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In antwoord op een schrijven van d.e heer Lccluse betrcffende het college van
Comsissaripoen v&n trde Hazenkamprr, d.ee 1 ik U mede:

1d.lt college d.estijds uit d.e nood. geboren i-s en rij nàet 1nzíen dat d.1t college Ín
de huidige tijit nog red.en van bestsan heeft.

2 wij allen lange jaren onzc krachten aan d"e Ver. hebben besteed", d.e neerderheid
slnds de oprichting in 1928

) met het klinnen der jaren het gevenste contact net d.e leden der Ver. verloren
is gegaan.

{ a1s gevó).g van 1-2 en } onze functies aIs coumissarissen met ingang van 1-1-197J
hcbberr nGcrge1egd..

! w{j allenrondanks d.it besluit het re1 en ree onzer Ver. in de toekomst met belang
stelling zullen blijvcn volgen.

flamene d.e commiggarÍssen d.er Ver.

met Ëazenkamp groeten

(À.Huisnan)
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Àa^a het bestuur
van de trHareuka.npE

Holenireg t8
§ÏJHEgE§.

Nr.rFÍEc,EN, 24 nei 19?3
HOBBBMASTRAAT 2A

TEÍ. OaaOO-2O62e

GrRO 98t52A

Geaeht Bestutrl

Eet nas werkelijk een grote verraesing: via de Er. P. Aartsen ia
hot bezit te noréen gesteld ven een praehtige P3.ËfEn ballpointniLie aan

sob.eièend.e commisEariesea werd aangoboilen. Juist ook d.oor d.e iascriptie
Ls d.it yeor niJ een b1-ijvend. aandenkea aa,n ele tiid. d.:ie ik alE rorkeael 1iè,

later aLe penningaeester es teaelotte als coapiessrisrbij De Eazerka,np

\_ hob nogea meomaken. Gezien de tiJctsoastancligheden eu de soèerne pa,trier

va.n het LeÍilen vaJl een ver@aigingris bet lnstitaut Yatr coctnissa.riEeea trit
ile tijel, sod.at rellioh* een andere eu betere oplossiag kan norcloa gevond.en.

Ik denk set veel vreugde terug aa,a cle praehtige tijd. in 3e Eazeuka,mp aet

èe toehtea naar §ud. Ler.ls&ea ea de nitstapjes lra,&r het bu'itenlaJ8à eet &o

ruggak op cle uek, Ook in d.e oorlog hebben wÍ.j velea aog 6eE prettige ttiè
+ersohef+-d.eor4e sousrkaapea in Meok .ne Ya'lorrra en*lale-1e-TaJ&egg-vaaE4.

Fijn d.a,t rij ia tle geïegenheid. rarea soveel lnee te naken in ]e Hazerrka,mp ao

éat riJ a}s oucle Eazenka,npers net reeaoe* aan èeze tlid. terugdeakea.

Maar terugzien h.eeft geen zÍn voor het heiLea eh d.aaroe rens J.k ïÍw bestaur

veol sterkte en nijsheiè. 3at 3o Hazenka,mp Boge blijren 6n Bog verder

uitgroieiea is niJn weae ea ik hoop no6 i.ra il.e gelegenheid. te zÍ.ja, clit zelf
te mogea Gonstaterear

\-' Met vrieae!.eIiike groeten
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Àan de secr.esse van het Hooftbest.v/d- Hazenkanp.

Seste Ans.
Eerlijk gezegdrweet ik niet hoe ik d-it schr$ven &an tï allen moet beginnanrwant ik ban mij

zeeÍ berustrdat er brj U re1 een bizonder onhar:tel{jke ged.achte jegens mdin persoon moet
habhcn postgevatrvanrege het fert dat ik tot nu toe nooit heb gereageerdop het prachtige
cedeau dat U voor d.e led.en vau de raad. van Kommissarisscne oos en ook m{j rhebt aangeboden
o.p dG laatsta ledenvergadering van onze llazeakamp.
Zlakte en overlijdcn van enkele onzer beste vriend.en in een korte sp&nne tijd.s vormen hier
ven wel de vooqn&&mste oorzaak, ïÍaa.r nog bijkwam het exanens afnemen buiten de stad, een
verhuizing va,n mijn dochterrenz.Alles kwam ineens op ons afrzodat 1k niet de rust kon
vinden nljn ged.achtcn bij d.e Ëazankamp te houd.cn.Ïk hoop dat U allen hiervoor begrip kunt
ophrrengcn en aij hiervoor wÍlt excuseïGll .
Zlcdaar de reden van mi,jn afrezigheid op de laatste led.envergaderingrwat ik toen d.e heer
Lecluset{jdig heb nedagedecld..Toen de heer Àartsen enkele reken daarna bU mii thuÍs kraml
v,a:ralag d.eed. van de vergad.erlng en m5 na:neïIs het hoofaÉstuur en leden van do Hazenkamp
een zilveren Parlterballpoint overhandigd.e ben ik sprakeloos gereest.Ïk heb mil afgevraagd
r&&na.&n ik d.it verdiend heb en eerlijk gezegd. ben ik daer nog niet uitgekomen.Dit h7f ik
t set n.ljrook de a.nd.ere kommj-ssarissen nooit verwacht.Daarbij het feit d.at slechts 6'en

àír, or" allen op d-e bewuste vergad.ering aanwezig wasrgaf re1 de ind.ruk van een z8er
teleurgtellend.e houding onzerzijd,stegenovcr hoofd.bestuur en 1eden.
Dasm1ettegenetaand.a wiÍ:-t U aÍlcxr zeer hartelijk danken voor d.it prachtige cadeeurwet ik
tet in lengte van jaren daagljjks hoop te gebruiken.U alLen kunt cr vcrzekerd ven alJn,
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Yau mijn" vand.er+ nooit aflatcnd.c belangstelling voor onze Eesankanp an
voezkouend.c gcvelles van d.ianet kaa z[ia, kunt U op ntrj rckex+n,

eat §asan-Iq.&ap . gr,o,e lpa
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