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Yerelag over het Jaar J-942.

]ïet oude iaar glng heen en een nieuw jaar brak &&,r1r

ï.,aten. wij in gedachten het afgeloopen jaar nog eens 1e revue laben pàËsesÍ€nr
nan zL§n-Ao geöaohien, ai-e sfóh bj.j ons opöriÀgen t*riik ev: velor1ei. CIok dit
jaer eind"lgöe vooï ons allen ond"er ornstandi-gheden, uie het bestaai: zorglijker
heb}en geuàalrt. ïat zich o1ÍI ons lieen volire?rb, <i.-::uict ziin stempel op ieders
Ieven. ïrltelnand onl:komt aar de inrrerl:ing de:'ge1-.eurèenissen, zooals EÍi iiai;;e*
lijke op or1Ë ai'si;oïïiteïti Yelen l:eef"L het afgetroopen jaar ,q'rooL lee,l gebraeht_ 

"ooór het verli.eg van uat hur: rilevbaar ri'is.s; uenigeen zag r'ijri l-,e*[s,en,-o:esci:oki
of wevr1 va,v: fre plekr ,Íi'-at: hi j troonci-e, ,;eï.iï'eïeBr

1::,àaï oirtiantrrs ,ii'i al1es ïnoe'r, e-í ïÍi j t elre:11.q danki;aa-i
erkennen, }:oeveel mooie lran-ier: hei; leven ook i;: ie:,,e Lijai rroiJ ilaii" Ïei; ,;re, ii.

cns ieu-i;:: ïÍe$ï o:l all.';-el:e ,.:;j-jri :,ei1c11:crl-e:lr iii i:-ílji jr::íni l:L-,*' or:er ei1 ,i.;.:rï i.je-
le e-,.-re: .;:i; Ol-r !:ít 1ij:{;l:-r-,iÉ; e-: ;,:iït; i-=it ;.it:,:,f; S iï V,:]*j: 
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tt Oji j-:l ,,c," ïa:'{:e r1 ..--'t-r :;ieïCr, iir 'l'e; i',-, .ei,.r,-l_'C-', ;.':.);"
:eI rlc*i,i-i.l l- : ',-. -)' '-(.*,t :iri.. 5:;l:l ',',c-1 , it r-;'.., ,,:, ll,i ,-r,,' "r .'<;je:'.; " a:.?):-. '.-'-

.rïr:1, 6:ij 'li j *:-l:,:.r]:ir:.'':,-' e ;, t.'i",r. :;i-, , ',1 - ', i j i;t: .;.1-i,L :':re :','eI C!1'; 't,-e .. 'er;::C:r:: i'au,:;:Í
i:: Ire ; 3,,i,r1g1i; {r,.§f, -l ll,.Aï. ' il -: re :..,i'L')l-. ie :,-'ttc:-i., i-; :l-r O ::;e,"-':- ifC'e ri jil t'Al iie:ig,
't,e zij:: el!-i-'e.. e ':-i,: aiie;i :: ei'::'.al: ie r:e',';-r e:l , '..;:.': ':'ii l::Ö',rire:'i. .;à. ali'c Ons

'/"i"1 1si il - cir-:.'-,., '.'tr .-:t. ' i.j =.ï- Jc :- oe-c Da c--r.e'- r.'r ; i 1" li -rcsi'^ilr eY" j.e' r,
d.ie rir*t 1ï.s; er i j.,'e-r: E-;': ecfi l-.ei:-e e: ,:e";e;.ib er, :'.-,i j'l'e.l-e:t er riiei aan of cii;
Zàl ir, iie "i oejíoïjts'il gsq i:1i jven.

0ók iv; l:el ïLieure "iaa-r ar:-l-I U cnc i)e::eiti vinden arles
ïrij ku-;:nen VOOï "re I]"azeni'1g;n1:tt. Jt"b eï aÍ eil ,,Oe vi'el eex.§ N€*
1eeded.eelirigen möeteil plaaLs vind-en, ligL nieL aaJl on§, irla&r aff.Ï]

't i j d. s om st ar d"i ai:.e.1 en." ,ér traóibie gteiïouvir ïïi1ien ríij, om een zoo Yollerilg

g ,1-E 1ïia,g Yiel. ge bela;ïlgr].J.ti$ï0 geDeuï-íona§ an LV+;4. ,e uar;
Ei t et ConccrL,sehouvr rtJe '[ereeniginp_jïtop 2íi i'ïaavi, die u ioh ]cenrneï]ï;e

door öe wÍ1 vair ,samensrerken en Ëaarbij allen sponilaan hei-rtten med.ege'v?eïkL.
\-r r^ --^^-^a ,r^-^*r-^*^r: ^i. lt ri t---i-À* ,l^ {-i a}:tm ^€ -^oÍ+- -ar à.,)at de ïe;le1s van öns ila2."*I#pÏï;'àï'* Ët-f,ru,ftE;",ï3'il1ï;ti;"Ër*íËàÍi *"n ee1:

§pier, Komt e.l-len, hoofel op toeh, bliift fier.'r niet tlaar enLe1 phrs.sen ziin,

mogelijk ov*rztchi te ltrijËeh, a]Ie gebeurL,enissen in Ïre'|, a,f§eloopen iaar
Stuk vool: gbuk o?iC"eï öe loule neïoen.

Ii,À.U. aaltslui;i:rg. ler l- Jenuari }"*4ï2 vreïC- d.e aan§luí1rlng bij c1e Ïdeiierla,nri-..|}
ffieVenkrachtrffei]Jd.oorciege}8enhÈid"voord"e1ecien';rerciopen-
ges'Leld" oi:i aar offioieÉle lqeàgtrijclen d.er:} ie r:erïeï op voolwt-arÖe eehber' tj-at
évenals bij cre voeÍballers het geval is, incliviiiu-eële trrosïen en ïoiskos'Len voCIr
eigen rekening blijven en heb Bésbuu.v zàL beslissen aa"n lïeli{e i'rre'i§bïijcien i,,en
a1-of niet kan öeÈlnemen, een en anöer in verr-rand n:et d"e ',rije ior:ÖagmoïgeËr

Uitvoerl ,i[ r.,;a,s viel Oe hela;ngrijlis-Le gebeurbenis in L?4?,. :]e uit-

héUnen zzi aÍ'd.oenó'.e bewezen..r]e uÍbvoerlng was een waar gucce§. !ë zaal wag
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totaal uitverkocht. Het prografiiïïa 'we.s ditniaa.l niei zoo ui-[gebreid, ook aI
in verbsnd met d"e tijo.somstanöighetlen" ,e 1{1ji:*eeegsche fourar':t van 50 I'la."rt
sohrÍ,jf| over deze uitvoering;rriiet is Öe geestörÍft, ''uu zj.ah ten volle g.rven
zoowel als helr saamhoorÍgheidsgevoel der lerJ.en, die .r"ie Hazenkarnp gemaa&-l'
hebben toi wat ze is n.1. een vereenigÍng var: rie eerste ïe,ng in öe lïijme:g-
sohe sportr,,,'ere1d." Verrier"gou het onvolIerlÍg zi.in, a1s wi_j_ op ge?e plaats
niet eèn rroorö van daflk brashten agn den -i..rirecteutr, tl.en i{eer Hu-isrnan, voof
deze zëev geslaagd.e avonö.

Jaarvefgqrlering. e jaarvergad,erlng had plaats op lateröag Zii -Tebruari en
ffiprettigver1oop.Ye1ejongere1ed.en$&1/eriÖezeavond.aeÍ,e
de prbsen§e.

Sestluïsverga,deïi-n$en. i)eze wercl"en zoo dikwiils gehouden a1s nood.ig werd
itjaar5bestuursvergati.eringen,gehoud.en.Gedurend"e

Éet afgeloopen jaar vond.en evenwel regekna[ig bespre:./:ngen p]q,ats tusscl:en
d.e divërse BestàursleCen en r)irecbeur, terwi jl vercier' zoo noooig telephoriscl
aontact werd gehouden.

Too.nee1af,o3d.. 0orspronkelj.jk Iag het ook rlÍt iaar weer in Öe beÖoeling
een tooneétàvona voCIr cLe leden te houöen. lda maanden van sehriiven en aoeken
had d.e Ïleer HuÍgenan een gesohilít tooneelstuk voor »e fi.azenkamp gevond.en-b.w.
trHet 1,.,'íespennest't"rit siuk heeft genoemd persoon apge?,onclen takeuring &an

het i:epartement van Yolksvoorliahting en Kunsten, waarop wij bericht ont-
vingen, dat De Eazenkamp zLeh eerst moest laten inschrijven bii de NeÖ"
11ulEuuiktrser a1s tooneelgroep, waarna zij eerst kon'1en beslissen of z,ii lot
dispens*.tie van het stuk kon oveïgaaJl. 0nd.er ö.eze bezwarende omstandighed.en 

_

treelt het Bestuur gemeend. aÍ ïe móeten zien tot o;ovoering van een tooneelstuk

UitsLapjes. Op 4 Juli werd. de trB.d-ilioneele kersentocht naar Beur:ingen
#

§èhóuden. Ontianks de slechte fie'Lsbancien-wóë öe opkomst, buitengewoou gro_on en
kond"en wi"j d.ien avond. met ?5 r:ian de tocbt aa&vaarden" fie hebbËn zích de kersen
goed iaten smaken en vond er aan hel einde v§,n de avond" een wal€ oorlog plaats
fugscher: de diverse grccrpe:l om het bezit van d.e meeste ker§en.

,loor de versehillende overheld.sbepalingen kon er ook Öit
jaar nog nieis vall komen oïn e'én of ander uitstapje !e organise_eren, zooÖat
wi; met-Eemelvaar'usdag en ?inksteren thuis moesten blijven; ook vooï Öe

Joàgens en meisjes hebben wij helaas qit jaar niets kunnen doen. Laten wij
hoopen, dat dlt spoedig tot het verleclen zal behooren.

Uomersporten. Yan den zomer zljn met veel arrimo versehlllend"e takken van
ffienÖzooa}saËh1et1ek,honkba1@YlZC'wa,arTandeath1etÍekwe1Öe
vóornaarnste plaats heeft ingenomen, rr*t med.e toe te schrijven ls aan het
felt, dat l)e Hazenkmp zloh dit jae,r bij de I{.À.U. hoeft aamgeslot'en, uiaar-
d.oor de leoen in etaat werclen gesteld ae,n weöstrijd.en d.eel te nemen en
waarbij zíi geen onverd.ienstelijke resultaten behaalöen. Hct elubreoord.
kogelsiootén-en d.iscusïrerpen weid verbeterd. d.oor den ï{eer ir'ieester met Öe

onàerseheidenlijke rsoïpen van 11r52 met'er en 67 r98 meter, ver'1er u€uoreeren
ïrÍj enkele verdienstelijke prestàties van d.en Hèer B. Companjen Jr aet e6n
woip van 55r65 meter blj disousnerpen @11 van d.en Heer Ï.,ubbers een verter
§prong van 5rB? ueter en een tijd van 12 gec over d.e 1os uetcr harÖloop@l1r

Jmamer was hot, öat d.e slubweÖstrijÖen als d.e beknnde
naohtkaars uitgingëïlr Laten wlj hoopen, d.at wíj bot volgenei iaa{ weer €en
sportmÍ&eag kunneí organisecren, waaraa"n-a}Ie groepcll kunnen meÖewerken.

De-a^fgesprokón athletlek-onÍmoètlng met anze plaatsel.ijkc
vereenigÍng ttQ,uiok tr ging ï[egens het vergevorderd.e_seisoen niet ïneer d.oor.

Oe a;rdere groepen haöd,en onöer lciding van d.en geer
Hulgman hun wekollJksohe oefenavonden en mid.öagen op het terrein.
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Einde §eptember was d.e tiid. neer aa.trgebroken
aan t@ vaïrgsn. iJ€ opkomst bij d.e Öivcrse gï§Pp§n was vrij

ook met enthousiasfie geworlrb.

'$int ergport en
#

i)e belangstell-ing voor Öe verschillend.e wtnber-
oporten was varÍeErend'' 

.De voetballers speeld-en rnÉer ln de Ëateröag-
mid.öagoompetitÍe van d.e l'í.Y.3., afÖee1lng §ijmegen. lli j 1':eg.or:nen het selzoen
íg+t./ig+5'reed.s goeö rne-,, het winnen van de Koend.ers bekerS in hei; Kt'',rakken-
berg- tournooi. In het begin van öe competltie werd.en een paar weÖstrÍJÖen
aeh{cr elkaar verloren, mfr,ar alras ging hei beter, ondanks Öe groot handi-
cap met spelers, d.ic weEens hun.qerkzaamheóen verstek moest'en la'ben gaan eu
ireàft het e1{ta1 momenteel zelf§''kans om kamplogry vffi dezp eoïíilretitif;if e

woïden. 0p éen d.lng willen wij de spelers nog wljzén, vergeel vuoral-ie
inoentÍieitsbewljs bij weclst,rijd.en mede te nemea en kijk ue wedstrijd,*
formulleren voor je ze veraenöt goeé na; ölt voorkomt hierdoor onnood.ige
b oet en.

de hookeysport harl dit iaar vele enthousiasre
beoefon&r@n . Je zi-et ze regelmatig eldiren Iíateröagmidöag op het veld. Ysï-
sohijnen en zlj laten zieh d"oor het weer ook niet soo gauw afschriitkefl.
Bij óe gehourleir plaatselijke oniiuoetingen tegen 0.§.S.; d.e Zeevaa,ri;sohool
6p r4uick lrrtamen zi-j vele malen zegeviernel uit tie sbrijÖ.

Conversg.trièavonden. In he'i; voor jaar var: 1q4e haad,en door bepaalcle

groter zal zLjn.
I,Iet een goerlgesle,e,gde
berg en d.e Eeer HauYeer
Haz en kamp ge§ot en . Een
bij d.eze wijaingsavonti

Slulhui§ Oolr cit jaar werd. hei; olubhuie aan de Groen;-
ffieeropÍaierÖagavonooper,]geste1d.,rv&a3oeI1azenkamperszichkunr-en
wíjtÍ.en aan. §chairenrclailmen en antrj.ere spelenrhetgeen bevorÖerlijk is geble*
ken voor het onderl:oud.eR rran de vrare clubgeest. Vooral de jongere Ïetien be-
z ochten regelnatlg het clubhuiseïrlààï vele Hazenltampletienrvooral ci"e. ouÓerent
vinden een'ganr n.éar heb clubhuls op Zaterti"agavonö-nog nie L Öe moeite waarÖ.
'Iot }ren ns1:§r$ r, rsillen zeggen'ga nÍet eerder over tot o.rcre-,r er,

t_

+-.--t-a-@conversatieavonaenp1aats.Cp38l{ovemberhie1d.defi:€3
B.van ';re§treeneir een geslaagd.e caugerie over zr-jr ervaringen van oe uoor
hem uÍtgered.en elfsteàentocÉt l-g1?.0p 12 ueeember hielcl de I{eer Ëauvfer
een praàtavond.,ciie zeer in cle smaak viel van de toen aanwezigen, @r1 w&&r:
bij diverge vragen aan d.en sprekor gestelÖ werden.
a pecember np,s Ëet !r€@r St.Nicolaas§ees'b bii öe Hazeniiamp. Het fees.b. Öat
telkenjaro zoneol onbezorgd"e vreugd-@ en vorwachting me"b ?ch nrengt. IJE

soed"e Éint bleek zeer goeó op öe àoogte mct het Ëaàen wel en w@e en hlj Ë
iíeed zrjn surpri*es vergezelt ge,an van t,alrijke ïsk€ opmerking-en,tot groii€
hilariteit, van de and,erén, zodaf, öe stemrning puik wa§. 19 D@oember werd €Ï
6;;;-ae Ófutnuiscommissie'bestaa:rde uit l'Íej.À.Oosterlaan en öe Heren S.
ntàèster en J.§to1k een ping-pong wedstrijd voor de 1.eÖen georganiseerd.
l1Íter verwachting was cie deelnarne van öe Heren bijzonöer groot en li:sram hier
bi j a1s eerste ui{ de strijd de Heer C.}',{eestorrd.ie a1s beloning een fraai
boókwerk in ontvangst, kon àemen. Bij öe rames wB,§ de opkoms'b mincier grCIout
d.aar verseheidène 6urg waren d.ai ?,e een flater zoucien slaan;oriÓanh dit
kleine aantal heb}en àe elkaar fe1 i:esLred.en,en kwam hierbij a1s primus
Ínierparis I*Iej.G.Bennink te voorscl:tjnrwaa.rvíor ?,Li beloonci v,iercl u'Pt §@n

kleinó attentie.over he; geheel gel.' omen was deze avond z"eev geslaagÖ en
hopen wij öat in rle toekoms"b ijij clergelijke onderlinge kampen d.e opkomst

Kerstavo::ti op I',laancra€, |tr lecemberrwaarbi j iJ§.Creutz-
als voorgangeïs op.braden,wero. hei iaar 194?, vooï 'Je
koortj e oncier leiiiing van den Heer Hulsman verlee' d"e

haar med.eweriling.
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alvorens ge eerst een bezoeir aan hei: CluhhuÍs gebracht heb'b en met ons
olu'pwerk kennis hebi; gemaakt. Ook d,e conversaiieavonrren worclen niet meer
zo d.ruii bezoeht als:,rij vro@gsï va:r d.e led.en gewencr Tr&r6nr Ëazenkamper§zat je schroom opzíj en kom bij öe eers-i,ïrolgeàd.e conversatieavond iÀ grote
gotalen op.

ï,r,qöenta}. .,^ 3er EL Oecember :g+?, ïrre.reh op ie f,azenkamp
ingeschreven l§ werkende leden 'begen BB8 per t51 lleoember 194Lowaarond.@r
begrepen zijn o'e 55 aangenie.i"cLe led.en van rle fieevaartschool,die ln'ouss€n
verÖwenen !ljnrqad.e& h6t Ieöental 1ri 1942 vrij constani is gei;}ev€ïtr
À1o we de led,enlijsten eeïrs l:eii.ijken, rnoger: wé nlet ontevreffen zi;n-ni3 het
torugblik§en op hot' afgelopen jaarrrv&.aï vele jor:geren getoond. hebben uiilhet w&re Eazenkamp]!.out gesned"en te zijn.. Tevens Ifi;irf,ldat onze geest nog
lever:dig en goerl i§.
.i}it iaar hebben wlj eeri lie moeten roferen ïflegens ivar:bo'baling er rrrel d.e
IÍeer t .Kri ele.
Begin L942, gaven zich een 55 ta1 leerlingen van d.e alhier gevestigde iee-
vaartschool oF. Eet lessenbezoek van öezel ïierer viel a} óiíecr v,ra[ tegen.
§omnige oefenàvonden hwamer eï slecl:ts I tct 3 oF. ïlierna heeft het sestuur
beslot en deze-apparte gröep op te uoetrren en d,e làerJ-inger: rneae te dd-en,CratzLj zi-ch i:ij ,1e and.ere llerengroep kord.en aaRsluiten.
Hazenkampersrkomt trouw cp oe lessen en sNel er eea eer ín led.en le vrinnen,
daar hierd,oor a11een oe l{asenlramp haar bes'caan in ce todromst zay }runnen
Eand.havenr -ors allen aan o.e slag rioor he; \§erven vafl niellvre leden.Het aanbal bÉit_engetroxe leöen béaroeg 3L Dece'.jrber Lg4Z {O sïuks en op
3l- rleeember 1?41 47 stui<s, aoda[ ïre hierln een kleine aci:Lorui'i:ga;:g rnóeton
irespeuren. 1ïi j maken er d"e Ii jsuvoerde::-e eï op a["bent, àai.; zi j ri.e leden,
clie bedan.iren er og -wi 

jzen, dat, zii d"oor i:uj--bengeyröori lici 'Le troiden, wat
sl eei:rie een lntieI beC:rag per jaar irost, he'i cóntacu met öe Ïïazenkàrap ku:.,-
nen behouclen.
EeI aar.rLal clor:íateuïs is oo;l cii, jae.,,iets -.e,'ijrgelopen.

Burgerlii.-e SianiL. ilierin i.unner: ï,tj.tror.b zijn iii1" jaar, dir,.rï
@eenbyzoricieleslai:o'.uern,mei,we1r,ieiÖei]erry:irój.e
_1rerio.,rirp:en aqrggitggeilgö, te,'ï;i ji :re iiog ::i1-Lert rneïncreren,ua,; ors ae i;ij«ing
bereiirlercla; itarietje va.i:r iiesireenenraie ,;ijna van ,1e oi:r-icir;rng van onze
Yereni,qi-irg af 1ÍA is getiee si , r,t, irel; liii:.';eliJ.i.;sL.oo'l; j e zal t ïe rrct1.

L Jul:i1ea. ile.ze ri. jn ir: ii"e ïlaserriia,inpferr:Í1ie ovël: he,,
arS"eLopei: jaa,: :riei; te vei.íirelder. ?iori:er':1L j *.a.: ''/:Lei:ei: 1,i- j elretrej irel. ju-bi-'l arr-' 1Í{r'1 -^/-\- ïii thar; § re*ir-I '.1-i-llr:n v-,,cru.i: ioire:t, ii.ll:;L: il1'L ee}-: geheel, ,i r ur-!I u !-r

h'r::ot'.*e ;ut;i-,e'.i,r i:e.,ïc-;, r.1. .;-e l{aze-ci,;:::-; zà- L. rit L.: ;aa,r' l,esi;aa?l .

Cncle::r:cr eidj.r,.,?e4* Àa:l se.i:.: vi;i;aI l.cien ,,e :rei*:i a-e i;ames
Àii;ie lrrsi,rÏ.-,'i,-1,-on,).rie \rricsr elt rir; Ïieren Í.-,,cs$i,cr ryi Jar.:"i,,iioc::rl?iof ,.Íe...rl

ifit j*.ar. le i; :,i+;I.ia:re::i-ii:Sil=:lc U-j Lr::eï€i}|" .ïet.l ueh,e.rcie r,ile irUi*e ",,iOi.,r' ri.;';
vele '.,'ol',i, !'-lr,i, :: i j r"r;í-):.' ,-,"e iÏa:;e:,: i.l;.,-, ,'lel,, r,rl:r vg;':'i c,l:,h.

C1,'e':.',,ej-u3-r',,fr. -c :, j:, r'r;j-ai; j1..í_,'.ij_j.-ír.jl_ .,,e ,;:,::{:i-
;. l::l-; i,, al:.:-. -i-::r,::-li,-. t-:l::,1,,-:., 1i. C*!," -1,.*

i ; 
-,i 

.;'

.. i.i i.i ;

--Ja:..r_ llar-i ,: É ;:.i.,1.:-:.. ; cl- j. .l il ,"re--'ij 0:.'.Li eI,i.:cïli-r.eï-r _iïi j
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all-e ilreL.eï:re:':ii1l,z. J& : e.r -. 4$ 1,:Q7, (lLL, uo(ir ue in,;ri.tr:iy; -' ,,,e:' biacier: r'r ie'b
aitijö ri.j.e ptariïs i:ori wor,J-en ingómir:rui die ïlei1 ïrel zàu. íensen.'#ii be'Luiu
ge-. ow,e rie,::}': voorr ce me{ie.i,leï}iinq en houaen ons oo}i iïr c-e -bo ekomgi, hiev-
voor ailfibovolon.

Ëarue+vie::kirr-j È!v.ers,e -iree1;urep. §l bui';ei'rEeïioon iire-i,tige v;1jze ï{€rö oCIk
dii jaar wed"eron §$nexgeïrerkt neb se diveïse Yererigingshesturen, en de
offj"ol@e1e Bondbestr.ren s en clarken ïi j j"n za{o-er hei: iJest'uur va;r levens-
morgen en ile Àgiies lïeinirie-§ewaarschool vcor öe beschil.,baars-Leiling van
terrein en elubhuis.

§lotwcord". ÀlIos bi j a1les kur:rien tri- j 'uevred erlz-Ën
ffi?-Ï-gft rit,,x,tl volstreirí nieb zeg.;ren, eaL vire er nu r,iin, en viij veröer
met d.e iranden ::usi:ig ir: d.e sohoot !,unnen gàayL z itten. Integend"eel, iuist
§; rfloei er elubi:p} harei woru-eir aar:gepairb om ook d"e vrucl:terr hiervar: te
oogsten. Derhalve in 1?45 yol moed" en eenövactit aan c1e slag tot rneercleïe
groel en bloei vrn rie llazerkamp . J..rtc/rr'1.tot slot ëen v/oö::c van àank €€{€+È€Fe+{r-T+iF.'d€,rq}Ë aan den -Éi-r}€+ van ci"e Has*nu
kamp, d.en Eoer Huisman, voör de i:rettige lessen.
YoorLs willen l?e voo:al niet vergi,,;ten orize Seereiari§-Penningmeester,d.e
Í{eer A.van-§estreeneu, die begin L942 geru.ime tijo aan rt tzieirbed. was ge*
bonden ms,aï gelukkig weet/. geheei hers'Leld i:: ons miiiclen verscheen,
Een,persoonliJir re*rd" va:: elartk aan a1len, öie steed.s op alle mogelijke
mani6reïi hebben medegewerkt om mÍjn taak als §€cretaris èe helpen verlich-
ten. fn het byaondevaan mijn medebesiuurs]-eöen en öen lïeer lluismanrvoor àe
pret|ige s&menïrerking, ook tiit jaar iÀïeer ond.ervonrLffi,. Ï,ioge d"it oak komend
j aar zo zL jn.
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