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Dir.inss hn ï{eeren,

:ilij het opslaan va,n het Ja"n. numiner r?40 van het ïlazen]cafip-
?:Ia,a,Jjerleaen ,:.'i,j rt' -i)e toekonst is duister en voorloCIl-;f g Àen
ohbeliend terre,'-,,. ;:;'einÍg kondetr wij toerr nog venitoe_ien ,jat
t?4C vooï' ons l"r,,mo en volk een ocrloas j.,ar. zóu ,'or.den. Ji.t-lfij ons ars iL,zenKcaÍr.L: noE 3:elu<irig 1-ri,jzen inogÉn,zurlen allen
*oe'cen onierschrÍ.i venrivant zoower atlze i:eirie -iirecteuren,;,.1s
onze iJestuursieden en'i,,eri;ende le,len zÍjn allen ï:ehouden uit
de ],'obili sat ie in hun gezinnen of oucerli,j k huis teru"rgekeerd.,i'ij hebben dan ook tille rerien tot ,i;nkhaarheic en kunnen ,,.=n
ock cncanks veel raoeÍ1Í jkirec*n nog terugzien os. een n.ii;.r om-
et:"ndÍghe,len,vrÍ1 goed" vere*niginasjà.?-ïr rr]leen de finaneiee-
Ie zij de :*§ Liit u;?r minder guns tíg,zooo.le U uit i:.: t ve rs1;g
van den iecretaris-:enningrneesier rluideiij k zaL .,,or,-ien.
't,rii zurlen tha.ns in volgorde zocveer mogeri,jlr.e herinneringen
oYsr L?44 naar voren brengen,

0p ? ï'ebi'uari 13Ë0 vonc de Àlgeirmene Ver8e,clering ,ia.a.ts. .Je
ö *ko;nËt i"r,.s ön verbani iret he t ge$obilseerd zi,j n ye,n een qroot
6edee1-te der ouclere uiannelijEe teden,slechts zeer gerÍng.
Slechts 25 leden !:e'Iren ,rcte lle irésence. iriÉi.la ? trouvrë ilazen-
kaa'ioï.eden,kon het syeldje voor tÍenjarig onafgebroken Lidrriaa:t*
s chaP',ntoruen uiigerèékt.
Yocr het eerst sed.ert;aren,kon dit jaar oaze haast troi.ittio-
neeL ger,rorden uitvcerinq ln-de §roote za,aL van oe Vereeni.,zing
Íeen yI:,.;1s bÍrr;en. Jit vond zí)n oorzaak in het geniobiliseerd
z i j n vëi;tr oylze ,-re ioe liirecteuren, tri::viÍ.j L oak borre::d Íen .le ïiee-
ïen,;qï'oe p' geheel ontvcIkt,,,,'*s .

]ret uitbundig sueces va.n he.t vorig j a:,r op4evoer:.ie gt,rik,ríias,
oorz;-,.ai{,.1; t lit }àar oB 4 l,iei t'6ru uÍtgevoerd 1r }e }rir,'é
ïer1,leegsterfi ,',;.:=elk stuk ells een vervolg oà. de tt]:: j.vé i*ereia*
ïe gsett kan .,';orcien beschou-iiii. l{oer,eI Coor Ce gebeurtenissen
enlrel"e iiagen la,ter,,Jeze feestavond eenigszins in hei g*"irr,ng
l-'q i;eito,l;enrvormde ,J*ze a-voni'r,'eer eea yya.catsucces voor onze
tccàeelchii: o ,,àt de ileer ï'liey l ist te hereiken was in ééÉ
ï,ccrit'AFtt gn :r ij betreuren het ,:;i:.oIrt zee r da,t rje He*r Ï'lier
door vertrek buii;en oe stad nie't meer in staat zaL zÍ,jn,de
tooneelclub teiding te gevsn en te bezielen.i:r'ij -r,,I:en-qchen hem
echter van Lu;-rte geluk met zi,;n ".romotÍe en hoyen dat hij cok
in ziln nieurwe :;erktr;ring te ïïuizen beyrediging vocr zi,jn
toneelasnira,t,ies zal. vinëen.

Joor "ie i"ei gebeurtenl§san zíjn;e junÍoresle;Ër eï het afge-
looyen jè5rï bi,l Íngeschoten,ina,ar wij hoson d.r.t t'ij ;iez* í:roeÀ"het konende ,j iia.r eens exira kunnen beaeniren.
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ieze dag ie gelukkig nlet omopgemerkt vocrbijgegaan,\,.rant
een yloeg Ja.mes en }leeren yan het hocke;rtea.m heeft ioen
een bezoek gebr;lcht aan Tj-el yoor het s!è1en van c€n r:16§-
strijC. ile He er Ï,arni,e heef t u,el eer gehad van ceee tócht,
want hoelvel rrÍj net 3-1 verioren, is het toch een buiten*
qelrroon ge slaagde deig geweest ,vraa.rin de j ongeren b1i j k ga.-
ven de goede }ï;ezenkan:ggeest ie bezÍtteb, lIoor een volle-
d"i,j versla,g vernljzen,.riij nog n&,ar het 1,{ei-Juni nummer
van het Ha zenkarns.blaa.cij e.

)aa.r ons land juist met deze da3en aan den lijve onder-
vcnd. .,rrat oorlos Ín den tegenwoordigen t i j d ...:il zeq?en?
iion vanzelf sL,reke nd het i'inksterkami- te Oud teusden geen
Coorgs.ng vinden. I,aten -'ij hopen dat de komende -'inkster-
da;gen voor Ce rlereli den vrede en vocr de I{azenkai:p lveer
een eclit ouíjer,ri,etsch i'Ínksterka^zn zullen beteekenen.

Je afgelooy€o zomermaanden breichten gelukkig weer r,','at ver-
tier in jie Hazenlcaini, en vooral de heeren en j ong:eren 1e-qsen
i';tocSten zLch irreer in een drukker bezoek verheu§en. le ianes-
lessen o1, het veId,ïiaren zoo;i1s ge'v"roonlijk slechts zëet matig
bezet. De Ies in de zaaL ::Locht zich echter .r;at de ,-:iamesgroeÀ,
betreft in een cruk bezoek verheugen.
Yocral het honkb-l tteek.tii;-a"r eea 3roote a:.ntre};kinqs-
kracht te hebben en onder de bezÍelende leiding van de Ï{ee-
ren líuiEman en Verbeek,werd menÍg i.arti,j tje gesyeeld. Ëet
gestadi.g o*fenen kan er zeer zeker wat bereikt worclen,ivant
ock obder de jongeren blijken verschillende goeiie kre,chten
voor de tcekomst te schuilen.
Evenals Yorig J àe,r ifiocht ook cit j s:,er de 1le rsen eet v"irt i,i
in 3euningen bij vld" c1.tÍeer een groote belangstelLing
trekken. Een ICO ta1 leden vias van oe yartij en een reslec-
tabele hoeveelheid kersen,vero verorberd.
i)e jaarlijksche bustccht voor Je jongeren kram dosr de
benzÍnedisirÍbutie en het niet beschikbaar zLiw van hussen
in het gedrang,zcodat de iongste Sroey€fl er dit Jo.érr 1r'I€1

erg kar+I afgeiiomen zijn,
.{an *e H.I.O. !,toerren werd ook dit
t'a1 ÏIazenka;n!.ers deelgenomen en r',,'e1

van iie danesilant.ïíiet nrinder diin ?
te ver.r:erven, terwi j I L,i j de Heeren
hof succes had.

liet 'behoef t n:,uweli,; ks lermeld te ',trorden, da t de voett oeht
,jLt,_ji:iirr Ín verbiinrl ,raei de oorlog'§om-qtanCigheden geen rioor-
3i:"nE k on v inden .

.Dul;.r onze beiqe ilireCtBëren ï/eer LreSChikba.:'r Yr&IenrkOn het
rvinterseÍzoen vÍeer direct flink i.'angep'akt'r'orden.

j aar ï-eer door een :.an*-met veel suecesrvooral
Cames * isten het Cl,'Ioma
vor;rëi1 d.e fiamilie'lrïoorrJ-

Tl^;ïjl m /tr rx ; tï Jiir
iV»l IUU-1. I.

,Í I l{Tiï.d i}:; i i CiiÏt
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.iie oykomst is gelukkig vrÍ,j goed te noemen,.,r,aarbij vooraLde lieerengroe p zich gunstig ónd.erscheidt. ír*tlruriïjk braichtde verduistering ook-hÍer zi;n r:oeÍlijkhecien mede en nÍette . verge ten rje Sra.ndstof f env ooyzienin[. Bèi de pràuie*"r,
3iin. naar genoegen o;gelost,hoevrer de*Boude afgeloop** ,,6-ken het verbli"jf in dó onverwarn:de grnr:ó"stÍekzàa1 niet toteen cnverdeeld genoegen maakten. yeischlllende lesoinzettin-gQfl,vooral voor de j ongere groe!"en --1,,raren noodzekerijk ,Trlail.Took .iit narcheert nu wónder..rel. rrlleen de vloer van de zaalis en- bli,j f t een zorgenkindj e,riaarvoor de oslossing nlet zoaqerra.kkelijk gevonden zaI worfien.

i{et ledenta} bedroeg o!.31 uecenbèr 1g40 266 r,erkende leoenvergereken ret het,vcri.ge jaa,r i.;as flit slechts een ,/erninoe-ring va"n ongeve?r g ledàn.- rl,'i.j hadden echter mogen vÀrwa.ch-ten, ca-t het aantar rëden gestesen zou zi j n, ciaar nu de berera-merende oinstanoigheden van moblisatie zijn oi,geheven. traten'',''t1:l hopen dat indien het r.t s avonds r,r€€f richter rnrordt rditook in het ledental te merken zal zí.jn. .iuist in dezen tÍ,jdki").n,q},-!fina,stielr zulk een yrachtige afí;isseling vormen voorhet zenu;;t;eht ige ins.-annende teven va.n elken r-la,g en wi j kun*nen icn ock ver".'achten iat het ie,iente.l toch zeËer niet ncrrminder za]- v,'orden. ^'-Ó

i{et a'nta1 buitengeïrone reden bedroeg oi 3r }ecember rg406n{?veer 60, terwi,j3. he t aantal dorateurs nog a.lti.j d zeereering Ís.
ïn net Sestur:r vond geen r,"isse ling ;,raats. l,rleen bedankte
HeJ ! Janny ;jegeri f *egens VertreË à.iar elcere , in 1r",elke va-cature in de trgemeene verga.dering \roirzien z,uí -r,oï.den.
§en sp.eeiaal Í,oorC van da,kÈ aroet Éier i.ebra.citt.rioraen à.,:n,ejïeeren v. 'estreenen ,^\iat.rtense en Co-.;"an; en, die :i:ed.e de Elazen-
ka;iiy ilrij vende vristen te houden, on.,Janks het'f eit clat t,nrss be-
s iur-;.rs1eien geniobi IÍseerd --rare11.

frn 1940 vonden geeÈ leCenverga;eringen "-laats , terwi j l. er ?
bes tuursverga.d*r: ngen v:ercien gehou dón.
cnze eerste conversatÍe avond r','Ërd gehoucen oiJ L0 ï'ebr,. tg401aa.fin llr. C. Ï,:;.i:ipe yoof ons ri§,r.;k ovef het ohdeyrr:gïlrr, De
ïredelianetsche ÀubuI.r,i1ce in Àbessinié. n ieze zeey Íntàressante
voordracht',rerc n:et veer interesse gevolgd en een rlankba,ar
e,;1,larls v{às het loon voor cien sÀrreker.
Ae 27 Febr. uolgiie ljs. Sybraihd.y :rret hetr:onderl,ierpfi Verhouding
tusschen oucers en kin"i't. iiif zeker niet gernakkelijke onder-
werp had ieders belangstelling en zeer yorijaan ilearren de
bezoekers huisweerrt s.
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Conversa.t Íe
atro;ld en.

1,[a.ndblad.

Clubhuis.

Verq,ï"ere cönversatle a,v;nd,en vond-en SeÉn pJ.an.ts. T*t x&
Ë1r-111irrg van Ïlet seÍzöön l'sne. ïreer ep 27'December
een g**d g;eslaagrÍe Keretavond" pla,"tsrwaari:ij het,
I1a,n*,-nTratnpkcrrt je onder lelrline, vr,n íiórr Heer,-]{i1oi.aar zeer 6levlaarë-e*ree meàewenring verleend-e"

zaca}e uit verschillende ïiilrnrxesrs van het Hazenka.np-
bla*.d je van lÍi[e -b]"i-j:rtrhebben vi,; o:ii-e.it .1aa.r-vliertr'eer moeLte Ëehari" ,;r:: het J:lar.-erJe *eer gere6ëke te e oenverschlJ&er1r Gelukiii$ r-rerë, het redaetlàneeIe gled.eeltÀ
1a el-en terrigkeer van cl.e beid.e -nestuurel-eCen .qËrt*er, àr,Grctenhule nu weer verdeerc. Eem laa,tste öproËp van d,eredactle aan ae ledenrhgef-t gelulciiíg guccei geïrad", zo§-d"*t de laatste inaand.en d-e inzenc-ing van d-e eöpie irijgeregeld- pl,a,a§s had. Hlerd-:*r kan Àet blaad.je regermà*
lig eri *p tij,i. verscnijnen. 'I{iJ sp:,el."e::. de É,oop í:.t f &,iret k-omenàe )aar é-e rned.ewerl-"ii:[ van ae led"en ,àrriàu,zaI plaats vinden, zoo§-at .het blaaë.Je lnd-erdaaa.' wordt, D,ror ea \r3,:r e1e-reden rt . §rai he{ finaneieeie Àéaóer
t_e . hetreft, kunne,r;. vri{ helaas n'i et erg *ptimistrsöir zi;1iHet aental abcniórs ie rieer t,eruggeioopèn en indien d-+ze tez'u6gang b1:-Jft aa,nheuden, zullen ni; f;,errCI ifr-zae"kxzi;n ?ret blazdje op te heffei:.. Dit zeu àeer Jaxrner zlpen rlJ d.pel: c:aerem ncgmaale eeit bereep op enie ledenz|eh cp iret blaadJe te abonnee:'en of andé:"s een É,d,trer-te::tie aa,n te brengen.
i{et beetuur Ís d"e redact&e en den Heer B,van vucjrt rí$een d-anlcbaa,r vöör d-e ned,elt'ericing en d,anltt d"e adverteer
r-]-ers v-öoï' hun oncntbeerlijirei-r stöun. Aan *rukkeri.J Deirirer past ee:: extra tr,rc:-d van danjc volr e]e goede zörg;en
aar: i:"et i:LaaaJe besteeC.

ltrieitegenstannd.e verrlui"sterÍ-ngs-en niet te vergetenv'*sral brancr.stasprobler:renrÍs l:et cLubhuis ook dit Jaarlveör *p ZeÍ"erda6a'ron*. vc,lr önze l-ec,len öFenf:,ëstek_]. Eenspeciaal rs,r*rf, van elank vrcr Jan e,en uaitaljn sea§s1s-teerd, clocr ïIel is hier zeirer ,:p zlJn ple,.,.tÀ* íífant, Nte*eir*anks theer-ÍstrÍhu.tie ziet híJ tócn-ltans elken za*,àedagarr*nei [r]iÍ' thee te zör{ieiirterwijl nÍernand, za1 kui:nm
zo*Í,,i§n dat ]ret er iioud 1§' De belaà5stelling laat we1te ïensciren *ve:'rmaË,r tccir rrorrat ire{ clubl:.uIs vör3r eankleine club getrouwe& esn vrej-ltom t*eiconstir,rrd-rwao.r zirti]&r.r ahrtelust, icrin:ien ping-p*n*e:i en 'bÍljaf,teà.
Dat cluhhuis le_i*1er zzjn ock zlJn schadu,nzijc]en heeft,l:eeft jan r-ten iiartog,h tot zijn iel:ade o:rd.errisnr!-ei1r;;;r,
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hij sen d.§r ef,{je}Gopetl Hlnternechíen öm A uuï, uit zlJn .bed-
ï:roíd. g;ehe1d. Er hieek n.1* licht te ztjn i.n h.et clul:nuis en
Jan was:-rl"et z*| ai*ed" of hiJ ir:oest,:r:f+r Sel"eÍd-e van tr.ree
mensciren var: d.e lucl:tbescherrning flee orc te z.rr[:en e-iat iret
llcht werd- ultÉec,rae,id.. ïn tÍr.e nacht nu niet bepan.ld een pret*
je. Docir ock d-e Hee:" van Westreer:en kreeh. h.ienran ziJn d"eel
d.a,r,r hij eer:st werel. ep5;e'oeJ.ei,r&i:ci: t*t zi.jn g;eluk ha* iriJ fieengleutelË vr,.n het ului:huis rz:;:td-a*. Jan vÍa vader e'l-err }{artofl}r fle-
waarscj:uEnd r,ërd", Laten :ri; i:rip*::: riat l:et clr;lthuis c]-e kornende
riel,nd"en zïalL n,*g in een c-:r'rllf bezoe;: za,L rta;i;en 1rerl:eu*;en. Onze
ping*pcn6ers iiei:ben ren lae.tsten tijd" e::lrele keeren c*ntact ge
ilad- met errkele an*ere cr'iLbs en ::ecbe;r hierbij 'ro,:ra1 r,'gt f':e
!{e eren -i:etreft veel sueces gebceiit. Veoral q1e Gebr,.}.leerbr:scii
i:Leb,ben zich als zeer geeire ping-pongers ontpopt.

Dit jee:: is iiíerol,er slec:rts z,*et ",'relnÍg te i'lenilreeÍ.#11, tiet ir"*
vleiij,c va:r Jan *en Haz't+i,:i i.ret }íeL van ]3Jrïeiie ïieri. ee;: feit,
mat,r is +-it gel',":kkig Seen .cel-etsel geweest hei elubhutsïrerlr
vccr*t te zett,en.
Ond-er d.e g,eb.;lrte h+rrchterr r,,1nd,en iÍj allere:rst c1e aa:-..]:ondi*
Sin* yan e-]e 5eb*;rte'rs,n J-a*it]: van i-e H,:ven,te:-v,r1j1 **i." het
eciltpÉ"i:f Ynn Ïnf,en raet d-* gehocrte v8.ï1 **;j icchtef werr]- VëÏ'*
r^1 -l i.iuÀ !J,- .
Yerlrvi::iss ai,v6r-Lei:iiee "i:r'a*iiten f it larur t:iete *p ën s1:rek*n
ï'ij cl.an oeia d.e ver-qachtin€ ui-'1, aat ri,j-t jaa,r veer vele van rler-
gell.1se ad,."'erterrties ?n§ ".irf,ar:: mot,en sieren.

lfij aLWL hlerr:iee e aau j:et eir:de sel:*i:ien vàt] ,lnË vër§1ag :ver
r:.et Jat,r 1940. ].{cc}:.t i:ler=Ír: no5 rets i:e}ar:5::i"jks zijn verire-
tën e;.a:r rsepen r,'ij vc;rba"*:.t ie cle.-ie,:tie tïàri Ëïlze }ecis11 ín,
{,s,*,r *.e vele g*i:eu:'ienissen iiier te La*i:"e *r gerna}ri:*}iji." toe
;eleid. r;ilr:r:en heb,*enr rilat en,ieie "i:e ï arr-r"iJ"e ieï:eurtenigse n
zijn ver"g*t,§:i. 1,/ij sprelier: d"e h*cp uit rl.at De H*"zenkniep Juiotin d,ezf iricËilijiie ti;cieri l:aar" hestairns:.echt zai benijzë:: en
4.at aI osize leaen zuil en së,ffËï::i"Íerken cra erLze IIazenkg;'.lp coir, in
ieze tljc1 te eteunen ea h**g te j1Ëltc:,,öïI, Laat ierlereen ervg,n
ei,*:5v6;ï",.;n{ien zrjn rran i:et besef ,d'o"t e}}een bij ailer i;:eelelller*
liit:; De Hazer:i:arnp ,1;an i-,}ijv*n rra*u. y.Lj i,q.

"t/iJ 
r'íller: *inelÍSen:iiet 8L.r. ïtr:i,frd. van r,e:ik te -i:r.er-i;e:.: ap,n cre

sch;..;lJlesi-utren rrel.ri ie sch;1eïl eF.ti (-le iia,zenkart:pschere; en fre
Ki-tkltenber6 vire:: íle -,reÍ'ie*ni!.e r-,Éa-: eÍriËr,liini,, in 1 .+Cren terrens
aan a1l-ei: rii-e op e*rrí;er.leL vt jne er tse §ci:i:er:. blji:ef .!.eq,_et:
Dc lia.zeniia:::p h.et af;5eloopen jan.r {}p peÍl te l:r*d.en. Een ïrij-
z*r:*er srt;r:*r" rrar: d"a"i'iit nsfi aiii': cj-er: i{eer La.:lperi.l.a6 t,lt (,Ëi.: ,Le-
:"u;}:er:;r y8.]i önzÈ bei*.e D:-:"ecteurei: aJ-ies ;DC..e::,:r i:.e rft cr;i De
Ïa"zeil--ar::p op ;ei-J- te íifu,: e:--.
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