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het verschijnen van dit nummer is het
een maand geleden, dat o4.dergetekende in het verband van de Hazenkamp trad
en het is gewenst, dat U nu van mij iets hoort, een soort troonrede dus.

ttEen gezonde geest in een gezond llchaarntr, zeiden reeds de oude Romei-
ner1. Zij ?,agerL tne dat voor een mens geest en lichaqrn gezond moest u,ezent

In de bakermat van onze cultuurr Griekenland, ontetonden de Olympisehe
§peIen, waar elke vier jaar de jongelingen zich met elkander op sportgebied'rnden méten, Een athl-eet stond daar in hoog aanzien en vele filosofen
laelden ztch beztg met gymnastiek of sport .

Zo zien wij r dat reeds van oudsher het belang van een harmonísche
ontwikkeling van lichaam en geest werd inge zien. Sport en gymnastiek alleen
z:-jn voor een ,mens dan ook niet voldoende, daar wij een eenheid zijn vart
lichaam en geesto Een stevige bundel spieren is goed en het is verfrissend
om de borstkas eens geheel wijd uit te zetten en de frisse lucht er in te
laten stromen. NÍet àtteen cle-borstkas, ook de geest moet op ztn tijd ver-
frist worden. V[at is echter die geest ? '

In mijn woorclenboek staan wel tien betekenissen van,het woord geest,
'3-ïï i«irinen-Ín"Aedèr'§è-vaï-zëggèn, -dàt-§éestr-'öË;tg'eile is-tÍI-tie--mgn§e--d?ii--heE-
onderscheidt van het dler" Onze geest mogen wij dus niet verwaarlozen op i:

gevaar a-f all-een nog maar als een di-er te gaan l-even.
De Hazenkarnp geeft all-e gelegenheid het lichaam gezond te houdenl het

is nu mijn taak aandacht aan de geest te besteden. Er zul}en er Yersehei-
denen zi3n, díe daar a'L hun wegen voor gevonclen hebben - des te beter.

Het-bëstuur van de Hazenkàmp meendó echter, dat het in het kader van
d.e vereniging paste, hier ook aandacht aan te besteden.

0p dé eérÉtkomende ledenvergadering hoop ik U meer van de plannen te
rnnen vertellen. l'v In het volgende nlrïnme r van dit blad wi-l- ik nad er in65aan op de vraag

wat 5ee ' 
,*EFCENTRUM J.NGEREN ( berieht aan 0uderen ï''' 

BQSM*'N'

Het 1s verheugend, dat er elke ïfoensdagïniddag ongeveer een.honderd
kindcren naar het Óentraal Gebouw komen. Ieder zal echter begriipen, dat
d.eze kinderen niet daarheen komen om er te zitten, Zij will-en wat doen,
wat maken en ztch verpozerLa Daarvoor is leiding_nodig, v- e ? I leiding.

3e dames en heren die er nu aaxrwez:6 ztJn docn hun best, maar kunnen
fret afleen ni-ct af .Ik vcrzoek dan ook dringend o& assistentie. F9! gaa!
eij vooral om mensen, die technische leiding kunnen gev_elt b,I" bii hand-
*eiken en knutselen. Laat ieder, die hj-ervoor be1an6lsl9llitg hg_"ft eens
ioÀe1 kijken op lvoensdag l Decerirber à.sn tussen HALF XRIE EN HAÏ,I'YIJF,
ïndien het mogËfijt is,"roo ik d.an gaarne een korte-bespreking wil-Ien hou-
àË"-àót-à" *"ö"weËkers'en de belangétellcnden, nà afloop van het Trefcen-
trum, d.us van HALI' VIJF tot VÏJF UUR.

Het Trefcentrum j-s zeeT gebaat met alle mogelljEg-olO-ry?Ier1331l.b.r.
TRIptD(, stuÉÈó" Éour, oARTON; r.,erlnsr RBSTEN WÓX-ZIJDE-KAToEN, RIryqq{_
(-d;;;;b;o"" of toper)'KRAI,EN, lege BLÍKKEN, cartonnen hulzen van CIOSET-
ROI,lEt{, KNOPEN ctc. etc. 1-^ ^_^ r^U kunt [öt-àà'sàk niet bedenken of het is wel een, keer te gebruiken.
Indiei u--iótË ovór Ëeeft, wilt U dat dan eens afgeven bij het Centraa,I
góbà"* BijlevetOsingel 44, of medegeven aan Uw kinderen ????????

É:-i voorbaat onze danko r! r T{nsnÍ^ÀT

lichanelijke en Geestelijke! E y ! z § § § 3 u 3 'i,
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0N§o I
op zaterdag 11 December u.f, in I* [fJrru-2"àJ van de

Door orxz e foneel-Af deling wordf-lp-pvoerd het toneel_stuk' " Qq m3ryH0UTEN Ol,ïrÀ]r.T rt

Eoegang voor ïreden van 18 jaar en oud.er,
; ENIREE I : ,75 (bel. inbegrn )p9-echtgenoten va4.onz6ffi-es- en Herenleàen, welken géénlid zijn, hebben óók toegang tot'deze avond.'

Toegangsbewiizen voor deze(echtgenoten) uiterliJk aa.rrvra-
ffilj: J.de Hartog, Dorpsbtraat 3 Èees.

Ï,ÏDMAATSCHA?§KAANT MEDESRENGEN ]§ YMPTÏCHI.
(Aangezíen wij dit jaar a] een bel-asting-vriJe feestavond

hebben gehad, zljn wlj genoodzaakt op deze avond èntreé te heffen)
Voor dc_tred-en_van_13 t o lE_18 jaar eveneens cen

T
Zaa].-

4
d

T v0N

A L tot l- uur
a

a

a
a

9-

o

6

op Yrijdag 17'
Sorneostraat
arrond wordt

necember &rsr in het Prot.Militair Tehuis,2. ààtlvang HAI;E ACHT r:recies^ Ook on dnr.e? aan'uang HÀIF ACHT precies. Ook oB deze

ö
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door onze Toneel-§deling oBgevoerdlII NE EtsBENHOUT.EN OIIFAI\T ''
ENTnEE f *.40

Peterr. ,zoon YaJl
Nicolaas, zoon rt

0rrze hartelijke
de Heer en MevrouwIrrlrrr
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j het veranderen vryr-€1*ÍNA§[ïrrrï,8§SHqr' dus vem het
zenkampzaa-l ót andersom, kan uitsluitànd gebeuren

' .-,i,

'centr.aal Gebouw naar
door medebrenging van

bewijsjer waar de goed.keuring in vermeld staat van de desbetreffende
DEB waar men les heeft gohad"

E§ïEBGAIEAING op W0EN$AG 15 leeember' &.§o'aanvang B urtr.
Agenda wordt U nog toegezondeR.

Op deze avond worden" alle Zaalsporten yanaf 7,45 uur stopgezet.)
HET BE§TWB.

DE }EDH{A}MINÏ§TRÀTTE
Nu ook het-faats"fe--kwartaal van dit jaar aI voor de grootste

rstreken, wi1 ik za langzamerhand een overzicht gaan maËen van
tie-betalinàen over dit jaar. De i.ncasseerder heeft de laatste

er inning bij zich en wij hopen dat hij alIer medewerkine heeft
1ot te kunnen innen. Nog enkele Girobetalers bleven 1n gébreken

hel-ft lsL
de Contri-
kwitantles
om deze
om het

atste - en sormoigen helaas nog het Je kwartaal - te voldoetxo
Itfilt U het mij gemakkef:ljk n:'l:en om zo spoedlg mogelijlc te gi.reren,

dat dit jaar de achterstand tot hct minimum wordt bgperk.to
Voorts doe ik nog een beroep op de ledun en oud.eiË van junioresJ-eden,
dmaatschapskaarten soed te Lewaren en nos eens te lezen- Het komt rroslid.naatschapskaarten goed te en nog eens te lesen. ilet kont nog

r a} te vaak rroore dat bij bedar:ken,'aas ltd alleen maar eerr brÍefJe
dt ingestuurd of aan de leiders mèdegcdeeld. dat hij of zlj bedankt. Dit
oort te geschieden door lnlevering van de lidmaatschapskaart en de con*

ibutie is dan verschuldigd tot en net het lrryartaal- waarin deze inlevering
schiedt.

De z:gt basisleden worilen er aan.herinnerde dat hun lidmaatschap voor
van kiacht blijft als hiervan vóór'1 Januari àrsr geen verandeiing is955 van kiacht blijft als hiervan vóór'1Januari àrs. geen verand

§§geven. De oontributie voor het jaar 1955 van basisleden wordt Ín hét
e kwartaa.l van dat jaar geint gf per Giro verwacht, Yoor diegenen die Ín*
tddels weer g3rmnastiek g:aan meedoen, víordt deze contributie dan vemekend.

De leden die aan gymnastieklessen mee ' doen en basidlid wil}en word.en
e.ten de eontributle voor gymnastiek van het lopend kwartaal- voldoen en

en op de "le va^n een.volgend, kwartaal worden.overgeschreven a1s basisïid.


