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Veroeniging voör lichzule1i jke en Ger ltiill;ite C::í',::ii;l,eling

'' {e. E ?2. en.}'i.qrs&:

Ve"r"slafi oyer het ja?r 199,1

À1q,em e er: e B e s choyr'{ing .

Alvorel§ nreN U vatl ;:i,t jar,.r l;'t43 af schei0 te
nernenn is het r:eker U en nti ji: i,ienseh er nog enkele ooEenblikken
bf j sïil- -i, e staann nle'L r,aoz,eey oïl al he'[ ceh eurcie in ui en ti jd"
in org -qeheu$ren ierug ie ï,;.re eïl, i:.an wel de bebeejrenis er van
in oïrs naàl" ïorer te hreilgenr
Steed.s zenuwglooperrie.:: is ae i,ijd, s'i;ecs"e g"ru.ielijker Ce met,ho*
öen. $teeds maaï ïeelr op:tieuw,-r'oïdt ae bocem Eeurenku en gewijci
CIoor i.iet ï:loeci va"U aarielaren. r.;àrrieJïesloveï StaaN, «at, ïïij alle::
si andvas I iger r,i.in .ce:,'loïd-en.
Ook het jaar 1!4.i zel ir onze historie a1s een d"er roemrijkste gs
b oeks't aa:rlu ri0rden.

jtan h.et einde ian lir4o hebber: wij iieratmis
gevierd. Àl-1e Ci:ris.[eren hebber zich in hartelijlr gebect vereenigd
toi, iïel, wiens Booc"schap i.n d.e eerste pl::ai,Ë was een Boodsehap
d.es ïreC.es.
$aarna zijn vrij Eegaan van Oud. in ïiieuÍí. uien avond hebber: ïrLi in
siilte getreurd on hen, die ver van ons waren of wellj.chi ni-et,
meer ztin . In deze oogenbli:.:ken bese:-i.er: wij eerst recht, dat
ons Yoltrr'ioo:: deire jaren gaat oncler r:iarlelooze becroevlngen en
onheilbaar 1eed..

Te midaen der on.bslellend"e v€ïy:ioesLin11en, d.ie
rondom zt jn, xercien rr1" j rioor r.a:r!ren gespaard.. Bi j d.e gevaren, d.ie
or:rln$den, konden wi j getuigen var: §ód"t $ Ontf ermirgen, ,Jie als een
schila over ons *ar*nË*, 

korientle ja;:.r zal haru zijn..te5 :ia1 van
ons allen de grooi;sie seestelijke kraeht vrarlen en y:ij kunren aen
tijd alleen sioorsta*nr wanneer wij a11en schouder a,an schouoer
§t aan.

Laben vij bi j crit ailes c"an cler.iren lae:y. C.e soorcren yan he*,,
1ied, clat onlangs een ::reciicant zí jn fier::eent e t e ztn$er qaf :

,',rat v}Íed. of 'bezwijk, r.etrouvr iS mijn God,
liij blijft aan }..ijn.iij in tt vriesel-end lot,
moogt rt hart sor:s ook siielren, iït rt Ïreetst

:ffl:uÏï-il"àiuörrf erning vert,roosr en 1r.7r alri jd..

Het ligt voor d.e hanrl, dat, ook voor oe ilazenkarnp in het afgeloopen
jaar vele moi-eiijkheoen zijrt yoorgeko*ien, doeh niettegenstaande*
c1at, zijn wij er Ín gesIaa,,:.d. alles zoo goeei mogelijk t,e oveïs;innen.
Immef,g ondanks het f eit, d.at diverse heerenlecien naar elders zíjn
vertrokken, neï:i on§ leo.ental zeer slerk toe. ,e animo van óe leden
was groot, vooral van oe jongere garcle en za1 ciit in het trromende
jaar ook:,',:e1 zoo blijven. 0p 2 !'ebruari Lt)13 viero.en v,li"'l ons 3e
Irustrum en kunneg-fllj..Ofuanks rie moeitevolie tijden , oe nog
raad,selachtige t6'éÉffi'#ry6ffemoetzien. ]ai:eïl r;i j voor oogen Ëou-
den, dat het IÍumaatsohap var :te Hazenka,mp aan tientallen Jor:ge-
1ui 1n d.eae tijë d.e zoo hoog noouige onrspannlng bezorgd. TJij
meenen Öan ook i,:eruSt te mogen u eggen, dat 1945 voor ne Hazenkmp



/
c_-

een zeer glinsilg j Lar i s gevee§)I ell "rii tiik b ev;'ecj-en r:lo:-er zt in.
Ook in L*44 zulle:r wi j riets onbelrïoefdí lai;en Yocr or?,e 1eden.

, Cr= 1? l,CIi A*4, ove;'leeci ondl'rn€ll€'0esti:u3g]!6
oe/ iIr,et à.I-aar"i;ense ir: rlen o de::itom \ïtun 5f, ji:"arr. Iï: oevi l{{;er
Ïr,:aartense vevl.iest )e H"a,zerka.i:1,ïi een ular vaJr grr:oie ve.::atcns'be,
d.i e vooral i:: t,echnisch opzichi n:et buitengelïoon veel vrucht 1s
werkza m i;eweesi en a.ie tor aan ztj* dood zijn vol1e belangslel-
lins vocr cie Hazenkar::p bleef toor:en. Íiteeds bleef hi j deel-
nefiec aàfi het gymne,slieki:urt"1e van d.e Ileeren-§enÍorerl.

;ti jn s"boffeli jk overschot is op ?1 L:ei 1945
oË "Rustoord.'ï ter aa.róe i:esi:eld", waarbij het, voltatl1g Besíriur
van ile Hazenka."*p en tal van }:eJ<e::oen van hun belangst'elling heb-
ben bliJk gegeven. Hii ru§"be in vred"e.

r.ri; gcheen nog nie'L genoeg te 'aLjn. ',ïanb op
U september 1t45 be:reikien ons heL berichb yan overli jd"en van
Seppie Jonker, &1§ revol.q van het vallen van een vlieg1,uig.
lfi was sind.s korten tijri 1id van on..ze Yereeniglng. UÍt' pieteits-
overwegingen hebhen wi j de les.van c.e meisjeegroep, waarboe siJ
behoorrlen ci.ien keer afgelast.

iiet stofr,eli jk overschot 1s op JaNerde6 11
§eplember op 'rRustoord.r).ter aard.e bestlbld, waarbij het Bestuur
veitesen'!ïocrdigd rrvàsr 7{ f uslr t'il lirtr'

Ii . § .Y.. aa^:rgluit,j. nq
Regin 1"*43 wera d.e aansluitlng bij het Ned.

G3nnnastiek Verhond" eeï: fei"[.
Uitvoerifg

lJlt E;as ',vel een d,er hoog§.jpunten van !'-43.Àanvankelijk
zot: ae Uitvcering plaa.;s viniien op Za,r,er*,ag 10 Àpril, maar varïcege
het plotseling niet meer beschikbaar z:-jn ïàn rre §roote Zaal van
.rle Yereeniging hebben wij öe Uitvoerin,_t 1e elfder uure moeter ver-
zef,len naaï Yri jd"ag I Àpril.

1ïi j nogen met waaiai,te u,i jze L erug zíen oË ceze 3e
ï,usi;rum-UÍ1:voering. Ilr is reoen -,,ot groote d.ar:lrbaarheid., alelus
sprak d.e ïIeer van Sprang in z:-jn welkonstvroord clien avond; dank-
baarheld voor d"e leldinr, maar vooral voor de toewi-jdlng en cie
Lnzel, ven alle:rraehbn van cie leden zelf, oie er voor gezorgd
hebben, d.a', ,e I{azenkarp nog steeds b}oeit.

,at o"lt geen groote wooröen z:-jn geweest, heeft de
Uitvoerir:g voldoend.e beweron en d.e toeechou'r,vers, riie de §roote
lla.al tot in alle hoeken bezetien, qràJren enthousiast en vol 1of.

iYij zouaen onvolledig ziJn, inoien wij niet een blj-
zonder woord van dank d"eden toekornen as,n ti-en Heer Huisman vCIor
d"iens uiinemende leldine en aa.n de Chr. L;uzielrvereeniging 'tJubal'r
o.1. van den I{eer 0oheh yoor haar muzikale begeleiciing.

J aarv eiqadering
Narlat ïvij d.e Ja,arvergadering eerst haöd.en eeget

op 2l aterd.ag 15 *l'e,,ruari, hebben wi j--deze té elfder uur@ móeden
uitstellen en vonö toen eerst plaais op 15 Ïdaart, ö.&.v. in het
clubhuis aa::. de Groenestrast . i./E verganering had een vlot en
prettig verloop en vele Jongere, niet stangereclitigcie led.en
ga,yen b1ijlï van hun , e1angotelllng Ín het HazenkarnpLeven.

F est uuf sv r:rs: ?d e rl,ngen
tllr -"gerd en een z est al B est,uursv ergaclering en

,qehoucten en de veröerraange]-ei'4*1sfie!: Irëïd.en door ae Sestgurs-
eoumissie, welke zoo ailr"ri j1s ïríij"eeï-rlïi,,àirl a1s., noodig was s tiTrlt,utt,t.



.c

ïooneeIav,ogl
Helaas konoen wi j ook oit jaar nog niei overgaan i;ot

opvÖerf.rg v8.n eeli tooneelstuk, gezien àe bezrirende omstín-igheoenvan hoogerhand. Ï,aten riiJ hoo.!en, dat De llazenkamp spoecig in Aegeleg_enheid zal z|an een tooneelstuk op te voeren, Aàt klInkb alseen klok.
Uitst ap.i es.

-1)oord,everssh"i1'!nd.eoverhej-d.sbepa1ingenhebbei:wij

voor Hernelv-aartsdag nieNs kunnen organiseerén.
Bijzoncer-e daqen saren oËs Ïinksieï.ks.mp op x5 en Bé IItraiop Losfioes te Eefde bij xutfen.Het 1s een verblÍ.jàenà feeken, c,àter nu weer ull den boezem aer jongeren belangstelli-ng voor kampenblijlrt te bestaaf , te meer daar yd j sind.s IsSg geen FinÈsiurta,ip

hebben kupnen gehoud.en wesens te rqóinlg animo vàr de lecen.Àan'-dlt Pinkstërkamp werd.- o'éeÍgeËó*àn o.oor een- àert ig-taI iongelui _9n-1s meer §a-n,geslaa4rd.. le leiding berustte d.i6maal
]rij den Eeer Eu1sma.n. À1 he§ben wÏJ niet veel àon géàien, toófr---
hebben wij over het y,;eer niet te klagen gehad. 1n dit kamp moesteayij zelf voor öe kookerij ?,oygerr, maàr ó// ,yts

,--danks zii ae voori;reff eliJke
kookeigensohappen vi;.n cle oónes IIuisnan, BíegonJe, Àartsen éis.en àÀtén wi; vàoral niet v*rgót*n onu e eminenie stoker ï-ei§Àrnolds, d.ie ae.i+€*'€fl-Ë solns dícht, dat hf j àf àp een reusaehtige
0coaanstoomer bezig IE&§r Groente, aard.appelen en Htelk s+ar.en involqloend-e-inate te v-erkriJgen *n v*n c1e beruchte lernmetjes;:ap za;.Jaap Stolk wel meer var: Éëten.

0p le 'Dinjrsi;erda,3: leiileie de jieer Iïauer de Jeugodierst1n d-e open h:cht. r§ Lidd.ags hebben rij een prach"Lige,,aïo.el-ingin de omgevÍ-I8 ge,m:iakh ,__waar wij volop konièn geniöten va:r het
'nt@'Qí r pr*eh+*g€ natiluischoon.'Het aoel"Eas, hèt ;]wen:baií tè Coíse!-, *aarliej: zïcemme! in d.e Ijssel door cie irrachíige wind. nu niet een be-

p aa1-o pr et j e was.

Voor zooYer nieí verhinoertl waren e Begtuurslecien steedg present.
Yoor hun toewijdlng, hun rcerkza,tmhed,en 6n preiltlge samenweiklng
Ls een ïroord van d.ank seer :;ekeï op zljn plaats.

0p 26 JunÍ l-g4g ontvj.nsen wi3 eón àchrljven yan d.en H.eer
companjer:, waarin óeze als Bestuurslid. bed.anlrti aaar nií'foi; g-etrrek
aan tiià niet meer voldoende s8JdldË za,ken van De Hazenkàmp Ëon
geven, en gezlen, öat er vold.oende enthousiaste leden onder d.e

*i::gSl:l 3y11*"1 f ti1r. ryqent .hii, dat dit tl jdsr i{uts gekornen.yan oeze praats 0edan.ken =f,ij den Eeer companjen voor à1 hetgene,
wat hij yoor lle ï{azen}ramp heef.L gecla*n.

Yoorts ont,stonÖ er d.oor het overli jden van den Eeer }iaartense
een vaeature, d"ie intussgher nog nlet 1s aanp'evulcl.
jifkondl eine Stand.reeht

óor hei berioht van d e hezettende i,rach[, datalle voorrnallSe Ï{eclerlandsehe militairen weer in krijgs*.eràfl8€ït-
gchap serderi reïusgevoerdrin -ipril 1943, kwa;t;en cie gómoeOere'" vanhet meere::.deel van rie I,eciérlancische Ievó1;..ing in oi;ótand, r,aarooorlinks en reehts staklngen uitï.:..aken . Jient engevolge torlài,r,re/ae Bezeï;€r{je ï':acht, heï Etar:dreeht vooi heer ö"s-íEoa af .ïfij moesben f s avonds eerst our B uur binnen
zi jn. en later orn n*f,**,*ïyrj,

rtL oj v,,B.Isït Voor f"re ï{azenkarnp jTenO.rd"zaa.kt
on?,e lesroostsie wijz igen.

ts Àvond"* hg,,r een imitabie hr:r,:eli jirsbevestigirg plaats,

A/

waar de 1aohs5:ieren geuucht in'li er,'ep-.ing kvrari:en.
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Yoor ?e llnksi,erd.ag etonö ts morUgens eer vo§§enjaeht op het
programma, we&.r ditmaal h1eek, óat rte vossen een te seaakkelijke
**g-hadiieà gevolgo, IïS afloop :verden w1j verrast op een heerlijk
bakje koffie. afgevisselo met muziek.
Na Ëet mlcld.agmaal was d.e tijd aangebroken, oin al1es in gereed"heiÖ
te hrengen yoor i:et vertek, vrat aj-len zeev speet.
À1 met à1 ryas he'b weer een ouderwelsch geslea6d Finksberkaup en
seen wanklank werd. sehoord.
À.f spoedig kwam een vraag uiu oe iongeren om nog eens d.it iaar
r1oor een week Le kampeeren op,J,os Hoes. Iïe1a,as vras *it Kanp roeds
ver 1n het jaar bezet,..,i,.'el hebben wlj geprobeerd. nog een Kar'tp te
houcien op-d.é Hert,ekolll"te Eg:e, !?aar ie*elfaer uure ë.e ïIeer gulsmaa
eens polshoogte is gaan nenlen, Heer I{uisman meende hei, ka.npeeren
ilaar ter plaatse sterk te moeter afraden, gezien d"e uiïzonder]ÍJke
ioestand, waarln dii Ka:np 1ag.
Fogingenn àie ged.aan -*erden voor een langer week-enó op den
Hoogen Hoenderberg t,e $roesbeek nisluHen ook, zood.at besloten
l,'/erd, aan fle opgegeven leden, en dab vrel schriftelijk, c.at nen
helaas d.it jaar va.n een kanp moes.'r, afalen.

Eve:-.als vorige j aren ï;eru ook cri 5 j:lar öe ira-
ditioneele kersenioch[ gehoud.en en r,:el oF ;ial,erdag ?6 Juni.ïi j
meenuerlditr::aal rre,-ersentoeht, oir iaXercla,g,middag te rnoelen sIellen,
aangezier de jor:ËeluÍ, die nog geen 18 Ivàren, toen t§ avonds na
nesenen nle[ Ëeerolstraat, moehten zÍjn .,.;egens heb uitgaansverbod"
voór jeugaige.-,erdoren hier Ler sted.e. Iielr kerser,eter: vo::d. plaat,s
in een bongerd te lTeerbosch, rvaar dien mióuag een 72 ïal iei.en
aanwezig ..ïaren.rEei b1i jllt, dat Éoo'n i<ersensmul;":arNi j nog altiid
trekt, ón,,anks!'8e ersen d.i; j aar d.uur 1ïàÍ€Ílo

ïIelaas hebben rvi j voor ow,e kleinsie jongens en
i:ei s j es ni et s kunr, en onderriei'::en. lai en rvi j hoopen, d.at vrii he"t'
koraend.e jaar ïveer ieio de:rderenög voor onu e jo::fi.rren kurnen organi-
seeren, d.at al he'1-" te kort gekonenrdoet vr.; seten.

f eeeJEqt ei..1ir"t,q,,,ri jIsi ?varrflgnsch?p ileek er l:e: iyi heI Ieqin olrr c1at,
rslj er v::ijue1 zoniLe:: kleerscheu:'en zo.r'r.c:eï'l aÍkomen, 1yai,-ï:eirefL
teóerkstel1Íns iruuiischéArcir na=r alras nrxr tiii ín oe up-anuen
Jur:i er: Juli §roo-berF voïï-ien aan i-ool re verpliehLe arbeidsir'zat
var L.c liel:5irl:en L','21., l-'135 ei: 1'.'2;., t.T--.dï,e-.nail-ti(.et: zt jr:,-1Jii vele
var oïrze trouse ïranretilue Ha:er ka',, éf{ry"4i'E'ë':'er:.: 'lst ii"tl{ytet
buÍ ., eirl-and.

"i{i ertr i j l:*,,anr r oB , c1a" e er 1i d
zícb ntoest ueltler: voolt ie:'ugvoeri::q it tr:rijgsireriíf,rge:leci:ap .
Laten 'ri j alles u.oen, our orTte lïazenl::.nrpPrs- irr íen freel':d.e' of
waar Aan ooi:, 1;e late:: v'tBLer:, ua'; ze "-eIiS}.l.rii}ï Veg..'ie,r z:-jn r..OCh
onverbrel-::elij1'" hij ons hooren en bij o::s noeten i:li-jv€n.

1..o;en zt: §:rögtii; 'rr:e €ï na.ar hun
haard.si; ecen ku:'r' en l, erugireeren, N eneincie r,'o'e ileron eeii uerkziian aan-
deei te r':€í;lofl in heL.:{azenk:;u ,leven,

.ffref SpOri en.
irmiCd-el"s rijr rij u:ÍcueÏ: i":i,leI aol:ersei.r:oer er zr;n

oe bu.j"terslieien Ín vol-Len gàng.l:iervar: irad" iie :[]:l-eii-^lls,-.s"i'r,':.'el
d.e r:te,'.S,,f l;e i*::g-Ste.r 1"irrg.

1r i 'r... -'.cr,l. e.r" "':eslc:er 't,o, i'l-,vr.l r:':tl! (ic-r ;',: l.;:1i j,:-
Sch ier:u"skeÉrïenil-e aihl-',;i Oi'"o::5noe.i;Íni:' ieiaBn .ruiCi;, ira,, cor-r uÍt,-
§t,el..erc.e .qectaeh'Ie 'i:1e , jr :e zi jn. -.le o::imoel.ir't -'íjl. ' il jaar
Ly:. I"l Sef Í e§ -ier:-seflrí iJrll: gerie e,r ;,OlÍir i,;-,:C"à:r i .jUli Ots) l.O', ;'_aZcy,-
i;a;;.:terreir er r- e )e se.-ie o.r_r , o:,.ee;.u.fi.,? lii i,1r op ne ; :,uicltierreir::



d-.iieide c,l"ubs l:eschikien over een aar,"La.l flinke llracltLen eï_r hel, isgehleken, dat ooit i-ie jon.::Ërer veel voor iLe 1;oein;omsL beloyer.
Janlner ':las heU, cal van heiej.e veïeeni,::ingen em, eie& i)ronincn.be
irrac.iiL er ni el-. ko::r,en ui i;iiomen . §r weru o:r $rrort Íeve i::-Jze voortle overwlilninri ,:res.reden. re belangste:11j-nr yràs voo:: i:óiAe avond.en
7,eer s:'oot , r.-,rab ni et :,veinig I ob ee]: uit erst e l<rach;inspr:,r:ning s.5 i-muleerde. 4riigk heefi r::ef, ?4 i.rurter e]l de jiale::katip, 5Íi-;;ut:tefr een
overtui;rencie overr,r;ir-,ning ol] ons mogen behalen. J,:a àf1oo;: van cie
'r:ef,g13i*iCe:: booct d"e ileci vàn Sï,ranf ra;,1ers re iiazenkarip- ee:r r,rissel-pul var: ,eifirsch l:14.i.1rr,,aaïi, veïsieici meb hei 4lick- en"hei ïlazen-
kanpemblesri. iip:*rer sprak de hoo,,; iiif,, tiat deze rlied.s[rijrl de
eerste reoeht zijn-van een reeks onumoetiïlfl€ïrr

Up .iateraag 81 iul1 hebbén wlj r/eer Ëens onue
§portgidcrag voor oe jongeren gehourien. Er heerschte eeïl eehtellazenkan'psf eer, ied"er d-eea zLjn ulterste best, zoodab oe ioe-gchouwerg vaak spannend.e lia;r1:en -,e zteg, kreeen. ln een vlot, ternrro
volgilnn d.e dlverse nuïïImer* ej-kaar op,u{6€&#" om.5 uur rnet ae uiy't-
9ee11ng c.er -lri jaon een earvang kon-i"rorr1en genofmen. ,e HeerHuignan sprak eer kort slotwoaio.. r:aarin hiJ oe'H"azen aanrnoeoigde
tot het rel'elmairg_bgoefenen r*rr'a.e mooie athle"i;j-ek. ve:aer sií*:uhii een_Iiloorci van 

-lof !oi; ï.,ej. Janssen, die hei Hazer:karnpreeóiA 
-

op oe 8o meter hardloopen op haar naam-wisL, te brerigen mèL ee3tijd va.as 11.1 sec.
,'IÍeronder ::even -'rij U nog de uiLslagen:
Iiinrlernislooiier voor Ï",eisj es va.r )A-,19-1s ja..*r: 1 l;,ra Be)"1ink.;2 ?ini Bos eà 5 iensoh tïoórcies.
lcem voor iongens va:' l8-Zg-Lg Ja.a:,: 1 ;iclr i,arrri=g; z Gerbeyonk
-qn 5 Gerrii Hopster.
Yoor het va.araS.gheidsdi-p1orÀ'à k:ranen ir aar:i:rerkj"ng :
1,-eisj es 11-12-15 jaar: :J. Gerritsen; r,'. oe Geus; G. ïIa::.rbrink enE. 01:somer.
Jon;1ens 11-1e-15 jaar; J. BiJker; iï. Kau,p; J. yogel en Ào va.Ílualen.
lieisjes 14-15-16 jaar: Ïï. Bothof ; i{. Bellink; À. Janssen;i,eni ypn ÏiaI; J. Yiricent; H. ;;ar:iels en l?. Janssel1.
Jonryens 14-15-1ö jaar: J. oosberlaan; ,ïim tnating en jiok lior-
si anj e.
ile uiislag va.n d.e eveneens op dien micicra;z gehouden tLames-vierkampabhletÍek luidL als volstl
2e graad.: lins l{o1k
3e Gratad : Ï:ïevr . Smi.t-v. d.. Sloot

Jo ïIail"rbrink
,ïi es C ompan j en
B e:: ï{ub eitus
I'{arn:ke Ii eringa.

ue ,ithlei;i ek yi jf,ramp vco.
cle be:<encie nacl:tkears uit. iiiogelijk ktnnen w
d.e=e weo,si::ÍJd op ebn aag weeí afigerken, *ulzaI verhoogen.

d.e iieeren ging als
ij in d.e Loekomst,

u eer :i:eker d.e anirno

Eind-e Juli r.verd" de gelegenheid" openflesteli: tot
Öcelnemlng aa:l het exariien yöor de Ï1.Í,.C. proeven. Ëeí vijfti.entalliazen gaYen zíeb hierv*or oFr vrmvande navol;3"erd.e person/en metguccls*dg pïoeven hgi:ben afgelegd en in het bezit kw*oen va:.rhet E.t.c. insige: J. ylr:cerít; N. Bóthótï-j.-nótÈof í El"r.l"iliels;
{"?p iioor$hof . l"n*Com,oa,:rjenr._{. Snaauv;; I,. Àaatsen, À. JanssenjG.J. Geuró$en, H. -Ienslnk en iÍlm tranting.

ëen klein ffroeilje iÍazen *eï rei:elmai.ig öeeI
aan d.e uoor cie ïf.,i.U. uitgesei:reven ai:hletiei,i-nedstrijcen.
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iij koncon hierbij enkete o1;r;,erkelijlee resultaten h*r0&ken.
Gp do d.oor Uol uiige schrever: yJealg;rijcier: r,'8ï* l,ubbeï§ 1
op het nummer BO me"ber haröloopen met S.4 seo, terr,rijl irj-j ile werd.
met versi-rringen ln klaÉse À jorgens met 5r6Y m. Ànnie JaEBsen
r"rerd. .op de i:10 r.*eter mei s j es 8e rneb 1L.1 see.
0p Ad{?blck georganiseeràu wensi;rljoen rr;erd }ubi:lers } op cÍe 100
meter juniores met eeï:'r iijd van 11.7 §eo, waarnocre hÍj tevens hou-
rler uerd van uit nuiïmer voor het;ÍsLrict' 0oet yaïi d.e ii.ir,,U.
Bij versprlngen we:'d genoemA ilersoon 1mei eerr sÈ)rotg yan 5.86m.
l-te Her:r Jaap l{oorohof srerd 5e geplaatst op het, nurtrner 4CC rneier
hardloopen r*et een tijd van 55.S sec, víaexlleoe hij ineens raan dfe
* in ie B. klasue promoyeerde. }:ij het nui;rrijer koi,:elstooten klagbe
S plaatste c1e Hee:: Íonpanjen zíc}. I met esË r?prp van 9.45 &.
Àan d e Öoor anÓere vereenigingen ui'Lgesetrreven :recis,,ri jden r,veroen
geeïi opmerkelijke rssul-i:aï en beha,ald..

Yoor ae resi hadoen d.e groepen oncer leiciir;g van d.en
Iïeer Ïluisman of l{oordhof hutt wekeli"Jksche oefenavoneen en mied.agen
op het ierrQàn.

Geplaa€cren :i.Is ïvi S zoo eens d.e uitsla,gen van ire diveyse exaíÍ:en§,
waarean onze leden dit jaar hebben deelgenor:en, beirijken, dan hlijkb
dat her i{azenka;::pleven geen nad.eelige gevolren op cle s-udies van
hen heef-r, gehad.. ïïeen :"ri j I«:.nnen he: tegrndeel zeggen, €enlen d"e
hehaald.e resultaten, %ë hebï;en a1len zoncer uitzonCering yoor hun
eind.uiisla.g gewerirf als paard,en. En ',,'iai ,1e sohoolga&noe jeugd. be-
treft, is voór zoover miJ bekend ,ry*.llen naaï ae iolgenöè l<Ías=en
_o-vergFegaan. LJe een rtel een br;et je mooi.er r]an ue &ntler.
Yoor-defeslaagcen onze hartelijké geluiiwensehen arei hun be-
haalcie result&ten.
Ond.erst,aanti cioe:: wi j U ce leslaag*-en we'l,er:
!i oi:amelÍ j ke 0ef ening en àct e J..,. § . Jaai: 1'ï ooràhof
Àcte Engelsch ï,.0. Jaap Noordhof.
1,ï.0. Ëymnas; iek I"eJ . J . v&r Sambeek

5 jarife i,.B.S. 3.
il". Sehoor.
Ireke Suys
l:ieb Lar:ting
J. §naauw
1{enk Yerver
rt . ïf esr erhof .
Ànnie Jangsen
l,enie van Iial
Jo ilijnja
John OosÍerlaan
Corry y.ö. Ëof
Jiek uoeze Ja,ger
l,enr:ie Blom
Truus i?i jirsen

I'l .U.1.0. ex#í)en:

.l aalgvïnnast i ell
_inie§eptemberbegornenctezaa11eËsenI;Teer.]:€op-
komst bij de d.iverse gïoepen $as vrij goed en lryerri ey ook met
enthousia§me gewerlrb. :Ii.i zalen echier'mei het uitg:,ransverbod. na
r:en bepaald. uur yooï jeugoÍ,qe,*ersonen d.es avonds. ile Eeer Huls-
r::an heeft d.iencvereonkorusi;ig zoov§&1 tno,..e1ijk zljn legrooster
;:rcr?iJzird", Ierwi"jl de Id'en, c].ie hier onoer vieren, oiopensaiie
van i.ii verbod kov:i, en lrrijsoítr ïercer ':",erc ï;eeï een l,urngroep in-
ges'beïa- voor aa,;tes en heeren o.1. viàr rlen IIei:,ï Benr:ink.'-

l.'lint erspelen.
ue b el"angst elllnra lroor cie verschillenr: e r:in'b ersport enwas vrij goeu ie noemen.

liÍ jr;:eegs cire iiui shouas ci:oo} :
Iioofd.act e:
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leek het-.ilegin ve* 1945 , d':t, uii een goed"e i<ans *raai''Len

voor de eerste plaat,s, m*ar hierin v'rerÓen wij volkomerr telèutge-
si*fa óoor het ialen iran ons elftal in ecn Dààr v;eèstrljc'en''-^--»uv*E *""-',ïïj"nèËïàoisö;n-lIö óomÈà[r{ie in hei voorjaaï van te45
met de 5e plaat§ na Í4 wed.strljuen, waarbii wii I weclstrlid'en
*orro*r, l- vèrloren en 4 ge11jir, z-oorlat ïri; een punLenaantal
behaalden van l-9. Yoorwaar g'óeÍl slech1 reÉu1taat, onr;anks d'o

zeer groote\ hanÖieap &an^spelers: . .!r- - - 
0p 1-Àug.]stus 194b moeslen wij ech[er aaJ] de §'Y'3'

beriohten, hai wii ïreËens gebreir a.an. spel.ers ons uit de ooffi-
p;;itïe móesten iËrueirejlkën. ,oor d.it- alles koncien o'i! 

^995.:.: ^sniet, rneeuoen à** .,è door Orar:je 31aiw uiigeschrÈven *'eu*iriJLen
om den xoerueisïeker, irelke wij vam vorig jaar in ons her,il:
hac ci. en , heiS eer wel i rylmgr. '';&,§ .

I,ïaar naarmate het §póefseizoen eir:i"e Se:]iemtrer 1945

naaero en.krïal&.)er uii; de nog ovr-.:geblever leaen een vraag , Of

[Ëi "et è.r"olfloeie :,:i1 i.oc]L nog nie; tír-;rolj jk ''3?, ua[ -j j aan

*.* "ià;eïc,grrí;à;gcóÀltelitie vín ue Il.'í.3. àfo t'iii::escn ko*r-en
ààerreríed'ïever;s*iierei:''be f:ij een {'ei:irei-i,:k ve-rr'9ek'. var d'e

CommlSSie voo:. Yoeblal rer o'i,,"ia,;er"tJ"aerniatràg. Iia oe j or3 e:e{
I{azen eens geltlOSt te heb; eà , of rii zir: ha<;cier: ir Yoei'iialleÏ1,
k**oen r,*1j ia-vee1 u:oeite tot 15 speierS, cren 11er-,r Iïuj.smav:

neciegere,:eno, die geveË eid lto:iuen slleier:.' Up' eön 
",fbnd àre"[avond sehburj en r, i j eenkornst op hel,

ierrein order.Leiài::,g var Cen Eeer Ïiuisrnar leslot'en nij Èoch
aan re coïn ebilie c;.sel te nenen, waari:ij YÍii YeÍzochien, i::*Í-en
;ij;og: gegadigden uisten, {..e?,e zoa sirosÍ.iig mor:eiijk *"e hexeíken

"óö= 
dé ïoé:l*fierii. ;at c.ir, aiies n-og at sucees heefï. iiehacl,

i;ewijst oe lecensta::c -;ay: ie i.fo.. Yoe'Lbà11ev:. ïii beschiliken
intuéschen over eeii 16 lal si:eierS, ile vrij re;:elmalig-
kurnen erelen, zoodat Yrii wat opkourob beL"reft eï zelfs beuer
voo 'st, aa:r àen vorig i aar.

ioo bógóilnén yri-; ue ee-r'sIe comi;eIirierreust,ri;o Iesen
oranje Btaauw op àe FrwairliónberÉr , r'raar wij zeifs voor tie le
uaal eer: gelijk s;-:eI -bevochien legen eel cer si,err.elef.
öí*t g 

-ó 
àr'ón öí " íonu de c;ed.g i iï: A' Èà:: en ;arnp-? .,1 . :.1. [ï" we]ke

: : i ï àfi ï 
- 
s&§*3 

. 
*,. 3 

- 
*" ffi Ë ;',* 33* i' 3 rq . i " 3 In ï "ffi ; 

n, 
Ëï "r : hi à 

g 

" 
Ï i ïil

uet g*i*gun hebhen aan d.e pannekoek*T, welke o? ?ï19o1r Yàn- de
ààAs'.ri;ei klaar st on,' en, en *"',"vsn l,ïii noE een'È 

- 
outie r::':e'b sch

.reSmulö"hehhen. i{ierla íol.=i; eer rustïrs,uze tot' 20 Ïiovemher, toen
irii ir ïiet velci moesber: t<o,:en i,egen uuig:<; íl'e_,:-^a§{:.1:g ei:raigA-e
in eeïr 4-1 n*[*rï"na. 0.r: 4 uecerröer de::loien'vri e-qen i:írral':.,'ienherg
thui§ ne"i 6-0 el] op''11 lecelaber nei 4-2 Van Yoo,r'ïjàaris vàn oe
=leeslrri eiri ir:E.irIÀ"'.::- j aa:: he'i einlle var he.l j rr"a;" tie sI anti opnai,en
r'i trz., ,t.i ort :ï-i i , ia.t .ie frazeniran': op Ce 5e ":j}::-:,rie eLaa[' "a:ei 1 i]je-ïJor-
uoIl,L\rti ..-d I

nen-, 1 refïit-, en 3 ve-"r-l-o;:en T elisl-,rijt,en r:lei e*n "bo+'tfir'l Van ö

p"itànl 'OrOó.nkà het poovr.,31e resu.ii;aat tordt er mei; enbhoi:sias*:e
gespeeL^ci en gee?: ',';anlclp*rk Eehc)oro.

IIockey.-:'':;J- Eince lSep'iernher ltrriJ begorr.:rel :'ij rnel' hockey en'is tie
zaak na een besnr enítng op eer ':af,e1'*.asrniriCag c;: he1; terrein Ële-
;ffi"-"ï"fooiï, írere'ï;. iiel; seizoen oi)eru-e mei; *e vii'enr's{a;peii jke
'ïeesuií"i.1 i'-a-érika;ip-,^1o,;ke,'i':er;:, t ie '.;ij.mer' /t-C vcrloren: 

--1n uie iusschen*uiju,,';er; QT re liijrtreget: eeÏl hccl"ycoÍfipe-
Liiie in elkaa:: geíraald.. Yol llioeG zijr: viij er ean beaocír€ï1o
,e ke,,,reósi;rijci" Hazen}ratn1:-Klok;rerberg li,r,onnei-l riij net 4_0.
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ileKlokkenberfl.wasd,ienkeerverzwalEtd,oorarvlezlgheld"vanenige
".ne? soede s'teleïs.
ó;*oF"uààeiïrómp:làevaart'schoof i-Ö voor cie onr:eÏi'
In 11e herfstvacàr:iie sneeliien'rij Hazenkamp-G)Ímfia§ium vr'[enÖ-
ÀË"ËppiiiijÉ, *iàr als uitslag ?-0-voor ie Íïazenkarnp, 'ïaarna&r eireÏl

late:r de officieele weu.sfriiu XazenEanp-1i.8.5, b ons de eerste
nàaerta,::g te *fii.tr*o E?f , o-11. 5-0.00k- 11e r:;ecistri jci Hazenkamp-

Canisius À vt.,r.1o::en r:ri j i::e'r,-ólf .r*rà we,'lslrijc verloren v;Íi met

;;;, -r:ànt lanisius À i':erci. al geneen *-1? óe sL eri;st e :ïe§ cl:aï 1

hoeuel H.B "'S. t 
-hrr*r, 

z.a{.:T làai:eig*-e. Y}a;i vCor }ieÍS''*is s'.:eelden
i,;; tóg*ii A*ir,;y::r:asium . _i* prob"er..e::1:e';.iier: iicer";;isj;'''fefl*elo
o,r*iàïfioe, hàL.gee:: hei elfi;a1 zeer tcï I?uese iixam, ï;a,r't rij
r,ró:';ren van'hei Ö;rm rnet 2-0.
In ue }iersJvac*nïies creCer: -:,li j tiee aan ee:, u:ixe{i -hoc$e;,'-i'-*l'rr:ooi
. :ïj. j begorr.ren meb veel ve ;:::acht,iï,8. jre 'ieelnemr{te e}f+;al-1en
iqaren i:: 2 at'aeelir:qr:n gqsl$L,st, 1Ë "Íi; 2 claagsclt +'orJ'ÏÏlooi ai jn
;i j in Àf ii 4". lïo.; f er:oíaeà- r,el; ,i -r,'reÖs:i'i j cien, waarvi:'n ""i i er
lí.ir.:rloren, t-gelijii eri 3-wor;-ren. :ie"<eril;,1 houi erlí meI he* fe1'b,
d"rï.-, 2 van arze'b;;ir; t,ói= j es nie't uaee/lro::-;er: uoeÏ:, mo'en v:i j zeeT
i; evr 0u, efl zt iY: .
Jaterdag eg Januari weÍu de §omi:eiiiie voort.lleret; Ii;rze::kamp-
ïl.B . S . a 6-1 ; rust si 

",r:d 
5-0 .

Jà-ri'óià; es ?tei:aen ? rïed.si,ri jden Ses;,:eeiil ie,qe:r'i ie, t*"1iek-c'ar:esn

§r6rarvar cie 1e lrei 6*1 ,'1a*onien :ór'a en crc 'ie ue[ 4-0 ve:loÏen'
Eíí-rró7e l1atsi,à =è*Àl-lijd. $pe e1-:eir rij lei; lj ri:eisies 'L'- rer 10

Qui ek-da:ties.
à1 n:e'u al lcur:nen :i j ze;'-.,Jen , iia'i l:el ve::loop heel bevreiigenci
is qeweest. Àfleen d"e ileis j esafd.eelir:g ga.at zieluesoogen
achteruit; van se 15 o:lgegóvun speelsi;eis ,íif-er nog ïI1àar I over.
Yoor h.et o*r"ï iÀ íus-àE jongensàfdeeling stèkker, wàar t'ij er
veïschillende goede trrrach'ian sx hii 1-;regen'

?eSt ui j not i e Vermel d.en, Ur-:--, O'd Ou-cl-e j aarsmiCtiag iet S nieuvlS Op

sporïgebied. in ]je ]iaz; enllamp :]s*1s vonc. Ïiaxtel-iik- heb§entien
aidd.ag de vo*ïA"il ur:cie ltaz,bn seyoetbald 'Legen Ge hockerrer:cie

:nazen,en an*er§ora de hoe., eyenÖe ila:en ,.qelopke;,r9* te'len d'e

voetbal-Lenti-e ;gààà", iiïàr bieez :iel, clat ierier'.;\fci. óp i:tin rer-
rein het, ur*rj.i r:rà§. Na afloop hal;uen wij een Í:'ei;el}ig isJafileÏ:zijn
in or9 clubhrris àan i e G:loei:esiraatgil """-làr ïri j àanr,trier{"''een
teerti jir bereide boereÍfitoesr:taal-'biiCr zbru"er r:orsb.iiel; scheen d'e

g*àr"o"goecl ,,.--s,, à:.e!rr,,a::r-1;. eï rJe à heel r'.ab na binlieníïesIikt.
Hierna 1,er:qeardén "i1ö Aeefrór*eiÈ aíc1: voor iie Guóejeàrsoienst
in Heeschlust onier us. 0eurIsen.l;a af]oop liiervan sing a11es

uiteen, maar r*ei; oe g:eCtacht[; Yii i:ebber: l;;eer eens eeÏ: fÈjne
Eaz enkai.rtpu:i tiÍ ag en av on*, s ehati .
,it rflas èen r.';aàriti.i' al'scheid- van 194ó.

Conve:'si/aui eavonr, en .

-r 

liet, yoorjaa.r van 1!].i5 heeft cie l{eËï Ëuis:;iea
een CauSerie ,gehOi;uen ov,ï §kÍeen, '':;ei de iOen &&:'i'ïesigen EeeÏ
in r-.€r smrrak .r,;as Ieva1.-'en, lemeer d.aar ie }ier::: iiui"gman *e lanle
laiIen ,; j enavond- haul- necie;1eb.rachí Ler veriiu.ic-e1l jkin:r .,ran een en

*ía*r. ,: e doo; d.e Heeren-Kleiiwegt en pi-jn te horiaen lezingen
in het vooria,ar moe§ten wij vanw,ege-de- hu.iaige oïr1§t'"**Y!"9u1-,
afilaSsChenr 0F 25 I'ebruarl 1Í]4ö heeft iiiej. Yoovs 'rDe l-Iearo
een praat*vonà gehoucen over haar s;erk onder d.e fa:'rieksn:eisie§.



ile opkomst yan de z,LJne van on.Àe demes was aerrirate gerirg, daL
ons min of meer rjioesren $char:en.
fip 9 October l-*,lÓ xe-L',eerurp:oorten vilil ons chibhuis ïeeï opelige-
steld", ',ïa:ir ciier avor:u vele jongereMvan hur bela.r:i:ste-llirg bii
f &,ven.
öp 16 Cclober }:iels de Heer yar §pranr eefl vooïd,raeht over de
tju.iderzeer.lerken, 1raà.rvoor ge i oen n.ailEezigen gehsekagaxgl
Ee8g,EkE*ExSrirsrt"prlirr :",iel ooïen haciu en, go,: ien d.e ,"ierrschii-ience vïa-
gen, ui e na aflooï: r,;e-, den gesi eld..
r-,,oí1 6liovember lï&§ ï-Lel J§. Geurtsen, uiie een 1ra&tavono. kmanr
houd"en. n 1;ïà., ï over vcz'shill-ence gee*1,eli ji-:e onder::rerpen \"iar] f,e-
iaeh;en wercl seuisseld en u'aa"ri:i j tr t ri.e lerien $e vreai]. nàer ]-oïen
lctrar;, d.eze avonlien rerel*iatig eeï:rs l-reï iiaàno -íe houiien.
{[ "i.lecenber volgd e ian heN ;3i:i'; erklaasf eest, . ;lN is bui b ci:getsoon
goed y.:eslaargd.. *i:::t, bleek ztch ir: Cij-e korr, e li jd er.l irar-ii;q in-
,:e"*erki te hehi",en i:r he'L Tiazer: s'Jel e?? I,ïec, d.e'.ar iiij :ijn su:rpri"ses
deeiL ve::oezelrl Eeàn var talri- jI:e rake opmerkir:geflr ío; llroo.t e
hila.ritj-eb vair iie aaïrï,rez,iiren. r',e.ïj Noorii van el"ank hier ír..ài't tle ilIub-
l:uiscommissie hesta rd"e uÍ-u d.e iLa.r.ireB Àns Oosieriaan er '.ieerI j c
cie Yries en uo ïïeeren Joop Iiooriihof er: ji'ree },-aasser:, aie ir, sa;len-
werki.ng me'L den IIeer: Glo[enhuis a]les keurig had.d.en '/oc;r1.rereid.,zoodat de ze*. o1: ro11ei,je riier avonrL liep. llen 66 tal i{are:l
va-ïl allerl-ei pl-uiria:.-e',:,'àïeïr a&r:T{ezí\.
0p 2ö seceraber hao. arize ja*.rli-;,ieche itersrv,rijdingsrfÍer:st plaaL,s
in rj.e Gi'nna*-r,i ekzaal, waarbi j d.e lleer iïauer als voorgar,.,eï opirad
en .l-;s. Geurteen het Í{ers;v:rhaal \ïerzori;oem. Een uil, o"e led-en
gevormö koori je verl een';e haar eerste meciei:er:i;in.:' ci-en avoild..
f oi slot s.-,rak d,e ïieer van §p::an$ een korL roorö.

§lu}huis I

-ok 

riiL i,a,qt,..e::rL het clu-bhuis \Teeï' olreïrgesisl,.r'er is het
wel i:-ebleken' Aat/r{dë:-, root,e ïrehoe.íLe vooi: rle j onieren'voor'7ieU.
3e:elnatig werri het Clubh.uj"s door een 4C ir.1 ior:ielui'cezo!ft'à,
Cie zieh op eehte 11a,-,:et-1lra,iri1rlaïtier vernaften. J&nmer Ís het, Crat
ae our eren led en ee-.'' .larfl naar heL clribhui s ol:) ;au; erda:avor,cl
nog §ieeds nie.L de moeite raa:'u vinc"en. Ik heb ge,laeht eer:s Le
weien ie kome::, y/.r:.ï dat a.ar. }ag, t:]r:àï hel:las is dii -ur:i nr Igeheel ii'r,:isï er.
Gees";*ijJr con-b.:ci

Begin 134.i d.eeà ils. Geuri;ser, zt jn ir..::ccic
in anze Gere eit' e. iii j heef t zich no.j al d-ire ct, e:rLhousiasL iïe-
toond., r:a.ar hel onze spo::+. bei:rof i*-il**-treg.i+€€, maar alras
bleek, aat :-e ,iminee een Erarm aanhar:;3eï vaïi. het z.f . "$;-:en-.;eur.,'+àrktr'ry'as. In *.e korie tijö, dat Ëij hi"er is, iràr: ik-wel
zesgen, c|a[ hf j reefis vee]- heefi; bijgedra.èren voor ue *kaireÉ+t*ke
geesleli jke belangen var: otlze lecen. l)e jonl*;elui onoer on§,
die eerst min of meer afzi juig stonCen van a"e lierkn l:ebben
iioo, cie .rehouiren pya.::Vavonijen v&n ,s. Geur§sen ee?r flini;e por
1n hun bÍr:i enste qekregen, r.,/alJ l:en aanleiUir:g gaf "tot nauenken
en tot regeluiaiige bezoeíers vaf,1 c e ï,'€rli rnaakten.
Vooral oooi' de géhoucren $eugii.a,1:pe1s en ete a.dvent,sappelr.r konden
ï?ij getuigen rran de g;'oeiende See§;e1i jke k::ach'L van d.e leden.
Iiosen d.1t in tle ioekornst nog tre[ey lyorden.

-t ed.ensL and..

- Bij het i"lorrsien van r:e laaist,e
wel een jaar van bÍ jzonC.ere bloei
van 219 per 51 ilecember 1"94? tot

t eírn toeneme beie el;ent van bljna

J aerverslagJen bli Jkt,
is gerlreeËi: , d.aar het

534 per ö1 iiefember
55 ï,b.

Í,<_
§r/1J

jk

öat AgeS
l-ed ent a1
rs+r$ti'*a
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rlen 
"t1ezor,1e 

l,rern lieeíi; sich lïeeï Ín Je J{azenkanry,- :revo::ind., ::at
al1es t en i?rie[.re kor,-r'b .
Je j orgeren hl r,;ren vooral ui r, her goeoe horiL g.esregen i; e zi jr.
?ogingen_óoo:' ons 1n he[ ïr€ïj{ fies ,elo. voor he'í afgelooi]en jà,rar
nog: tre 350 te halen,zÍ"jr É':r:rIec.,1t;elij.rr rrr:s1ulií. "'

l'azenka;rrtpe:ls als j c i enlri, iar j e iàlanci IÍci lc:trr:1; i:;:aken vax onu evereeniging, c.@ rlater, stelt er een eer in.
Iie'L at:rial bui:,enf:eïone leiien, ï,'o,f op ö1 ,ecember 1i]44 40 be.jroeg,
liep ooir in 1!)4J oilhoog en hereii,;te per J1 .,-rece,nber lt4ó hei
aantal van 57.
i, aek allen, iie oH eet: of ancier ::eLe:t..//bedanken. bui b en,s eï:ioon
1id. van anze Verec;niging, ':u41, sieci:1"s een }u;t,el ber1ràg íreï jaar
kost en 'waan:tetie zij he'U conias.b ntet ue Iiaaenkamp bli jven be-
houc, en.
}'len ve::geet het d.e vertreirkencle led.en rvel eens na te v;"ag€rrEet aantal d.onateur§ gÍng Ín 1*45 orrhoog van 44;:er 51 uecemberl?42 1;ot-57 per 51 uecember 1945p hei.geen een opàerl.relij1ce .verbetering ïíàsr ileze verrseercierinp'. ió in hoofazaak te àan/:len
?*o,1S wer"vlngsactie va:r en ele ;ongere lecien t.ïr. Àns Oosrerlaan,
Joop lioord.hof en Geertje de Vries, aie hun uiíerste besi hebben
gedaari meer o.onaieuïs te rrinnen vóor ile Hazenkal;tp. Iien roord.yar c-ank voor hun hard.e i,.erlterr.

Bur,qeqlifjll?_, *p94.,,,_ : ^ _rr:"t Je"ar hebi:en zich nog a} eenlge f,{l,tta.iies
voorgeda,an.
§egiii Januari L?4'3 t,ereikte ons hei bericht , ctai r,arjë je vam
1lregi;reenen in hei hus;eiij.lisboo*,, j e trad..
Íren er hadi;en nog 1n Llr*ó een tweetal hunclijken pla*ts van
Haz enkam.oleden, di e a1 ,geruiise t,iJ d in cle Haz enkaupf arnili eïiaren opï.-enoïnen. t.ïy. 'I'ruils ven À"rimpen mei Wr) Cor Z'rarter on§ ,.,la.rnesbesiuurslla tieeri; je SenninirrE niei i:.en ï{ecr }Ioetg.
:,?1J maalríen ook nog en:ielo geboo::bee me;. r.w. ir hei, seain
Àartsen-schelcnan, vari Birsbers en-iian en srotenhuis-Brelonj e,
Yeriier hau eE_ nog een verrovÈng plaats op j cc;ober van onslid ïruus Rijksen.
u zíe'Y, cie tsurreaelli jke $t anc. is riit j aa: ",at uii sebreid.
Jub ilea

Ove:: het afgeloopen j a,,;r val'L alleen het jubir eum van
,se Hazenka.np Le ,/err;reluen 01: p ,:'ehruari l$4J vieíuen lo;ij CIns lelustrumr waarbij tevens 15 jaren onafget.:roken aaa oe Vereenlging
waren verboncien LL? qame§^l'_ies 1,.ast ; Geer! j e Benn!nk,, en, c e. Hpèreí
Ort, ersch"idto*ur, A.v. ,esIreenen; A. iiuisfian- en Jl--Gi'oLënhuis- --

Àan een ftrie*,al ,,eb,'our#er ï/an jie flazer:samp t.1{.
r- e clalnes suze de §mid"t en ?ruus vàn irirapen en cie Heer jr'ree
Ïriaaesen kon ol dg Àlgemeene l,ecrenversadeiin;.i op Ij jdaart 1§45het 1Ö jarig insigne'"word.en uitgerèlkb.r.lu yóoràtttei iredanlrbe henvoor aI heigene zii in het belang van ue Ïï,azer:kam1: hacicien gedaan.

Àpril afgekoniiige

yan c1e lichtingen
in .uuÍtschil,and.

Hlcrban weid"en cioor ons ïeedu genoemd het in
St ancireeht vooï lleoerland.
Veruer haö in .luni/Ju1i àe oproeping p1aa,s

1§Ul.1S2:l , i*Z'i5 en 7124 yoor ;er.rerkstelling
regi#íl#[§!u* n", verbli jfsverboÈ ï.ooï 5provinoies 1n ï{ec1erlanri, Ëàar o.oa. ook Gelderland behooroen.
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Yerier meuoleeten wij nog het hier i,er sLecie ul.tgevaarcige uÈt-
g'aansve:rhod voor iler§onen beneden 18 iaar.
ïers

-ya:r 

ue plaatselijke pers onrLervonsen viij q.1le med.ewerking,
Ondanks d"e weinig besehikbare plaatsruimte wis/ rnen nog steed.s
een plaatsje voor ons $ieuws beschlkbaar te stellen. il,iii betuigen
onaen d.ank yoor ae medrewerklng en öouo.en ons ook in ae toekomst
hiervoor aanbevolen.

Samenrserkirg div. Be§+uuÍeilI

CIp buit6ngewoon preUtige wijae werd
§seer sarnengewerlrb met d.e d.ÍÉverse besturen, lnzonder
van"Leyensmorgentí en het Begtuur van de Agnes FeinirÍe
yoor cle beschj.kb;larstel1lng van terrein en olubbuls.

ook dlt Jaar
d.e ex§oit ant
Bervaarsohool

0p 88 l."ieeember ontvlngen wij ploÈseling de med.ecteeling
dat r-1e Sehool incluis de Gyrrnastlekzaal geverd.erd. riaren d.oor d.e
iïeermacht., en bir:ngr24 uur ontruimd, moesi,Vzijn. .!ïi j ziJn nieb
bij de palrken nepr gaan zitt,en ei: hehben s11es, wa-t zieh in de
g3mnastLekzaal bevond. aa:: t,oestellen enz. er uit versri juercir Ee-
öeeltelijk op,,;eborgen op het terrein, ged.eelielijk op een ancrere
opslagplaats. De fieer Oosterlee gaf ons ormiddelli jk loest,emming
om van de ijaal van ,.te Klokkenberg ,qei;ruik te maker.

Een ro,oord ver: dank is hier zeer zeker op zijn plaats
voor de heerenleoen, die een paar dagen geheel hezet, rijn geweest
met d.e verhuLzíng.

§ï,btwoord.,i,

Resumeerend zlei" U dat 'r,rij oyer het afgeloooen jaar zaey
zeker t,evred-en psq€r: zijn en er Ín a1le opzichten een goece vooruit-
gang is geweest. dit mag even:ru'eI geen reóen zLjn or-nl,hans de naken
rustig op zL)n beloop te laien. lnlegend.eel, €ï valt in ,le Ilazen-
kamp nog buitengeïroon veel te cioen en zullon alle 1ecïen eendrachiig
moeten samenwerken m de Eazenkantp steeds meer t+ propageeren en vlij
zood.oen,Se ook eir:oe 1944 wed.er van een flinke vooruitgang kunnen
gewagen.

Tot, slot een woorti yan aank aan de Heeren Í{uisrnanrJaap
Noordhof en Sennlnk voor hun preLtige lessen.

En voorts een ersoonlijk vrooro. van aa:rk aan allen, die
gteed.s op alle mogeli.ike nanieren hebben meaegewerlrb q:r mijn taak
al-s §esreta:is te helpen verlichten, 1n het bi jzond"er mi jn mede-
bestuursled.en en d.e }leeren Euisman, Bennink en §oordhof voor d.e
prettige samenïÍerlrlng, welke ook dit jaar wed.erou heeft }:estaa::.
I oge d-it ook kotnnö Jaar zaa zijn.

§i jrnesen, 3,i ueeer::her 1943 Se oret ari §,
Àartsen
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