
Jaarverslag van 'tDe Hazenkaurpo over het Jaar 1937.

Dames en Heren,

r De algemeae vergaderlngrgehouilen op 2 Februarl 19?8 in
het WlJkËebouw aan de nazenÈampsgnwegrworcl.t oustreffif,alf
uegen àoór d.en voorzttter Ds. Ë.firBarferrmet een hartelljk
welkom aan de aanwezlgenrgeopend;Hli zet uiteenrdat eind.e-
11Jk tot d.e clefenltieve oprlchttng kan worden overgegaan.
!e Jonge vereaiging toont zLcb zeer levensvatbaar zodat

nlet-langer met cl.e oprichtingogev{acht behoeft te wordea..... r

Zo begint het verslag over d.e algemene vergaÖering van pre-
etes tien Jaar geled.en.HiJn haren sÍaren toen nog heel wat
ninder grlJs dau nural wil lk heus niet bewerenrd.at lk die
grlJze harèa door de Hazenkamp heb gekregen.Integendeel,mis-
sehlea waren ?,e anders we1 wit geweest.
§og enkele leden zlJn net aiJ getulger vaa hetgeen zleh

slnds de allereerste 1es in October 19?7 heeft afgespeeld.
Zoa1s de cllrecteur 1n het nurmrer van uctober J.l.echreef ,

werd. begonnen aet 39 Ied.enr2 oatten en eeu Jont ventJe a1s
d.irecteur.Àlu dat zelfite ventje v&n toen vacler van een toe-
koastig llazenkamp-1 ial.

ïÍat een herlnneringen zouclen opgehaald. kunnen word.enrwas
het nlet d.at 1k een jaarverslag over het Jaar 1937 zou uLt-
brengen.Hiertoe zaL ik ue ilan ook beperken en evenals vori-
ge Jaren eea kort overzicht trachten te geven over het af-
gelopen Jaar.
S€ Jaa:rrergad.eri-ng in 1937 hacL plaats op 23 Februari.ziekte

griepgevallen van
deze eind.e ! ebruari

ean Direeteur en ondergetekeniie alsmed.e
and.ere bestuursleclea ïvaren oorzaak dat

Feestavond.

pas kon plaats hebben.
De vergadering werd bezocht d.oor circa 75 leclen en had. een

zeeÍ goed ver).oop.Hogel-ijk 1s dle l-ate d.atua oorzaak geweest
dat de tiJd voor een snert-of panuenkoekavond voorblJ Sing
zond.er saert of pannenkoeken.Maar laat ik dit tere punt nlet
meer aanroeren.

Het was lnnidd.els hoogtijd geworöen dat er aanÉíepakt wercl
voor de uitvoering.En er is ook aangepakt.Ilet resuLtaat oB
Donderdag I Aprll is best geweest,zoa}s rve ook in het Sedicht
van nicht Greet habben kunnen l-ezet1.
ï'laaaeieel was het resultaat van de uitvoering mind.er goed.

clan andere Jarenrmogelijk d.oorclat het dLtmaaL nlet op aa*er-
ilag was.IÍet tekort bedroeg tr'.'l .92.

0p 12 Mel voLgde de JaarLijkse feestavoud.oÏn ancler&ans
echoenenr heette het voortreffeliik gespeeLd.e toneeletuk on-
der leitling van den hger Fl-ier.A1s we aan dlt stuk denken
kl-inkt het nEteeterarEtcetera- ons nog in de oren,rGrappig en toeh geen^kluehtropperv}akkig maar nLet babaal,
gevoel-lg en nlet sentlmenteel'r dit zegi bet verslag iloor
lemancl ilie er over kan oordelen en die eea eoupliueat raaakte
over de keuze van het stuk.

0p Heuelvaartsctag gebeurde er dltmaal niets.Dit ls fout gere€
weest en 1a een der bestuursvergaderlngen is er tereoht oB ge-
wezen dat er in het vervolg op ilien dag weer iets moet ge-
benren b.y. een sportdag,fietstocht of lets dergeliJks.

Uitvoerlng.

Heue1VasI'tsC[ag'

Pinksterkaup.-



Pinksterkaap.

vf8en eten.

Sportterreln.

Yierd.aasse.*

Yoetreis over
d.e grens.

2

Yoor het eerst werd afgeweken van het jaarliJkse Oud-feus-
d.enkanp.PersoonLtjk was ik ntet ln de ge}egenheicl dit kamp
rnee te maken en het valt d.aarom moelliJk hierover iete ln
herlnnering te brengen.
\Tat ik er zo van hoord.e, was het we1 een te deftlg kaap

voor d.e heren die ln het stroo zlJn opgegroelil.De gebmike-
lijke gevechten werd.en blljkbaar toch geleverö en als men
het verslag leest ln het Hazenkampblad hqe d.e tÍjd werd door-
gebracht rnet het geval ult de Betuwe en,Jansen uit de OoiJ
bltJkt het weer een kamp geweest te zijn uet prettige herln-
aerlngen.Er werd d.es smorgensrsmlddags en sravondg gecroq.uet
?,o enthousiast dat oruoiddeliJk na thuiekomst verzoeht werd
eeu d.ergeliJk spel aan te gehaffen.ïIet wertl ilan ook clireet
aangesehaft en waaï ie het enthouslasme gebleven?

Ook voor de Junloresled.en was er weer een prettige
l,n een speeLtuin te s"rg en Jal.Er werd voloil genoten
verschlllende spelen en cle buetochtronclerbroken iloor
ttge waad.eling door de boesen,werd. wel. gewaarcleercl.
Mlssehien was zo i-ete ook wel eens te organiseren voor de

dames- en berensenioreeledeu.

In het afgelopen jaar werd. ook weer gezameliJk kersea gege-
ten te Bemmel.zo'n kersenfuif blÍjft nog eteeds ziJn belang-
stelling behoud.en.Maar nen krijgt ook veel te eten voor wel-
nlg centen.

IIet sportterreln{Ïrevensmorgenx word.t inaid.dels weer het srrt:
eent::um van het Hazenkampleveu.
De grootste herianeringc za1 de heer Huisnan hieraan we1 heb-
ben uet het discus-avontuur dat gelukkig nog goeit afgelopen
is.

Hoewel voor het buiteaspel de belangsteLLlng nlet zo blJs-
ter groot wae heeft d.e heer Yerbeek toch groot sueees gehad
met ilen sportctag op 17 JuLlreen soort vergoeding voor cle te-
1.eurstelling op I Juli toen de A.H.Y.J.ers ons onverw&chts
in d.en steek lleten.ITaast d.e ïele kLelne priJzen konden &an
enkelg ilames en heren cliploma's worden uitgereikt waarblJ
meJ. Otterloo en de heer K.Meester we1 ultiilonken door hèt
behalen van eea diploma le graad.
Janmer dat meJ. otterloo itoor vertrek naar eldere van ile

Hazenkamp a1s werkend I1d afgesehreven uoest worden.

ZLI het met een geringe groeprtoeh slaat cle l{azeukamp
telkenjare een goeà figuur net de cleelnane aan d.e vlerd.aagse.
I{1et a1leen wercl er dlt jaar ïeeer een korpsprlJs behaald-

en zelfs naar ik meen al-s enigste NlJmeegsè vereniging-maar
bovenölen hangt hier in dlt clubhuls een extra priJs r1.1.
voor de keurtge en eorrecte unlfo:mk1ed.lng.

Hu1d.e aan de heer Yerbeek voor cte goede IeÍding gei[urende
de trainingsuarsen en tijdens d.e vhrd.eagse.tok hulde &an
Piet d.e Zanger ilie als gast er cle stemming lnbracht en er
toe ueilewerkte dat de gemoederen over het ondereehrift bij de
foto 1n de Gelderlander tot bed.aren kwaaen.

En vanzeLf le r1"e voettoeht een belangÍljke gebeurtenis in
het Hazenkampleven.De lelding berustte btJuden heer Huisman
en wa,s ln goecLe hand.en.Ult het verslag 1a bet SeBtenbernu.El-
ner b}iJkt wel dat d.eze toeht biJzonder geslaagd lsraL wercl
aanvankel-1Jk met sBanning gewacht of de pas we1 tereeht Eou
komen 
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De bus bracht de deel-nemers tot evea voorbiJ Ha8en en van
frfàr werd. geLopen naar Isrlohn.(Ja,op deze voettocht werd'

fgk-nog ge[op"à) .Met griesm-eelpaB ón- warme worstJes- werden
à;-hà;Ëeïtge-ààe"o geïuld alvoieàs men z1ch te bed begaf.--il-oöfg"íae aàS Ëxkixxlnrrtr vertrok men naar het lelsen&eeï
ea mtakte aen eei tocht -met de bus natuurl4k- langs de A1-
Lend.orferSee en cle zeer fraaie Sperr.

stZond.ag" *"rta"ià"-r"n nàden teitcO.:,enet naar d'e d'ruipsteea-
Srot-àà-§àcfrenhöhle en verder naar Hohenllaburg.Eea geileel-
van de aee:-neaers te voet d.e rest -d.anes natuurlljk-peT.bu?.
il óàtouoe*t-àóór de herbergvacler aldaer schiJnt prettlg te

zlJn geweest.
Zo als gewoonliJk aorgd"e de heer ?el}en dat er voldoende

*"iÈ"r, voör het wólbekeade Festessen overbleveu.

In cle maand Àugrrstus was er ook een ueer goed-geslapgd
,rriï"Ë;ö:ï íJ-órue*;lnq van wolfheze hadden u1-J hun bivak
opgeslagen,**à" fqloàkË en fel als leldster; en cle Éeer Yerbeek

ais orclonnanee fungeerclen.

Yan d.e versehillende eporten als voetbal,hockgy--en korfbal
ls d.e laatste wel erg in-verval ge{aakt.De voetbaLlers wer-
den uet twee e1fta1len l-n de Ï{lJn"Voetbalbond opgenogen'

De hock"y*poit had m.i. ln het najaar niet Éeer d.ie be-
langstelliïrg- als BíJ ln het vorig seizoen had'-=n; veistaàgó"à"*-ïoór deze sBoíten geven qÍJ weinig stof
ou hierover-veel Ln herinnerlng te brengen.Ilet euigste zov
àii"-aàt er nÀg al heel wat baÍlen in een Jaar nod.ig zijn.

ïn September r\ras de tiJd weer aangebroken om cle zaalleesen
aan te vangeo.l"-he"" Huisman plaatóte een opwekkend woorÖ in
het Hazenkampnuruaer van September Orn ile naehiae weer op

u"Ëf * :ffi"Ëii;r" noocrkreet uit het nrérennest van *aandas-
avond. was de stemiug er weer 1n.

Met cle geregelde gyuanastiekleesen is het ledeatal weer
beter te o.t"rË!ào.Bóhroeg echter het aantal werkentl"e 1ed'en

oD 11 December 1935 -450.op 31 December i.I. was het aa1-
iËr-iOJ"ió"*iir Ééi aental- bu:.tengenone Lede! van 54 tot
i7-u{óóe.Hàt-ïotà"i aantal leden íaar we 1938 mee,inglngen
iàr-à"*"À+orterwiJl dÍl gp 1 JanuarÍ 193?.-5o4 bedroeg.
fii-fiàt'ovó"uiàn"à", ledànkaartea ie deze teruggang in

lóoïaoàak bij-àe Jongere groepen te beepeurea.letea-d-e ouilere
ren irr er aris-àe"gci{ouaeis màe onderzetten ou het Ledental
1a 1938 u,eer oP Peil te brengen.

In 1937 werd.en 2 ledenvergaiLeriagen gehouden en 8 bestuurs-
vergaileringen.'6"à6-f'àUï""r1 hail een conversatieavoad. plaate waar Mr.
Stufkens sprak.
Den 2O stön-maart wae het Mr. de Jong uit Arnhem met het

o"àà""à"p "De--plaats van §eàerland te opzlehte cler grote
mogendheden. n--6 íà óct.was het onze voorzÍtter dl-e 81i1._ervaringen
ovài d.e lyereld.-Janboree ons verteld.e en aetfilns vertoonde
t*r*1;r op rà-§ó;à*bàr.Ds. de oeus uLt Beuningen d.e avond lrj

Zaalleseea.

leclenta]..

Yergad.eringe,u
en

leiclcle.
En tot slultlng van het jaar

feest waarbiJ Ds.Creutzberg de
Yoor een kerstverhaal.

1937 eea goeei geslaagd kerst-
liturgle en Ds ?oP zorgd'e r

0p clezen avoncl is d-e kennl-smakiug set ts het zangelubje
onclerleldíng van d.en heer Droet we1 hernieuwd en ve]-eu zul--
Len van deze avond de beste herinneringen hebben bewaard.

Maani[b1ad.

Conversatie-
avonöen.
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wat lk al zo in cLLt verelag naar voren breng zar voor eengroot deel door het Hazeakampblad. bekend zlJn 6;eword"en.
TE u.g,lrlgr voor een groot àeel want nÍet àrrö afdellngen rzijn aetief uet copie.
- 
ï'lnpneieel zlJn we er met het blad nog niet.Het aantal

abounes is nog zeer gering,§Íettemin eeu woord. van ctank aan
onze rerLacteur rLen heer Fller alsmed.e aan der heren H.Uos-terlaan en B.van Yucht-rhijsson dle voor advertenties en
abonne-s zieh zeet vercliensteliJk aaakten.Ook aan de Drtrk-kerlj Dekker voor de uiterrijke verzorglng van het blad.
En d.an rest mlj nog lets te zeggen over het elubwerk. rnhoeverre het bezit van het elubhuls ziJn nut afwerpt isniet zo maar te overzj-en.ïk ben eehter-overtulgt dàt het rrrzeer betreurd sou word.en a1s uen clit punt van eamenkomet opgezette tiJden zou moeten missen.

_tre hebben gezlen clet er ienand voor de leidlng noàig 1s.
traten_Frl j 

- 
hopen dat het bestuur met ite eanstelÍtng vàn d.eu

lr*?r Pennlngs nutti.g werk heeft ged.aan.BÍJ het ovörzlen vanhet crubwerk denken we v&nu elf aan de "Boàte Avond.n.Dat d.eze avond nog biJn& F.300.-netto heeft opgebracht heeftten slotte nog led.creen d.ankbaar gestend.Er vàIt uit deze
avsud tuprrrt te leren ,1*! fran organiseren van dergellJke
avonden nog veel is te verbeteren.Doch dc beste etuàrluistaan aan ilen wa1. :

we nogen den conuissÍeleden en veleqmed.ewerkersrgezien de
uo_o11tJke- onstandfsheden wearln zii lodamen te verÉörenrnog
we1 Eeer hartelÍJk_ dank ueggen vooi het vele wat gedaaír wërd,ïlant dat is ten slotte enoim geweestrterwlJl weeï de ech.te
Ïíazeukampgeest was te bespeuren op den avonà te voren.

BurgellJkenstand. Men zou dlt verslag nlet volled1g kunnen noemen a1s ik--ï'iet 
_enlge aanteken:"ngön had genààÈi"urt aen burtór:.jt err-

etand. van de Hazenkamp.
rn het Junionur$Ber rra,n ons blad prlJkt een foto vsn hetbruldspaar rleBooys-d.e §n1dt erl 1n het Decembernummer worden

nog een drietal huweliJken van Hazenkampleden aangekoudigd.
wearonder d.at van oaze red.acteur d.en heer Fller.A11en weid.en
narnens d.e Hazenka'np ile beste wengen overgebracht.
De.opbrgngst van verlovlngs advertenties was ait Jaar Beergerlng.slechts l{eI en Jaa hebben er voor gezorgd d.àt er ileze

Jaargang eeu adverteutle inkwan.i{et laat àtcfr echter aanzieaöat er voor de nleuwe jaargang nog wel iets ueer ir valt te
verd.ienen.

BiJ de versch-llleade, persoonliJke feiten aou ik ook uog
even kuanen stllstaan,bl-j cle Konlnklijke onderscheiding die
ouzen voorzitter ten deel vie1.
AanvankellJk had Lk gedaeht nog een geboorte register te moe-
-t"l aanleggen yoor 1937 itoch dit kan- ultgesteld" worden tot khet volgend.e Jaanrerelag.
En hiermede ben Ík wel aan het elnde van mlJn versLag geko-

men.
Een woord van dank mag ik hier zeker weL namens aLre led.en

aan àe Leielere ile heren ï{uisuan en Yerbeek overbrenéren.
Ook aen den heer A.A.Drost onzen besten d.ank voor öe leldin,u,van het zaagclubJe.Dank aan besturen yan scholen en dlreetle í

van__stiehting ï,eveRsuorgen voor d.e meclewerking.
Yoorts dank aan medebestuuràers en contactcóumissie en

aan alle lcilen dle hebben uecl.egewerkt 1n het Jaar1g3T.

De E ecr. pënlar


