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JAÀRVEA§IÀ0 VAN nDE HÀZENKAÏfrp" OVËB 1936.

Darces en Heren,

Na eaze kerstavond op 23 Deceruber, dic tevens jaarslultlng voer
De Hazeakanp betekende - zljn w1j langzaam het nicuwe jaar lngegleden.

-"5{at ens dlt jaar $recr brengen zal blijft natuurlljk een raadscl.
lYij zi-1n feestvierend het nieuwe jaar begennen in verband met het huwe-
lijk van het Prlnselljk ?a.ar. traten we hopen dat deze blijde stemming
in 1937 bestendigd mag blijven 1n het algemeen en la rt byzonder veer
dle leden @ylzer Yereniglng die neg steeds met meeilijkh.eden van werke-
loosheid en dergelijke hebben te kampen.

Over de ganB van zaken in onze Yerenlging in het afgel@pcn jaar
hebbcn wij geen redea tot klagen Ën ik za7- ln het nu volgend verslag
nog cvcn 1n herlnnering brengen wat alzo Ín dit jaar heeft plaats gehad.

{g-4lysggadering. De jaarlijkse algemene lcdenvergaderlng werd geheuden
ep 31 Jan. 1936. Dez,ë avend werd &&ar matig bezecht, wa,arvan
het enerm slechte weer wel enigszlns aerzaak w&s. Ie stemrlng
\4,as er echter nÍet mlndcr @m en op cen beslult of,4 een pannekeek
avond te houden velgde een daverend appl-aus.

Pannekcekavend. Dczö pennËkeekavond had plaats ep 20 Februari cn $Ías
een waar succes. Een uet z@Tg gekozen jury had te besllssen
wie van de d.ames veer een pri-js veer het beste product in
aanmerking zou kemen. Ie uttslag was eehter neg a1 gefingeerd.
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Uitveerlng. De jaarlijkse ultvoeri-ag had plaats 6p 28 Maart. Ieze was
als geweonlijk weer een greet succes. Y@er een slcer uitgebreid
verslag z@tt ik kunnen verwijzen naar het stukjc 1n h.et April-
nummer van het Hazenkampblaad je ondertekend deer 'tDë §t11}efl,
waarin eok neg even a&n Hlef s knets werdt herinnerd.

Eeqg!ry@ed. lan velgde ep 5 Hci de feestavend in de kleine zaat. van de
YereenigÍng, wa.a.r het toneelstuk trYadertje langbecnrr werd @pge-
veerd. 'ffi i zl-jn den Heer Flier nog zeev dankbaar vo@r de leidlng
v&n de tsneelelu.b en hopen dat hij neg vele jaren ens een der-
gelijke avend kan bèzorgen.

Heme_lvaartsdag. 0p Hemelvaartsdag werd deer een 20 ta1 led.en een bezoek
de veertreffelijke leiding vana&n de À.*1.Y.J. gebraeht ender

tt§{eekctr.
Yoer aever uit de verslagen valt na te Saan hebben allen dezen
dag genoten. Ilr waren cr zelfs, die op §chiphol durfdcn vliegen
a1 meesten s@mnrige het bekende zakjc rre@r luchtziekte kramp-
aci:tig vast houden. Yolgens een ver§lag 1n ons blaadje werd bij
het afscheÍd rs avonds 1n het A.M.Y.J.gebouw deer rfM@ekerr een
gleedvelle rede gehouden waarbij met gebaldë vuisten werd ge-
dreigö, dat de nPu1tr zou worden teruggehaald.
Deer-cen grecp jengeren werd deelgeneÀen aan de Jëndaagse e&rs
van de politie-spertvoreniging. 7'e werden met een gr@epsprijs
bekroend,
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Pinksterkaryp. Dc d.eelnarne vo@r 0ud-Leusden was iets minder greot danvorigc jaren, doch het kanp is niet minder geed geslàagd.
Ie leiding berustte bi; den ïleer van sprang.
D8. de Geus leidde Ëen jeugddlenst op lste Pinksterdag. Iltmaal
vond d.eze niet plaats 1n de epenluci:t vanwege het mlnder gunstige
\ryeèr.
Demlnd en fi{evr.de §eus, die teeR juist ia de bruidsdagen warën,
werden na den dienst ln prachtig verslerdc stoelen geàet en n6g
eens hartelljk teegespreken deer de leiding.
In een gezellig keffieuurtje bewees Ds.de Gcus het kampleven geed
te keanen en menigeen sal. zlclr het refreint ttZi-.n-2a11-din-zi-al
dat hii in dit keffieuurtjc hreeft geleerd neg wel heriRneren.
I{adden wc I s mergens een echt bruidspaar 1n ens mldden, r s avends
had ëen imitatie huwelijksbcvestlging plaats, dle de lachspieren
gcducht ia beweging brachten.
Het was eetl goed geslaag wcek-end zonder enige wanklank.

Ui!§tap.ie) Op I Juli was het een feestdag .rroer de junioresleden. v€@r hetJunieres ) -eerst kon over de nleuvíe .{aalbrug cen teehtje in bussen geuaakt
werden en in dc omgeving van Arnhem werd in een speeltulr c6ngezellige middag doergabraeht.

Kersen eten. Oek was de nieuwe brug de eerzaak dat dit jaar het kersen

--El 

1n plaats van in BeuniËgen, in een beemgaarà tc Bemmel kenplaats hebben. §ën grsot aantal lcden was rran de trart1j.
"4 d.aagsen. Dc deelname aan de vlerdaagsc was niet ërg gr@et maar werd

met succës velbracht ender leidlng van den 1{eer Yerbeek.

0ran,ie dagea. Op 31 Augustus werd mcdowerklng verleend aan de Chr.Oranje-
Vereeniglng in esn lichtstoet terwijl enige weken later neg werd
deelgenouen a&n een eptecht ter gelegenheid van de verleving
van het Prinselijk Paar.
Hee de organisatie van deze avand was kunnen y{e neg aflezen @p
het gezieht van den dlreeteur.

Ïgs.!gs!g.
De
is
neg

3e buitenlandse veattecht had plaats vtrI 28 t/m 31 Augustus.
teeht had plaats naar Ï,ïensehau, I{ide6gcn en 0emtlnd. }ezc techt
zQer geed geslaagd en a1lcn ïrrarën zeèT veldaan Grr..... tenslette
geld terug.

S,pert i/ . Il@ewel da g;nnnastlek steeds iie heef ö.aaak blijftrzi*jn
eek de buitenspclen naar hartelust beeefend.
De hookey spert heeft wel byzendere be1angstell1ng.
Deer d.e veetbal afdeling werd rJveër in de Zaterdagnlddag cempetitie
van de $.V.8. ecËgespeeld. IIct veetbal $ucces was het afgelepenjaar nlet bijster greet, niettemÍn blecf er anime veer de cempetitie.
De krrf_balgreep begon het jaar 1930 a1 byrender geed deor ep

{,x;-xt ''- 1 Jan.l-1p6q4" S.Ó.$. e11 0.81àuw I te winneir.
Ie aansluiting bij d.e C.K.B. heeft ar de spanning wat ingeheuden
en het is tenslette n@g gelukt de plaats 1n de 'l ste klaese te
beheudear zii het dan uet een tikje geluk in de laatste wedstrljden.
De Athletiek betekende 1n het afgerepen seizoen weinig.
Àan enkclo dames en heren $rerd een turndÍp1oma uitgereikt, w&arrr&rrhet exaïsen net ttechttt was, en wa*.rbij v@@r senmige de zenuwcn gr€-
te parten speelden.
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Volksdans. Dc volksdanslessen hebben nlg em d e 14 dagen plaats gehad.

---Tïblijft 
steeds een greepje dle hleraan met veel anine deelneemt.

fcr gelegenheid van de brugfeesten werd deelgenenen &a$ ccn grete
demenstratle ep tret *TariËnburgplein, die z,eer geed geslaagd 1s.

ledcntal. Het aantal werkcnde leden bed.reeg ep 31 Dèc. j.1. 450'------E-an buitengew@ne leden telde rren 54 leden, dus tetaal 504, welk te-
taal ep 11 Dec. 1935 479 bedr@eg.
De wissellng van ledcn was oek dit jaar neg zeer sterk heewel iets
mlnder dan verig jaar.
Het aantal denatuers ls neg steeds z,èQT gering'

ïersaderingen. In 193A warden 2 ledcnvcrgad.eriagen geb.ouden- en 7 efficlële
resvergaderingenenverderve1ebesprckingeninhetdage1ijks

bcstuur.

§íqAL{bla(|. ïIit het financlcel verslag zal- straks blijken dat hst aantal
-----E66:nnEts neg belangrijk zal moàten werden epgeveeril wl1 ruërr er f1-

naneicel mee ultkemen. Dc Heer Fliar heeft @@k n€g velc uaanden em

I; cepie neeten bedelen. Ult ï{e 11 van Jan. j.1. is tech we1 gebleken
' dat er eepie kan werden geleverd.

Een weerd van dank aar den heer Fl1er voer de geede z@rgen v@er ziin
redactlenele arbeid in het afgel@pcn jaar verricht. Ock de heren
Yerbeek ea 0osterl"aan die eveneens een belangriJk werk vcrrlchtten
@nze dank.

0ea@§nige3,QcTgeedges1aagdec6nYerset1e-avendenhadden
FCaEs e.a:-eer Is.Pep en Dr.Ëljknan en Kapitela Breuacsc ï!Íaar@p
in tcganstelling net reeds eerder gehouden avendcn - ecn lcvendige
discusÈe velgde.

Clut_qgxE. Ecn belangrijke aanwlnst ls in het afgclepen jaar het bezit van
:----Eige lekalen waà.r uten elkaar kan treffen ln cen gezelligc sfeer

Ën waar ge1egenhaid is entspanning te vlndcn ep velerlei geblcd.
0p den 1 sten Februari 1936 heeft Mej.§eheuten set een kleinc 8reèp
hlt nieuwc clublekaal feestelljk geopend en weldra werden ping-peng
avenden beger:nen waar Geert, ï:ïeer en §uis zleh a1s dappcre aan-
veerders weerdcn.
Gedurende de zeïner]llaanden was het elubhuis gesleten doch met de
eerste eenversatleavand. ep 29 Sept. had de herepening plaats.
Yeer de algcmene leidlng werd ep 1l$ev. de heer J.J.EeRj-ng_bcneemd.
IÍet was veàr den Heer Kóning gecn Se&ai.kelijke taak en 1n deze Yeer
]rem geheel enbekende Yerenisfog speedlg thuis- te geraken, dech
dcn ïtden Deceuber bebben wij hen goed, leren kennen op de z.g"
'r§onte avondrr.
0p de Zaterdagavond.en wordt het elubhule druk bezecht en het Elaand-
blad van Jan.J.I. demenstreert wc1 hoe 1elder en bezoekers rnet c1-
kaar in centact komen.

Burgeli.ike Stand v'd Hazenkamp. Dan rest mij l9g dc_z.gl. burgclljke stand* nómererenwaarbijw1j1ndeeerstep1aatsdcnken
aan het huweliJk van enzcn dlreeteur, dat @p 30 Ju.Ii plaats vend
onder buitengeivene belangstelling. Yerder hadden neg ?91_vlcrtal
huweli jken plaats van Haàenkampleden, dle a1 geruinne tiid . in d'c

Hazenkànptanifie waren spgenenèn en neg steeds hun IÍdmaatschap
bleven handhaven.
'#e maakten eek $rcer enigc verlcvingen EcË waareader @@k die van @nze
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adj -directeur, die blljkbaar ban6 was dat de dlreeteur eËn a1 tcgrote v@€rspreng ep heln zeu kunnin hrijgen.
Àen het sl'et ven dit Jearverslag weneon ïrË dcn heer lïuj-eaan ge1uk
ryet- zlla volledlg hersteL van ziSa keelaandeenlng. tTË da,aken-veorte
àc Lelclcrs van de l{asankemp y@@r de lciding ia fràt afgelcpcn Jae.r.Daak aen de besturea van di soholen waar wï; gastvrijË":.a'g"oíotcn
1a de-gSmnaetleFlekalea, eLeaede e*n de direedic yen LevenÈ'mer$Èn
vecr dc pedewerking en beschikbaaretelllng vnn het terrein.
fensLette dank aan uedebestuurders, contactccrvrrnisslalcden an a11oadio hebbcn medegewerkt tot het welslagen ven hct werk dat ire
1936 1e gcsehlcd.
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