ik het buitengewoon plezierig zal vinden, als ik het met mijn pupillen
gloed kan vinden en als we al g{aww met elkaar op dreef raken ; met
de betrekking van dame-van-gezelschap dit, dat ik op z'n minst moet
voorkomen, dat jullie 'Í1 hele avond loopt te gapen (ie zou je kunnen
verslikken in ping-pongballetjes, sjoelschijven en wat niet al.)
Maar . . het is nog lang niet genoeg, wanneer we elkaar in de haren
zitten en elkaar niet vervelen. Er moet nog nreer gebeuren.
Zoals de geest afwisseling vraagt in lichamelijke bezigheid, zo weer de
lichamelijke bezigheid in geestelijke. Evengoed als armen en benen aan
beweging en gymnastiek behoefte hebben, wanneer je het grootste deel
van de dag op kantoor, op school, of weet waar hebt gezeten, zo goed
heeft ook de geest nààst turnen en sporten behoefte aan ,,gedachteleven".
Daar zijn we nu eenmaal mens voor en hopelijk zijn we daar allemaal
erg blij om en er trots op. Wanneer je de hele dag je hoofd gebruikt
hebt voor de geregeld-dageliikse bezigheden voor je vaste dagtaak, dan
heb je naast deze gebondenheid ook eens de vrijheid nodig ; dan wil je
hoofd eens met heel óndere dingen bezig zijn; dan willen je hersens
ook eens ,los worden", willen ook eens ,,turnen".
Hier ligt hoofdzakelijk mijn taak; niet zó, dat voortdurend ik praten en

fàllie luisteren moeten; dat zou voor beide partijen erg taai worden.
Neen, laten we zo tussen de bedrijven door het eens hebben over dingen,
die jullie interesseren ; belangrijke en simpele ; over doodgewone zaken
en onderwerpen waar we zo dikwijls over zwijgen.
Maar nu is dít 'n moeilijke kwestie: hoe moet ik weten waar de
de belangstelling van de Hazenkampleden heen gaat ? We hebben
daarop iets gevonden. In 't clublokaal, Groenestraat, hangt een uraseru-
bws ; keurig in Hazenkampse kleuren, met 'n duidelijk vraagteken erop
geschilderd en van boven ,,open ! !" Heb je nu eens iets in je hooÍd,
dat je 'n geschikt onderwerp lijkt of waarovei. je wel eens iets zou
willen weten, wèI, dan schrijf je dat op 'n briefje (met of zonder naam,

{,
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Weet fJ. dat U zich bii de N.V. FATUM voor U en Uw gezin
kunt verzekeren tegen de kosten van

Ziekenhuisverpleging,
Specialistenhulp,
en Operaties.

Vraagt inlichtingen, zonder eenige verplichtingen, aan den
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Kracht-
en Schelinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREAU

SC H EKMA N
Groesbeekscheweg 176

Nijmegen,-Tel. 3664

,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSW=-E 276 - NIJMEGEN
CAMERA,s - TASSEN STATIEVEN ENZ.

f 5,00 waardebons geven recht op een vergroting

J. B. VAN LAAR
Mr. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
Maat- en Reparatie-inrichtin g

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij

van Hees-St. Anna
Begraafplaats,,Rustoord" en

Gemeentebegraafplaats

Transporten

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

Dorpsstr. 83. - Telef. 3199
Hees

Voor betere Maatkleedin g

N"". N.SCHWEIE,
Kleermaker

Mozartstr.4S Tet. 4342

Regenjassen of Mantels
vanaf Í 19.-

aschmachines
ringers

GrooteMarktBla Tel. 2390

A.v.d.Wocrden&Zn.
KrcyenhoÍÍlcrcn 216 TeleÍoon 2168

Installctie-BuÍequ voor
Gqs-, Woter-, Sonitoir
en Electr. Instollctiën

tood-, Zink- en Mostiekwerken
Bcden, Geijsers, WqschtcÍels, Closets
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net zoals ie r,vilt) en doet dat briefje in die bus. Natuurlijk mag je het
ook mondeling doen, dat spreekt vanzelf ; dan wil ik graag de bus zijn.
Ik hoop, leden van ,,De Hazenkamp", dat we het met elkaar kunnen
en wat aan elkaar hebben. Mocht ie mij persoonlijk willen spreken, dan
kandatzodikwiils je me maar ziet; en zo nodig bij mij thuis, Hertstr. 1.

Maak het me wat mal<kelijk, door me zo aÍ en toe eens met iets lastig
te vallen ; daarvoor bén ik er nu eenmaal.
Tot herhaaldelijk weerziens dus !

P. J. PENNTNGS.

Binnenkort zal er weer begonnen worden met het instuderen van een toneelsluk voor
de feestavond. Enkele leden gaven zich al op voor dit nieuwe stuk.
Laat alleen die leden zich opgeven, die er zeker van zijn alle repetities te kunnen
bijwonen.
Er zal worden gerepeteerd op Dinsdagavonds om 8 uur 15. De begindatum zal nog
bekend gemaakt worden. Lijst ter intekening hangt in de gymn. zaal. 

J. c, FLIER.

VAN DE REDACTIE.
12 Januari was er bii de redactie nog geen enkele bijdrage voor het blad binnen.
Gelukkig zijn er altijd enkele mensen bii wie men in de hoogstenoodkan aankloppen.
Maar dan is ook altijd het blad gevuld met artikelen van dezelfde Hazenkampers. In
dit nummer staat geen enkel artikel van de leden, alles is afkomstig van Bestuur en

leiding. Waar zijn de ,,Vaste Medcwerkers(sters)"? 'k Geloof dat het de bedoeling van ons
blad is, dat vooral de leden er in schrijven. Misschien vindt de heer Pennings het
goed dat ook het maandblad dienst doet als vragenbus !

Graag voor 6 Februari in Hermeliinstraat 6 een brievenbus vol copie.

Icrcrrvergctdering op Woensdcs 2 FEBR. 1938, 's ovonds 8.30 uur
in het Clubsebouw Groenestroqt 2I0.

AGENDA :

1. Opening.
2. Notulen.
3. Mededelingen.
4. Jaarverslagen van Secr.-Penn.
5. Periodieke bestuursverkiezing;

6.

7.

8.

(aan de beurt van aftreden ziin:
Mei. SCHOUTEN en de heren C. A. MAARTENSE en Ir. G. v. SPRANG.)
Volgens Art. 16 H.R. kunnen andere candidaten, bij een door drie leden
ondertekende schriftelijke verklaring, die uiterliik 2X24 uur voor de aan-

vangvan devergaderingbijden Secr. ingediend moet ziin, gesteld worden.

Benoeming financieele commissie voor 1938.

Rondvraag.
Sluiting. HET BESTUUR.

t,
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lqcrom :
wasschen wgnoQnretvoor U í
t Js zoo demakkelÍk
en het resultaat zóo
bevredÍgend.

Vraaqt
0nze

taríeven

Stoomwasscherij,,DE Z0l{"
B. HEUZEVELDT Jr., Nijmegen
Graafscheweg 247-249 Telef. 1740

KAPSALON VOOR DAMES EN HEREN

A. v. d. Broek-Pcrsmq,
Ziekerstraat 47-49 - Telef. 3784 - Niimegen

PERMANENT WAVE MET GARANTIE
!.h"rffiS-gg|gl f 1.50 - f250 - f3.50

WATERGOLF, wassen inbegrepen f 0.60
Onduleren f 0.35 - Wassen 10.25 ' Knippen f 0.25

Bruidsluiers te huur
THE QUEEN DEPILATORY, lgl'tht'i'st'iddt!

Dit nieuwe product brengt een gehele omkeer in de wiiz,e om
alle overtoliig haar op óngewenste plaatsen te verwijderen
TARIEF HERENSALON: Knippen f0.25, Scherenf0.l5

Blonderen en Haarverven f 1.50
DINSDAG NA 1 UUR GESLOTEN

JAC. J. VOGEL
Tabak
S igare n
Sigaretten
Spec. in
HAAS.JES TABAK
GRAAFSCHE WEG

i,

Eet
Bruinervoud's brood
Heerlijk, voedzaam

en gezond!

BROOD- & BANKETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124

w4cëWNWaë4@44cëMMMMMMMMMMMM

J. Steinvoort,
Sch oenmaker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93
4N(44cë4Wc^Ncë4reIMMMMMMMMM3_MM

Jansen en Ederveen
Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Touringcars

WALDEGI( PYRM(I}IT$II{OEL 6 9

TELEF. 1 en 1 00 1

TeleÍ,

1
en

I
0
0
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Uit de Bestuursvergcxdering
van Woensdqg 12 lonuori.

De waarnemend Voorzitter, Ir. G. v. Sprang, opent deze vergadering te half negen.

Afwezig met kennisgeving Mej. W. A. Schouten en de heren Oosterlee en Huisman'
Op deze vergadering is aanwezig de nieuw-benoemde leider van het clubwerk, de

heer P. J. Pennings.
Notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Als ingekomen wordt voorgelezen een schrijven van een voorlopig Comité uitJeugd-
verenigingen om medewerking te verlenen om te komen tot oprichting van een

PLAATSELIJK OECUMENISCH JEUGD-COMITE. - Dit schrijven zalmet den Voor-
zitter worden besproken, waarna nader zal worden beslist.
De a.s. Ledenvergadering wordt vastgesteld op den verjaardagdatum van de Hazen-
kamp, n.l. 2 Februari a.s., 's avonds half negen, in het clubhuis Groenestraat 210.

Aan de leden zal nog een convocatie.worden toegezonden,
De heer v. Sprang stelt voor om voor de regeling in verband met het l0-jarig be-
staan een extra bestuursvergadering te houden op Zaterdag l5 Januari, te 3 uur na-
middags.
Voorlopig wordt reeds vastgesteld om aan de leden, die op 2 Febr. a.s. l0 jaar lid
zijn, met de uitvoering een bijzonder insigne uit te reiken.
Die leden zijn de dames: G. Bennink, J. J. J. Dekker, S. de Graaf, L. Mast, W. A.
Schouten en Mevr. Vermeulen ; de heren J. Grotenhuis, J. Heesbeen, H. v. Ingen en

A. v. Westreenen.
Voorts ligt het in de bedoeling in het vervolg elk faar aan de leden, die op 2 Febr.
van dat jaar 10 jaar lid zijn dit onderscheidingsteken uit te reiken.
Vervolgens werd bepaald dat in de laatste les der maand Januari de Contact-com-
missie-verkiezing plaats heeft.
Aftredenden ziin herkiesbaar.
Hierna krijgt de heer Pennings het woord, die enige vragen stelt omtrent de regeling
in het Ctubhuis. Verder vei:zocht hij voorlopig vrii mandaat om een werkplan in te
richten naar hetgeen hii merkt dat teeft en uit de reeds geplaatste vragenbus voor
den dag komt.
De heer Verbeek, die inmiddels ter vergadering is verschenen doet enige mededelingen
omtrent de Uitvoering op 19 Maart.
Nadat door Mej. Dekker nog enige vragen zijn gesteld en beantwoord, sluit de Voor-
zitter de vergadering' 

De secr.-penn.
A.v. W.

Bel op 2842iii Hgiii ffl5'',l"
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Ingevolge art. 22 van het Huish. Regl. heeft elk iaar in de maand Januari de ver-
kiezing van contactcommissie-leden plaats.
Deze verkiezing moet op de laatste les van deze maand plaats hebben.
AFTREDENDE LEDEN ZI.]N TERSTOND HERKIESBAAR.
Elke groep werkende leden kan uit haar midden twee of drie leden aanwijzen die de
groep vertegenwoordigen.
De taak van de contactcommissie is de band tussen het Bestuur en de overige leden
te versterken.
Het is van belang hier nog eens nader te omschriiven wat de taak omvat, n.l. :

le. De leden van de contactcommissie van een groep wijzen een hunner aan alscor-
respondent, die verplicht is van elke wijziging in de samenstelting dier commissie
kennis te geven aan den secretaris.

2e. Deze correspondent houdt de contributielijst van zijn groep bij - voor zover
zulks niet door een bestuurslid geschiedt en zoÍgt steeds dat deze volledig af-
gesloten, maandelijks met de contributie bij den penningmeester wordt bezorgd.
Achterstallige contributie van leden die van de groep bedanken of naar een
andere groep overgaan moeten voor zover mogelijk door hen zelf worden geïnd.
Hii(zij) houdt voorts een adressenlijst bij van de leden van de groep om zo nodig
convocaties of andere mededelingen te kunnen verzenden.

3e. De leden van de contactcommissie zorgen er voor dat er steeds één hunner op
de lessen aanwezig is om eventuele nieuwe leden inlichtingen te kunnen ver-
strekken. Deze inlichtingen betreffen de lesuren, contributieregeling, costuum,
clubwerk, enz,
Voorts zal het bestuur het op priis stellen, dat zoveel mogelijk de belangen voor
de groep worden behartigd en zo nodig spoedig overleg met het bestuur wordt
gepleegd,
Voor de junioresleden worden door het bestuur oudere leden aangewezen om de
belangen voor die groepen te behartigen.

NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN

a. Werkende leden :

Meisjes IIa, C. Mordhorst,
, IIb, K. Nachtegaal,

Dames IIIb, L. de Wilde,
,, IIIc, M. v. d. Tol,
,, Sen. Mevr. Beerens.

DE MAAND DECEMBER 1937.

b. Buitengewone leden :

Dames, E. v. Bovene,
., N. Waas,
,, Mevr. Tichler,

Heren, W. Burgers,
,, W.Onderstal,
,, H. Stevens,
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