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Jaarvereïag van nle ÏïesenkeaBn
over het Jaar 1939.

Ilemes 6n lïeren,

0p de eerste blad.ztjde van }ret Itaaeulce&ï)blaaàJs v&n J&n.
193? lssen wlJ:'Wij staan wesr voor <le &eavsrng vën 6en
nJ"eulry iemr.Yanaelf komt de vreag n&&.r voreu 'Nat dÍt Jaargns brcnf;sn s*.1. n

En rlan,tn het openÍngel,ioor:d op de Jaarvergadertnq van
J FetrruafÍ d.&.v. rregt rie gchetd,ende voorsltter,*e hrer
À.CIosterl.ee, dnt htJ gelooft ulet gerechtvas.rrlj.gel aptÍ.mie*
me te kunnen voorsÍ)elLen *st 1939 voor tLe Hasenkamp een
fioad Jas"r aaL word*n.
lllet 1q3q yoor de §aaenkarap is gewer:st daErrover kunnan PIB

nÍet at te op&*wekt riJn,doclt ge*Íen rle ttJttsomstandishe-
rtre*,aulLen §re gsën k)"arigtor:en laten horen en trachten op*
timistlsch te bliJven.
ïn veilfrorde ve,R d,e gebeurtellJkheden ual ik trachten eni"*

ge heri*nerÍnísen over het Jaar 1939 oB te diepen,

0# J Sebrumri 1a39 had <le a}Ëien*ne ledenver6aderÍng pla*.ts.
ile opkomet was toen v',elLicht g:roter gewee*thtal"s ook op
Clen rï.ag de iJebenen ntet v{&ren opengexte}ri,}ïet be}an§*
rtrJk*te punt dar asenr3a wae toen wel- het kj"ezen van eon
nieuwe voorsi"tteu {oor het bed.anken vaa den heer Uoster*
iee a1s aodanlg.Het vooralt r,e:ischap werrl toen aanvae,rd
door den heer: fr* S.v*n $prang.jle heer 0oeterlee werd tot
ï{ra1td }:enoaaud.

Het eerstvolgenr{e helan&r{Jkete pxNà wae de medewerkln6
a*.vi de Jubll,eumnvonrl van rl.e Frot.f,hr.Ï'Íusiekvereni"f,ing
oJubaln op 4 iéaart 193ii. Het deze medevgerking hehben wl j
een 6::oot sucees fieoogst.len echrlJven van het bestuur
trevatte o.!Ítr. het voJ-gende:"ï)&t der.e avgnà een suocsa is
geworricn in Bser aeker te d6nke* asn cle *ch{tterenrle Pre§-
tatles van de HaaenkampÏ
flok *e JrmÍor**uLtvoarÍn6 op 1 Àpr1l is rveJ" byaonrie:r goed

geslaasrl.ltet ï#einumm€r rrËàn ife llazen'kamp ;leaft hterover een
u{tv*erig vereluB,

Hle op 6 l,let I s avonds 1n d,e l{arnnonte de Í'eestavond heeft
aeetremb*kt 6n de opvoering Yen de oPrivd-Secretare,$§e"
haef,t gezien sal. màt &Í.J eens riJn rlat dlt in é*n woord
"&f w&§$.Ïe voorrÍtter h*eft tn e*n d"er §Azenkarcp-olaadjen
ztJn byaonàere rlatnk n&ïí.ens hët bcstuur e:r led.en geuit en
dlt 'r.'&s dan ook wel terecht veretienË.
$at er voor 6én *sme bi,)Bffies te weinig wersË was weL ge-

legen ln §et feÍ.t $et de pÍ"cctllo haar rol- aodrrnÍg rpeelde
dat er hlerÍn ge*n \rrouwsper§oon werÖ irarkend..
Wat esn brillet,le laa$ CIp de neus.qeknepen en hiert1oor een

Peter Feohsteu nrer'rorraakt werdrwel vermefi en tot ultwerking
kAn heblt,sítrdeed. een Le&er verbesen.ïëue rOl- was r{en ook
voortrsff,eÍljk raat àe stseds Ln herhaLlng kerende uLtri.ruk-
ktng van nMaar gc zesgen weJ- een§u..
0p àO vs1 w&ren cte juní.oresled,rïl :et ouders uJ"tfieno*i-gd i-n dt
*à gynnastj.ekrae"l- waar ïe*i. val r{ar ?ol- met haar mein:iea-
e'ï.Utr gd.ït ar*.rrli$ s;:ri:Okje opvOerrle v'rat buLtengewson Ín den x
frr-t66u1* vl.el- terwtjl" voorts een fil-r* &n trersnaporln,rre'n voor
het verrtere v&n d.eu ir1d.*g de stemmLn6 er Lnlilel'ii.
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ïik: so naderée het vsorJ&&r !?s*r}:LJ s{*6 hyfro*d.erheld,
kan worrLen veïïlreld **t tl* A.ffi.v.JBrs op lïerue).vaartfrrtng
he:'eid g*vonden wercï,sË om eert voetbal"weds{rÍjd te *pelen
te;qen d* Ïïasenker*p eu lti"a:rbij d.e overwinning *oor de
.4. oterrlarpmere aet 5*? wel verdlendwas.fouwen :roor de af*
aettlrg van het terreJ.:r }:leken ui-et nod,íg v*ant er w&r6ïl
"re66e ou eehríJveu" hoogstenc 1CI belan*.{steLlende }eflen.
iloor de "&mster*amnerm werd een herlnnerltgsmedaÍl}e as.r,
een frsaà ltnt d.on rroomitter tar hantl SestsL* terwtjl
de À.À&.v.Jers mst een fissenkampÍ.nal$sne getool* huÍsl,saarts
keerd*,

?,owel er yoor Homelvaatrsdag sësn .,,e1aagpte1,LÍng wCI^s

vooï Ëen fLëtstocht of Íots f,ergeLtjka evenmÍ* w&s er
yoor de Plnketerdagen {§eÉn heS.ang tel}íng vCIör Bsa k&&8.
Ten sl"otte werrl op 2e }lnksterd,ag nog 'leel8enomen-.&&n

do wandelmersnuitgeschreven door el.e ileestnrichttng tïeerbos.

Yan ,&e §ebeuftenÈesen Í'n de somsïm&an&err kun::en 6lenoemr}
rsr:rden het geaarae}Í.Jk kersen eten te Bemel en waar tot
sen 1e§erm verïrerÍng we3. 1O0 le§en van d.e parttJ ys&re*.

?*'[en ar:u sCI *esgeil ,*1* er xat te eten valt zljn de.§a-
aenkeupers we]" precólrt.Iese toeht ns,&r Benrmelrmet 6rn
f,root aantal lede,nrëeed der:ken nsan r1e nrfisf{era f,Lete*
tochten OP Ïi6l"P1vaartsdag.
$p S JulÍ ma*kten we. eie §offertde6 ues Ën lx&,s ila hct

*snrleeL wat hi.erbLj de Hazenkamp had,vsoral uet de vlag*
8Ën ,nÍ.et gsrÍng.
Op 13 Jult orffianisoerde wÍ.J yosr *e Jonfiera }.edea sen

bustocht lau.&s de woLfoi:ar& en öËgÉvi.ng met s*derbr*§1n63
rr&n 6*?l uurtJe Ín de speeltlrtn v&n §rtka te.Bars en -DeI.
j-lese mirl{a§"werr1 voor vele Kleine een lgoole ontspaariÍa$.

§et eportterrein werd aeer slecht besoeht eïl vooraI, buÍ*
tea de #ewCIn€ leesea.fiaterdagamldde,g war de belanste]Ilng
wel aa*r gerLng.
tot het fiomer ,;:;eheurën rou ik nog ln hnrÍnnertng kuunea
bren6en d.*t d.sor enk*le rtames* en herenle{en *e trsd.ttie
r*erd flehandhaafd d.oor het met goe& §uccës deeJ-nemen &&o
rte 4dar"gge afstandsfi&rsen"§ehaLve tl.e reedg genoemde ',§a*
Ëenm&rs werrl ook nog deelg*ncl:ïeu &{1n öe Kalor&í§*,m§rs.

§n was tot besluít van het zomereeÍ6öaB een vgett*otttt
ditrrnmaaL tloor Beg1li,ln a1Le opr,ichten fleyËfleJ-d,rt,Ít kon
door de ÍnternatÍone1e toestand Jarnro*lrltjk ntet doorgaan.

ïdarls.t onflË\recr d"s vaea::ttee tsn eindo ltepen en ale
regel de lge*ert tn §eptenher wecr tro:lw wor*en boaocht,
brseht het uítbrek*n van àe r:orlog,ex d"e daarrnede gepaard
gaaud.e moh{}1,sstíerook YoOr de Harankax*p #roote moetllJkhxà,
heelen.*nse belds flÈrecteuren alpmede ? he*tutrrsleilan eu §*a
trroot aftntal herenlet!.en weràen opgerpepëa lt/e*rv&n de
maetltJkheden ntet Strect Y{xn ïqeïd.en overrien.
Gelukkis slaeqde we na ont{ev§el:* een 1qeek Eef_ eFï1 w6ar"-
ne.end ilreeteur"n.r. de *,*ËÏ"fiÏt8fiË"ïfif5 H8*r8ËË*H"$Ër
ïörÍö"eËöi{Íiè"Ëöëff -aanriepakt en vrs&rover wÍJ reer te*
yreden kunRen a{Jn en u1t óe lessen fioë{e klanken vsrn6-
§iQïï.

ïe lessen {u de 6yunartj-eksa$1 wardea door de heer Ï'ampe
op de selvCIne wljre vo,:rt&e'aet en vlot g§Sey*n al moeten
l,uij ts{ onss spfjt *on..rtate:"en clet d+l opkomet-frser,tra*g
*e,à.p* tljAeoustàndÍglreden e*hiJnen ook irior de uttvrerkÍng
ni.et te mÍesen wat vooral hiJ de heren*fdeling*w&&rïr&n
er yele in tlj-ennt atJ.r,-seer r1uÍ.rlel1Jlrmerkbas"r is,
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Het led"eutal 1:erl.roe6 sp 3t Ïecesrher 1g3g + ?75.werkencleleilen.Dit ts een taru§#ang ven onqevaer 6ö'reden in het
sffieLCIsen Jaar.Àl"s men híerblJ in aanmerkln neerat dat Ér
een kl"*aterg:"onp 1n het afgelopen jerr 1s opgerteht 1Í&n
?f] l"eden,r{Íe 1n '!ret gete}. werksnile lef,en op 31 #ecernber
atJn hesrepen ,rlcl'R ts de ter',rgloop we1 a€sr #::oet.Het &&n*
tal buttsngewone lerlen bertroeg J.1.61 ï)ece'c1:bsr t ?0 l.ed.en.
ï)e opbrengst v&11 donateursbi.$drage _Ls nog gertn§.
íoa,l* Ln de a*nhef reeÉs geuelel wsu'rt het voorr,ítterseehap
btj de B&nlr&n$ ven 1919 &{rrv&{àrd iioor t{.e he*r v,Sprang,
À1s nieuwo bestutrrsletlen werd,eu gek*ren ia cle vaceture
F.Yermeul*artÍte *.}"s aod*nt6; betlarikte,de heer 3.Àartsen en
weg*ns uitbreldtng ti.e heer B.CompanJen, terwlJl li$,evrouw
conrpanJen*Iekker, rlie wnsëns lrtrwcrLJk berl.*nkts rrverd opg§*
v*1Ë*# tLoor meJ C,Pabon.
Teu *lotte kunnen alJ,tri.j het oversien van het ]"ef,enta},
tn ?:e:rlnnerJ.ng brec;rien dat in het afgolopen Jaar aog
tue*entj"jds *w*rerts h*t vertrek utt Hljme6en- het 1fiJaar
opel*Je rrer* uit,ry*re1kt ar+n r1* q1*men J.de Jons en À,Hrult,

Tergad.ertnfien en Ïn 1q39 wer&en 2 ledenverË*dertr:ffien *xehouden en I be*
conrrers&ttoavcnde_q stuul.everfler*eringen.ïe lgd.enverlï**derinfreïI werflen map.r

matig hezoeht. 
"Op 4 :Fehnrari- had de eersts conv§rsatÍeavonrt plaate welkc

doot onfre voorzitterrCe heer v*n §prang nwerd. iàgeleid uret
het onderworp 'iFroblenen :rÍt rï.e werr!flp6L1tJ"ek"terwtjl op
?5 ?etrruari 4e heer íhr*ïJr. rrau §erenote3m e*n cairserie
hteld CIysr keierÍn,qnrïtgn*t sn $r&renkennLs.
Ïam vol"§cLe op 1? i{aert een &von,1 van }r Boss uit Ëage-

nlugen over reisen in Japan met vertonins van een p]-&,chtirqe
fllrs over een rrea aiJn icchtea en 'oerLeilË,,:&aïdlsheden van
dat uoolr }end.
Ïn aannl,rrttÍc6 op onr.s 1"ad.envergsd"ertng v*n 7 ï{oueml:etrJ.1,

htqld de he*r rren §pï&ng trog e*n c*.userie over" het onderwerptttràt lee"t rle jeugd :lit de Ëour&nt*'rterwiJl .onse $re voor*
si"tter ï)s. §arger uLtHeeueted.e, pp I December een a*ndechtLg
64eho*r had met aiJn oRtlorwerp: [unnen wtJ neut:raa] BiJn".
lier*e.l-den we nog d,at ten ryl-otte op 22 ï,)ecer*ber J.l-. wede-

rom een goerl 8a*laegde kerstavond, trrt slrriting van 1939
werd €ehor:d"en.H1erblJ +:erd rloor het aangkoortJeowat dit
seta+en d.ocr den heer hïtlo werd geleldrEe6r ve:rdienrtelijk
§Iefi0n8Én.

Het xxan*kk&fr"r uaandeltJks rlne verrchiJnen v&n aen maanrl*
hi-art ís "rnor het bestuur sen m&snfleliJks* te:.u..iker*nde sorg.
wat kon dlt $rCIps$sn*i*ti*qh prachtíg weriren als rl.lt nu

eeils rle vol-l-e p&6.srerklng der J.ed"en had.ïias aenvankelljk tle
Ë,)rf, hler.,ran oï:fierloafren ean d.e her*n flonpsen,ien en {irotenhuis
d*or rle mobÍ"l,tsratle !qr&s rle sorg ahLsen ,voor wat d.e reeS.ee*
ti.* ,hetreft voor r1e hoer Corapanjen,En rllt fiou gËen hesuaar
rtJn nl-* rle J-eden wat me*r g.atlef unet copte ?rs.ren.*ok op
Fínan*i"eel- grhieri. he*ft het ï,re,*tuur hlervoor de nodi.:,ie Eorg
en het ie 4an uÍet gtled mogellJkrgonrler medew*rki.ng *er
leden het blaadJe op den duur te hmnrlh&a/sïlr
E*t bestu:rr l"s de iedactte sn de heer jj.Y&rr Vueht ïljsnen

der.nktrerrr 1/í)ilr rle medew rklng tn 1t39 hierbtJ v*rleen* en
ëen wocrd va.n d.;,,nk &.&n de eàverteerrlerm voor hun toere§$i-n*
{ien,flnk de ri::ukkertJ §ekker $nze tlank vonr d.e rqöede s':lr*
6en aan het blaadje 'beetee*.o
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À1 bij de vd6rmobl-Ltsatter*mstreeks peaehen 1939nwerà
tle heer Àarteen utt §l.Jmeqeu ïreggërosï)en en wareu w{J
dae.rrne*e sï)ue cluhlrutsleÍder kwÍJt,ï{et soLsosn was toex
eehter bÍ.Jna af{el-oï:e$ ïïeer tsgen het najaar ntond.en wiJ
nofl voör het *elfàe foJ.t tot**t one bultsilf;*wCIsn llf, oI.
J.dsn ïÍarto& sJ.ch rilwot bereÍd verklaartï.e rl,e letöing
op aÍch te nerneu,HtJ xvcrd hterbiJ dsor alJn toakomntige
echtfi*note trorrw ter atjd"e gemta&n en ws utJn hun h'ier
beide *Ían oak aÉer ds,nkbamr voor hetgeen *1J hÍer spon*
taran verrÍohtenrook al le de opkoa*t "qo§os s6etr" gerÍng"
lloor de uoblllgatÍe aàJn ook de pl"auueR,à*.e er aanvernke-
ltjk bestonöe$rc*l Ín Ï{ov.J.}. een klalnÈ b&r$àa:r te hou"rlen
tn het al*bhui.§ nl.§t tsn uÍtvoer gebra<:lrt.ffio,qe11jk dst d,Ít
pLan tn het naJaar nCIg Yer§$rerenlÍJkt ken word.e§.

Enl*-re male* hebben we oRf,er dc §,{à"nhef s#afel"ta1teerd.6 Ln
het masndblad kunnen rlen weJ-ke lsden een byacrtdere otap
gingen *ndarnsu*n en wat er alxo tot rlen burg*ltJkestand.
in do ïïs.a*nk*.nnp rlerekend kan worden.Ïe huweïlJke* vau
onze bel.&e bestuursleöen fi"e heren 0oaBenJen sn Srote*huie
werrl.en tn 1939 een feít eïl dat fiazenkarnpers aarr"elkae,y M
henrleR b}Í.Jkt w*1" door delt beir1e nleuwe sesinnen ook we*r
bÉ$na buren werrlen sa de daaenkampbelangen hlerrloor €6-
nakke1tJk konden hehe:rtigen.
rïlJ konde* CIsk f;etuigen r*Jn van het hur,;e]{35 vsn H.v.ïngeu
on meJ.v..l. flae.r sn ïan Jo ïïouc$an uet de heer Knoeip eR dat
we ook ste*ds ïreËr vgàorg en zuoed*rs &9.&n teLl"gn on$er de
l-e&en bl"eek aLwe*r ult rlo l-astste errl,vertentte tn ons
Janrr*rtnu.ïBlixsï'ran di"t Jear.Off1ci ele ve:r^l-ov1§sen, anders
<1an van ïie j.'Ëegerlf en- de heer H.f;aurr heb lk irl Éet ma*nd-
bLatl" n1.et vemreld &evonden en veell t hierrred.e &st adver-
*enttss tn $ns aendblr{d San ook *1et verrliend"

ïn hiermede hen 1k ap"n het sl-ot van ml.J ve:rslag gekomen,
doch l.aat i.k d.iï ntet eínrltssn aLvorene de wene uit te
*prelc*n dat wtJ snu* gereobl)-1seerd"e led.en eï onae bel{e
dtrecteuren spóedig ho"r:en terug te ri.en en fiat l:ÍerbtJ flan '

*e oorlog tot het verledsn gerekenrl "r&g w*rd*n,
ïk wlL eln*ifieu met een woord' van dank a&n de school*

bosturen vart de eeholen aan de lïeaeuk&mpssw§6 en Kl"ok*
lrenber$ vosr d.e 'rrerleend,e r*ed,ewarkÍng ln 1!3§ en voorts
allen tlÍe sp enlgerleÍ. wlJre :"iebben bl.Jg*flrege aen het ,1

werk rlat tn het ef;r:elopen jaar werd verrÍoht.
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