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Geachte heer Yerbeek ,
Wij w11len U even op de hoogf,e stellen van de plannen

voor ile Hazenkamp.Hi.ertoe sluit ik een eirculaire in die
heilen aan alle leden is verzonden.
IÍet cle heer Maartense heb ik de volledige administratie

weer ter hand genomen van Grotenhuis.
We hopen echter dat ile toestanil spoedig ten gunste zal

veranderen.Voorlopig blijf ik zelf nog in Nijuegen doch er
is geen enkele soldaat lueer en heb de bewalci-ng van d.e ge-
bouwen met het burgerpersoneel.
In de bestuursvergaderlng van hedenmiddag hebben we nog d.e

mogelijke financiele nailelen clie U zul.Ien treffen ter sprake
gebracÉt.ULteraard bllift het voor de Hazenkamp een moeillik
probleem nu wij een tljdelijke leraar moeten aanstellen.
We zullen echter rraar vermogen med.ewerken om U tegemoet te
komen. ï[eesinrichting wor«Lt zeker wel cloorbetaald aldus de
raening van den heer van Sprang en klokkenher6l volgens lk heb
begrepeïl van den heer Tap.Hebt U nog vergoedlng a.angevraagd?
U zoudt 1n ctlt verbanil d.e Hazenkamp niet behoeven en zoud,en

wlj aanvullend krrnnen werken.We horen zeker clan zeker i.z.t. wel hoe de finan-
ciele positie er b'i j staat.
Ik stuur je dlt schrlj.ren maar aan het adres van Uw Ouders waar Uw vrouw naar ik
ueen «lok is. tve zouclen het op priJg.. ste]len als je ons iets voor het blaadje
zoudt willen laten horen hoe of ie*à.an het Westelijk front riaakt wat de leden
zeker op prljs zu11en stellen en waariloor het contact behouden bliJft.

Namens het bestuur v rd rEazenkamp
en vr. gegroet med"e nam_eps nijn vrouv',
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Ni j:,iegen, 9 Lïept,enberr 1939

Geecï:te Heer Huisinr,n,

ríij wil}en U-_even op rle-hoogte steli-ea van rle plannen voor
ae-Íïazóu[à*p.Iliertoe sluit ik een circu]ei:re in zoaT-s herien
aan alle lóAen iS ve"zonden en in de coirrenten vel:rnel-r-l'

Vöóifoptg ht-:.if ik nog in Nijioegen e:: heb ik ue1; den heer
*ae,r.beàsà rie arrnj-r1istrprtie ].'eer ter hanrl Éïeno cn.
in de lrestutrrsver8Arlering Van herlenrli'1dÍi.,q e}:'l-ren 11't nOg en

en ander 1,esoríte,n.,r:.j ziJn in ':le ve:rr:nrierstelling dat geluklri;:
voor 1I in ae-iang ven"o'ldó: offici-er" '{eeÍ} nadelii:e firaneiele
o,rerrolgen zulIon Ëestaan.ïrtocht rlit het ',:eva-l ziin--na- zouden wlj
ytaa.T vermö..{en 'Joen xnt r^ie ku':nen' Vooï rlen heer Verbeek zi:1
Oii t1 zijn minrl.ere ranll r:roejlijker wofd.en.it'Ie hei:5en hem d'i.n

ook t reiToz€Scl naer verl:ro en blj-te spTl-n;{€fl.'r''e11icht zaI hij
vài*oeAi,:g Ëunnen kriiflen en zcuclen wij *anvu1lenrL kunneu
rverken.

Ik stuur dit schriive!'r i:i}..Ler aan het adre$ /r€l'írr Ilw vrouw
verbltJf te Heetstede we.letls .':ebrek tian rtader adres.
llet i; te hopen di,t cle l;oer-r1;Ernr1 spcetli,iï ten grrnste zu'L Yer'-

anr:].enen ofschoirn het er nog n-iet op lijkt.
ïIet is rlarirorn clat \rye beslóten zo Èpi:ei'ii.g mog;elj-ik c1e zaek

yreer Op gnng te kri )g,eo Oiq verde:: ve:rl lop te voi'rrk)u:en.
'.Iíe z;u,len tret óp príjs stell-en al.s U cas door mid'tie1 van het
uazenkernpUfea,A;à i.etÉ van "w verblijf wilt laten horen ',n"at de

leden zeker op ör'iis zullen stellen en waerdco:r het cotltaet
Uàiio.,raen b1ljit: ïnrlien roiie:l,ij1< grla.rne spcer'1i9.

Ire heer f,a.:le ;1,rt ook ní:"E:.r Zetten ter.''1.il ''e rreeÏ' §ikkena,
.nat T ik vart ,le heer OOSter'lee hOO:rdr'', rlg À','1'sekSChOOl :4'i'L ne'r'en'
niJ mÀnen tiet :1€t den heer Lern,'re wel te kunnen proberen.

I'rede namens het hesttrur
en nerteïs mijn Yï-,'llt': de
lr s71,eli jke grrlefenp
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