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VAN D[ REDACTIE
9ng gi Sqqe-b5:-s lugrgl :- d-;- llle vr oulr iVIe v-i u s .-

In d.e op'15 mei gehouden leclenvergad-e:ring werd in de va-
kature mevrour,r T. l{als;Lamboo met algemene stelnmen tOt
lid van het hoofdbestuur verkozen nevrouw A. l,{evius-van
der tÍ1iet 

"
Hoe'nvel het voor het -rerenigingsler,'err ttatuurlijk zeer be-
-rorderlijk zou zijn, als eile leden elkaa:: persoonlijk
kenlen, is dit voor e,en orga:risatie al sítl)e 11a'zenka'mp"

met haar bijna duizend- l_eden, d-ier bovenil-ien oveÏ' ver-
schillend.e afdelingen verdeeld zijn, praktisch niet mo-
gelijk.

Toch a"chten vu'e het van belang, dat onze led'en weten
d,oor wie 'zij in d.e hoogste regionen onzer vereniging
worden rrbestuurdrr"

Dan behoeft het ook niet neer vooï te kornen - zoals
enkele weken geleden gebeurde - d-at een 1id aan ons
vraagt "d-ie Màvrouw MèvÍus wat is dfr.t-Jqor ier'rEun-d?"( !!)
(U i.élt natuurlijk a1 meteen begrepen, dat ons antv'roord-

op deze vraag zwaarr ind.ruk op d.at lid. heeft gemaaktrge-
tuige het feit, dat "die iemand'r'met ALGEI,mITE STE1{MEN

l-id van ons hoofd.bestuur werd, dus ook met zíin sten.)



ne vraag-op-zich - hoe'oiel rr,ri j zelf d.ie natuurlÍ jk in
hofÍ'elijker bewoordingen zouden hebben gesteld - was ech-
ter niet zo 5;ek en het bevriistr da.t men toch ock wel-

graag wil v,ieten, I'wat voor vlees nien in de kuip krijgt"'
Én dat men belang stelt in d.e persoon va'n orLze bestuur-
ders.

Dit heeft ons op het idee gebra,cht otn d-oor miodel van
ons maandbfad ons nieul,rc hoofdLbestuursliti mevrouw A" I'{e-
vius-van cler r/liet rritr het mid.clen van "le Hazenkamp'rneer
te .Leggen't, zociat rnen haar van alle kante:i kan bekr jken.
Iat r,,ri1 zeÈ{gen: op pat:ier natuurli jk ! !

Yielnu: rnet een gezicht van: hier-kornt-de-1-iaz-enkamp-
hoof d.red.akteur- j-n-hoogst. eigen-peI'soon-aan, zi jn ive r\à?.7

mevrouw l{evius toegesteipt" Voor het slachtoffer: zelf is
het altijd. heel ge,''ichtig, al-s je de eer te beurt vaf t
door le Pers te v,,orden geintervielrd. In d.it gleval troffen
tve rt al- heel gunstig, omdat mevrour;v l,{evlus gewoonvreg ivèg

is van De Pers, althans yrat betref t de p)-aatseli.ike I c. Q.
het Nijrni-:egs Dagbla-cl, i{et vrije volk en]1e... lie ]lazenki.im'-
perr omclat d.eze 'blaclen altijd riraar v,.,eer elleiilange ko-
l-o,rr,"rr beschil<baar stel-1en voor eL1le mogeli jke Hazerrkamp-
nieurvs.

Zocloende werden ive met de grootst rnogeli jke harteljjk-
heid., lief tall_igheid. en gastvr.i jheicl ontvangen en hebben
we - wat je noemt - saÍien rrr uurtje gezellig zitten te
klet,s en.

Dat we het eerst over de jcngens varr chevalier Guil-
l_aume Brunet de Rochebrune hebben gehacl, is begrijpelijk
als men weet, d-ar.t haa.r man één van d-e steu-npi1a'Ï'en van
het eerste honlcbalteam is. Arme pitcfuer a]s !l .:nk M.vius de
bal met rn formidabele klap het vef"re veld in knuppelt!
Maar daarover straks nog íets !

Om rn begin aan ons intervÍew te maken begonnen we

maar meteen mèt rt begin en wilden we vteteil , YrAnneer me-

vrouw Mevius lic] van 'rDe ]lazenkamp" werd.. Dat vras in het
voorjaar van 1)J8, nad,at zi j daarvöör een sei-zoen bl j de

toen nog bestaande tennisafdeling had gespeeld'
\'/aaröm - luid.de onze volgende vraag - werd' u lid van

t'De IIazenkamP" ?

"Nou" - zo was Ltaar antwoord - "ik urÍlde ean gymnastiek
d.oen en ik had- van 'rDe llazenkamp" al zovee] gezien en ge-
hoord, dat ik er hoe langer hoe meer sympathie voor
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kreeg. En toen ben ik Iid geu'orden. Voordat rve in Nijme-
gen kwamen u/onen, v'íaren mijn man en ik lid- van de Arn-

sterdamse Sport Verenigin6; "The Catchers" en het pretti-
ge voor ons is, dat - hoer, el lie nog niet zo lang Hazen-
Èu*pu"" zijn - we het gevoel hebben, da't v're al jaren
rang ti-a zijn. Dat kont natuurl-ijk ook, omdat er tussetr
"Th; Catchers?' en "De ]{azenkarcp'i zorn goed-e band is, spe-
ciaal d.an op honkbalgebied, zodat we "De I{azenkamp" al-

eerd:r kenden".
oï.,. nog eens op d.et honkballen terug te komen * itrter-

rumpeerden we - u bent eer] zeer enthousiast honkbalsup-
porister. Bent u dat omclat u1ry man meespeelt of ook wef
om het spel zelf?

rom alf ebei"r ryas d-e repliek van mevrouw Uieviusr"na-
tuurli jl< is het leuk om naar eetr spel te kijken, waaraai:
ilrn rnair rneedoet, rIaaT rt is juist coor hem, d.at ik err-
thousiast hen voor het honk'oallen. loor mrn man ]reb ik
het spel lererr kennen en waarcleren e]l pu vind ik het óép
-ran- dó mooiste sporten, ondat er niet alleen -""C-1Àglg--9tf
Eqqqi$, maar vooral :frlgl-].f69g[g eir snelle reaksie voor
ïEóist is. En boyendien j-s het 'ir prachtige tearasport.'l

lr/e vorrden dii antrvoord typisch vrouorelijk. Hieruit
bli jkt irnmeÏs, O-at mevïouw I{evius we1 d"iepe bevrondering
moet hebben voor haar n:an Yanïvege zí7n. , " intelligentie
enzovoorts, enzovoorts. Trouvrens, om cr maal' rn paar te
noemen, Kees, Rob en Gerrit 'ureten nu ook me'been, $iaal:on

ze d_oor c1e darnes langs 't liSntje zo gea.doreerrl word-err.

Intussen zal het de lezers d.uideli jk zi jn, d.at - waa.l'

gymnastiek, tennis , bacminton, honkbal ( soÍ'ttral1 voor cle

àr*.") ae aaaa-,verkelijke belangstelling van mevrouw l,Te-

vius hebben - zij op sport.;lebied- veelzi- jdig g-eoriënteerd
i^
lJ o

ZoverteLdez:-jonsi''Ikvind.d.eonderafd.elingen.
hoewef klein in verhoucling tot d-e grote g;rrmnastiekafd"e-
ling - enorm belangrijk i.v.m. hun aktiviteit naar bui-
ten en iiun propagand.a voor de vereniging hierdoor.Tevens
is sportbeoerening in het algemeen heel goed voor d.e ka-
raktàrvorming, oradat men vcoral bij teamsport samen iets
moet opbournien. AIs ik dus iets voor ci.eze afclelingen doen

kan, ,nit ik d.aar mi jn uiterste best voor doen, zonder
natuurliik het algemeen belang d'er vereniging uit het
oog te verliezen."
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Tot besluit vroegen we aan mevrouut ilIevius: Nu u tot
bestuurslid. bent verkozen, vrold-t natuurlijk van u ver-
wacht, dat u iets voor I'De Hazenkamp" wilt gaan "doen" !

Hebt u zich er aI enig idee van gemaakt op welke 'irj.ize
11 zich voor het Hazenkampwerk verdienstelijk kunt maken?

En hoe staat u tegenover de plannen om rffeeÏ meer aan-
d.acht te gaan besteclen aan d-e geestelijke ontv,'ikkeling
orlzer leden?

'r\{le1'1 - zo was haar anti'voord - "ik ben natuur}ijk
bli j, dat zoln grote en vooÏaanstaande verenlging alsrrl)e
Hazànkamp" IIlii, d-ie toch nog maar betrekkli jk kort lid
is, rnet àlgemene Stemmen het vertrottriien heeft geschon-
ken orn deze vereniging mee te besturen' Ioor het aanne-
men van d.eze funksie h'eb il: dus rle plicht oi' mij genomen

om mijn beste krachten d-aarvoor te geven. En ik zal clat
ook gia,rg doen, aiiei':n kan ik nr-i nog niel L zeggen ' op we1-

ke wi,ze. Ik zal mÍj eerst moete. inwerken om vol1ed.ig
op de hoogte te komen vatr cie gang van zal<en" En wat de

gàesteli jke ontvrikkeling betrei't, acht ik het zeer' lof -
íaar6_ig àm d.aar volled.ige a.ai'rd,acht aan te schenken.S!e-
ciaal- ..oo.' d.e jeugd ís 'lrt zeer bela'ngrijk en LV zal dan

ook met het gróotste plez;- er d-aaraan t.teelverken"Voor Cie
geestelijke ont,:rikkeling zijn €en §'o( -re orrderlinge geest
àn hechte vriendschapsSanden onontbeer'Ii,ik en zod-r:a rleze

er ztJí\, komt d.e animo om hieraan al}e krachtel: re .Teven

,orr"lf , getuige d,e vel-e verhalen, d'ie wi j steeds horen
over "vroeger",

Zo denkt zi) dus over haar taak al-s l-ic1 v4.11 ons hoofd-
bestuur "

l et clit voor ons we1 zeer aan}ename vraag8esprek, d.at

wijme+,haarhadd-enrhopenr;irijdeledeneenindrukte
hebben Éïegeven van d-e persoon van ons nieuwe bestuurslid
MEVROIIII A. IViEVIUS - VAN DER VLIET.

Hoeks tra.
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VAN HEI_ HOOFDBES_TJIJR
Iloev,rel d.it reed-s in intierre kring is geschied, wi1-

lenwijookinonsofficieelorgaanonzec.ankbetulgen
aanmevrouwT..i{afs-Lamboo,vooraffesv.ratZiJals}id.
van ons bestuur voor onze vereniging ireeft gedaan"

IndevakaturemevrouwT"ilals-i.,amboowerdtotlÍ.]
van het hoofd.bestuur verkozen mevrouw A' Mevius-van der
Y1iet, liatertseveld-weg J22.

Iiet kollege van kommissarissen wordt 'thans gevormd

door Ce heren F"Aartsen, O.v'Xonselaar, J'Grotenhuis'
J.-lr"d.e liartog;, Ji'iiuisnan, H"PelIen en A'\r'ilestreenen'

Ie leden van de gymnastiekafdelirip; boven 1! jaar

'uorclen 
erasn herinnór:t1 , c1 at zij r:redisch ge1<eur:cl moeten

zi7n. De leden, d-ie hiervan geen bewijs ku'nnen overleg-
gei, ziiq--verpi-ictrt z:-ctr te --l-a!g*-Lqreg" De kosten
t iur..ïï7tuarà§orrl 1r75. rn de ec::ste rveek van juni
zu11en twee leàen van het hooí'clbestu-*r o,r, Ce lessen
aarrweztt zijn om cle namen te iloterell en het -rerschul-

C,igde tóarag in ontvangst te nenerr' De lteriri.ng zal in
gtI"pnrl van tien geschieclen" IJatu'r en plaats word'enna-

d-er bekend gemaakt.
Verderwordtonderdeaandachtgebracht,ciatnieuiive

Ied.en boven l ! Jaar e d-i.e niet gekeurti zijn' drrekt bi j
aanmeiding i' 1 ri5 moeten betalen voor ae keuringskos-
ten. ZiJ Érijgen d'an zo spoeCig rcogelijk bericht' \irlan-

neer rle keuring Plaat's vindt"

Er zí7n nog verschillende personen-, di? een voorraacl

oude kraàten hebben. j,en worclt verzocht zj.c]n in verhin-
d.ingtestellenmetd.eheerP'Aartsen,I{eijdenrijckstr.
112; telefoon 1?960, d.ie et voor zal zorgerL, dat deze

rvorden oPgehaald-.

H" Krol,
secretaris.

Ë



VAN DT VOOF]ZITTER
Einrl e1i jk is het cla.n zo ver. In cle ledenvergadering

Ís met algeniene stemmen beslcten om ons met de gymnas-
tiekafdeling aan te sl.riten bÍj het i{cninklijk i\leder-
lands Gymnasi,iek Verbond..

Voor de l-cclen tot 1(r jaar bed.raagt d.e bondskontrl-
butie 15 cent en vanaÍ' 16 Jaar J' 1rZ) voor b.et jaar
í or-o

Topprestaties veriangt liet Verbond niet, maar wel nat
onze oud*voorziLter I-Tuistliarr onlp-ngs scitr.ecf : eenvourlig,
maar keii::ig u,itgerrocrri-" Jlit ,ii natuurli jk niet zetggen,
dat het r,,erbcrcteri zou z.-jn je presLaiies zo hoog mogelijk
op te voelren" llet moet zó ziTr',., dat ieder Iic1 ztjnfihaar
kans kri jgL" Ie 64oeden moeteit ni,^t geremd worden door de
minder goeC"en en de uiincler: gcedetr rroeten geen minderr,vaar-
digheidsgevoel krijgen Cioor d-e goei-en"

iirtri O""rtua een fei't is, is .l-ab gymnastiek voor d.e
j eugd. karakteropvoed.end is, onida.:: hier voo::a} geldt I Keu-
len err Àken zij-rt niet cp óón rlag geboultd. Lartgzaart en
met veel- inspanning bcreik je je d.oel.

Cnlangs hel: ik genotetr v:,.r-I het honkbaltoernooi"tr'fat rn
eclit manneli jke sport j-s dat. ilet vergt een zekere hard'
heid en een gel,re1dige techniek, maar ook... goede stem-
banden, fk 1:eb me laten vertellt--n, d.at de afdeling honk-
bal ri jk i-s, ldu moeten and ere af ilelingen niet jaloers
worrLen, ríaa.r i,rrel eens €taan i-nformeren bij de kopstukken
van de honkhal-aÍ'de1ing, hoe of rien clat klaar speelt.
Voortvarend.heid veïroag veel.

Door het, bestuur worden pogingr:n onclernomen een nieu-
we afd.eling aan "De Ha.zenkampl' tce te voegen, namelijk
een TltAl\íPOLIITE-afciel-ing "DE HÀZEIIKAMPSPRfNGERS't. ïi'e heb-
ben d.oor bemicld.eling van de IIed.erl-eindse turnlcarnpioen
Klaas Boot een kans gekregen zo?n toestel aan te schaf-
fen.

Het is niet eenvcrudig om een ui_tvoerige omschri jving
rran dÍt toestel- te geven, maar. stellen jul1ie je voor
eerr zeer grote spri-n;.imatras van ongeveer een meter bo-
ven de grond., ï'raerop je gernakkelijk sprongen vair drie
meter hoog kunt maken.

-6-



voord.at vrij tot aanschaffing overgaan zal Klaas Boot
met enige turners een demonstratie geven in de sporthal
voor 'fDe Hazenkampt! en belangstellenden. Daarna zal er
gelegenheid- zijn om zich als lid- van deze afdeling op

I" gàrr"rr. De kontributie zal vermoedelijk vijftig cent
per week bed-ragen. voorlopig kunnen niet meer d"an hon-
íerd. leden vrorden ingeschreven., zod.at er met vier uur
Ies kan worden vol-staan. Persoonli jk geloof ik, clat d-e

aanmefrlingen ver boven de honderd. zull-en uitkomen. zorg
er dus voor, cl at je niet te laat bent'

En tenslotte nog dit: op d.e laartste bestuursvergade-
ring hoorde ik toevallig, d-at er eetl honkbalv,reclstri jd.

zcu rvord-en gespeeld' Het zou v"el pretbig zijn, als de

afd-elingen Àet-hoofdbestuur trrekeli jks op de hoogte hiel-
den van de verschillende aktiviteiten, zodat urij van on-
ze kant blj-ik van belangstelling kunnen geven'

J. van d-e:: Plas"

VAN DE ADMINISTRA]_It
Zoalsuitonderstaand'enamenlijstblijkt,werrlenvan

2il àpril tot 20 mei 1))9 weer zes en dertig nieuvue le-
d.en ingeschreven. Er' la'as dus rlreer vol-o1: werk voor de ad-
ministratie.

Gelukkighebílchierbijmed-ewerkj.nggekregen'vande
heerA.Lanting,d.iemijbehulpzaamwasbijhetschrij_
ven van de maand-elijks terugkerend.e sirka d-uizend" aclres..

sen voor het maand-blad-.
lïi11en d.e ]ed.en steeds hun eventuele adresverand"ering

doorgeven?Erkomennogaleensmaand.bladenterugmetde
aant;kening "adres onbekend" of "veriruisd" "

TenslottenogrliaaTÏIeel]eenseenherÍrrner]-:ngaa:nd.e
girobetalers. Xà tweed-e maand' van het kwartaal is af
ylreer verstreken, terwijl verschillend.en hun kontributie
nog niet giree:rÀen:. l,fenjveet- tqch, clat Èit-§Jgg§-jl-§g
eeiste maànd van-s!.À '
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DAN{ESTIA\iI]EAL
lrls i-r de vorige afl-everi-n.g van r!Ie I{azettkamperr' .re-Le-

zen hebt - en dat hébt ii natuurlíjk - volld lI ol;l:1aÖzij-
d.e 7 de meclecleling, dat het i,'r de bedoeling l.ag ti"i'1ens
de Jaarlijkse .Àlgemene vergacerill:; cp '1 i mei eeir clrietal
leden voor te C-ragert voor belcem'i 1g tct 'rLII 1iÀli \TERDIEI'T-

STE" , te ,"reten: illevrouw L " Cas teleyn-valr d-er Sf oot , Irie-
juffrorm J.van llaalen e1 de heer J.Ii"den l{ari:og. En als T,

de bed,oel-de verglad.ering hebt bijgey,roon,i - e:r d"at hebt u
natu,rli jk nret (rvant het gros gelóóf t het v.'ell) - dan
weet il aat niemano. iets tégen dat voorstel h.ad, weshalve
r,an die 3 lcdei-r tle eervolle onderscheiding werd, toegekeucl .
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Waarna d-en deze uit ziSn zetel rijst en plechtig rhiep
hoy' roept en proficiat zegt, Vfant het praerlicaat "Lid
van verdienste" van eeil duizend. Ieden tellendre Vereni-
ging kriig ie om de d-ooie d-ooti niet toegekendrorndat je
àur,.À ""r. ireertje rn'at l-o1ligs ged-aan hebt of omdat het
Bestur-rr je nou zo?n tofÍ'e verit of f rjn§esrraarcle dame

vindt. cngetwi- jfelcl liep ilan ied.er Hazenkamp-1id met
cen onderscheiding rond-.

"Lid. van Verd.ienste", dat wil toch wel- lvat zeggen'
Iaar sta8.n ï/e tiou- toch wel héél effies bi.i stil-.Ik ken
d.e ai-.Ltecedenti:n van jiilevrou-w Castcleyri en de heer' den

liartog zo i.:ie t1 vreet alleen dat líevror;n castelcyn bii
ti jci ón ui;1e no8' ixee-handbaf t, het,geen op zichzelf a1

een ver:,1_ienstelijl<c 1-:restatic-- is ei1 .Lat deheerr deri ilar*
tog primar. chauffeert cn een tijd-j(l \^;aarnemend voorzit-
ter vras e_rr ook l:íl za]. r1e swege de ondersci:ei,:iirr5; rrit'',
alleeri irebbe,r vcrclie:là, metàr vnrl'tons '1opiel'', met t1vee

aas ? weteri vrc tl:.t verrekte goed. l;ant ivas J;pie , jopie
niet, r,vel., v,rí;ir v',as 11a.ri het liazenkainp lia'nclnalteam??

SeC.ert €:ni5'.'g ja.r'clr genict rk- tret voorrechi de per-
soon ve.n Josepiriii.e van Ëaalert va.rr zeer ner.bi"i te kennen
en r.,eet iji ,,re1ke de verplicirtingen zt;'n, waa.rmede r1e

ieid.ster vir.ri hei hanlbal.ter:"m is br-:hept. itn d-i-e verplich-
tirrgen z,i;ir vele ir: getal en het nakoriren ervan is be*
paaIrle1i jf niet alti jd een si,eci-rre. f esa-luiettemin is
Zii een Íeid.ster !'pa:: e:rceilenceri, vrie nie'1;s urenseli jks
vràem,l is . Jopie t an Fiaalen, pede-op::ichtster va-n d-e

handbal-af celinp;, lei.dster, aanvoerster, góén he1d.in, sons
zelf s volkonen móf , ii:a.ar overa] en al+'i jc1 bereid- te
helpen en eens anrlers mocili jkhed.en en problemen aan te
froràn en bereirl o1: te lossen. Een vrie.,f,j.n waar je van

op aan kunt, Hazenkartpster in hart en nieren, een voor=
treff eli jh lic. , itt, vooríiaar, een "1id van verdienste".
van ganser harte gefeliciteerd met d.eze, volkomen veli-
diende, ond.erscireicli-ng,,Iopie!

I]<virrd-hetplezieri.gd.ekarrstehebbenirrditrrr-
briekje ook eenÀ hààr naam te k,rrlren noemen. In een t"red--

strijil_verslag geeft zij niet altijc de aanleiding daar-
toe. A1 is z:ri dan een koene verded:Lgster, Jopie valt
niet zó vaak op door spectaculaire verrichtingen te -ref-
derzoalsd.atbijdekeepsterofvoorhoedespeelsters
vaak het geval is. Lees er d'e sportverslagen in de }ag-
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bladen maar op na. Hoogstens wordt vermeld, dat Jopie ter
aarde is gestort of d.at haar knie YÍeeÏ is geblesseerd,.
Maar d.eze keer is dan het hele verhaal aan h,é.6r gewijd;
vere dignum et justum; waarlijk passond- en rechtmatig!

Hoe ài3 ti", zé7t op zal reageren? Wel, natuurlijk
met één van haar bekende uitdrukkingen die Ík, vanweSe

het decente karakter van clit orgaan, niet voor publikatie
kan vrijgeven. I\[aar we snappen het vre]-'

Ik màen d_e gevoel_ens te vertol.ken van all-e handbal-
sters én supporters, als ik in d.it blad, Jo van Haalen
complimenteer met de verkregen ond.erscheidillPj en d'e yrens

uitspreek, dat het haar gegeven moge zijn nog tal van
jarei als 1ei<Lster van de Hazenlcamp-Iíand"balafd-eIing te
i..rg"ru, tot heil van de sport in het algemee, en van
harar leden in het bijzonder. Ad multos annos en" '
Proost ! I 

Fred.A"vloemans.

op 4 meÍ vroegen v,re bedeesd aan de heer F, ter Hoeven
Conpàtit;ieleid.er ni-strict Oost te llengelo, of we, héé1
rnlsschÍen ook d.e plek zouden mogen weten, d'ie \qe nu op
r1e ranglijst innamen, en ziet, lromp twee d-agen later
d.warreit rie hele competitiestand, keurig bijgernrerkt tot
en met J mei, Ln or,ze brievenbus. ilardstikke bedanki;,
mijnheer Ter Hoeven, voor Uw - dezerz:-ids hogelijk ge-
,,',raardeerde - rnedewerking.

'En zo zien we dan, d,at d-e Hazen, ondanks het vrij on-
fortuinlijke begin, toch nog op d.e vierde plaats mochterr
eindi-gen. l:lnfin, kiiki; IJ zelf maar.

v.lI"v"o" 14 11 2 1

I]DI II 16 9 5 2

Microts 16 9 1 4
De ï{azegkarnp 16 g 1 2
'v-',les àpe 15 7 1 5

K.H.C. 15 6 1 B

Thor165011
w.s.v" 16 2 1 11

Wilp 14 1 2 11

En wat zou u denken van die J1 doelpunten vóór en 44
tegen? Een bijna even hoge score a1s d.e kampioenen! lYat

- 10 -

24 74-17
2J 61-41
21 62-17
12 71-44
17 15-15
11 50-59
10 jo_64
7 '.21-50

4 25-60



A(orumbqmpero !
Spiegeltje, spiegeltje

cran de wand

Hoe uordt mijn uoning
't gezelligste Dan lxet lawl?Uw adres voor

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertro{len collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door {raaie vorm
en kleur. Tegen een prijs
die U past.

Drogisterij W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NI'MEGEN.WESI

Voorstadslaan 25o (tlo Tuinbouwschool) 
| Worrirrginrichting ,rHet Binnenhuis,,

TeleÍoon 217 69

..TILDERS..
* u BELT' wlJ BEZoRGEN I * | *,;-"n.n - Ziekerstraat ó-8 - Íel. 26073

ASSURANTIEKANTOOR W. KAREL
J. A. de Hartog

Smetiusstraat 4

TeleÍoon 26486
Nilmegen

Schependomlaan 3

Nijmegen

Teleloon K 88OO-24600

J AWA

B. S, A.

D, K.W.

V ESPA

motorrijwielen

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W.A.- | J AWA scooters

verzekering LA BOHEME



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd rukregelaa rs.

A. S.W. APPARATENFABRIEK N.V.
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

n.Y. AannemersbedrijÍ

vth G. TIEMSTRA en Zn.
BOUIIV-, GEWAPEND BETON. EN UTILITEITSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24 -26 -28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030
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clach't II er van, rnijnheer Smit, tevreden over oe presta-
ties van tTw d.iscipeien? Hadden we toch eigenlijk niet
kunnen d.enl<en., toen we hieraan begonrlen. Maar nou vol-
houd.en, meidenl En blijven' trainen. En enthousiast blij'
ven. En v'reer: meedoen het volgende seizoen. IÍiaalr eerst
lekker bruin bakken. Iat de zonnige d,agen in juni over-
vloed.ig moge zi-jn en, wele tót. ". de volgencle maand.

frej o 
"

HO\IKBAL
Nu de kompetitie is begonnen, hopen vrij weer oeregelcl

een overzicht je te geven -ran de ganS: van za.ken bij onze
twee tearns.

Het eerstr: tearn heeÍ't tot nu toe zicl: behoorli-jk ge-
houdeni van cle vier -lec.strijc1 en v're:'c1e]1 er'dric gewonrren
en een lrerlorer:. Err gerloÏlnen ïaIr teams, ',veIke op papier
toch af s str:rk stonclen genoteerd., na,neli;l' van Ï'.S"V " eir
Pacif ico. ile t bli ikt, dat de pas Élep.romoveertle klrr-bs
Afo en sTOnKS zich niets van c1 e oud_eren aarLtrekken eli
iroge ogeii vrillen gooien " Jongens , oi:gepast ! ijíe moeteir
een paar r'r'reken met twee lnvallers s1-'e1e::r, wat d'e tegen-
parti; een kairs zou 

. 
kunnen geveli, e.1 is iirrrall er Karel

ài"t ,oor de poes. (:-r:-e i:ans l:e'.rf t 'tllue iions" intus-
sen aangegrepen cloo:r oilze horrktra,l]ers d-e eerste rieder-
laag toà te brengeri. irled " )

$ie hopen, dat de g'ebiesseerd-en, Gerrit elr la.an, ïieer
spoed-ig van de partij zullerr zíin. Hoe z;: iqeblesseerd
ziyni: Serrit l:.ceft zich tijdens d.e wedstrijd tegen PSV

niet oi: "de tenen" ïLaar op rle vingers laten trapperi"Re-
sultaa,t ee:r vrond., te groot oilt el'en af te likken en ge*
rryoon verd,er t,e g,aar,.. Daan liep d.e blessr.r:re op iijd,ens.. 

"

het zïíemmen. trYiet hij rnanheeri? Arm uit rle kom" Hoe be-
staat rt! !

De resultaten van het tweed-e team zijn niet om over
naar hILis te schrijven. Redenen: de beste spelers ziin
d"oor verschillend-e oorzaken verhirrd.erd om mee te doen"
In d.e twee gespeelde vred.st:rijd-en hebben c1e nog niet zo

lang mee hupneleno.e jongens kranig gespeeld. Zíi spelen
nog lang niet prima of foutl-oos, maar met plezier en

44
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doorzetti-ngr,rverrnogen. Het r.'alt ook niet mee voor d-it team
om een weaÀtri;d. met zes oí zeven man te beginnen" Maar

met d.eze mensen wordt een ieam ongeboul^rd, waar:tegen ove1
enige tijd elke tegenstander roin of neer onzeker in het
veld" treedt,

De door de koropetitieleid.er vastgesteld.e wedstrijden
word-en wekeliiks in de dagbladen gepubliceercl' Behalve rn

enkele u.itzond.ering'\4rorden door het eerste team a1le
thuiswedstrijclen op zaterd-agmid.d-ag gespeeld., evenals ver-
schillencle uitv,reclstrijd.en" onze il.enseli zijn d"us v'r,e1 zo

veel mogeli jk ingervilligd-.
Detrainingvind.tplaatsopd.i.nsdagavondomJuur.Het

terrein aan tle )ríehuizerlïeg bevalt ons prima, het is eel1

mooie vfakke ruimte, 11raar Yerre slagen ongestoord terecht
kunnen.

De spelersbanken zien cr prima uit en zijn mooi op tijd
geplaatÀi" Dcze nogetr echter iriet door d.e supporters be-
zet vrord-etr i-.v"m. voorscl:riften van d'e bond' lntussen
d.ank aan d-iegenen, d.ie ]riervoor gezorgd. irehben. (rtaar lve

hebben toch de beschikking ovel zes_ banken gekregen net
d.e bedceling, dat speciaal d.e sui:porters op leeftijd- hier-
van gebruik kunnen maken? Red-" )

r/àrschi-lleniLe supporters van cle ilazenkampseweg ilebhen
we nog niet gezien op ons nieu'we vel-d. Kom nu ook eens kij-
icen of, d-e Driehuizervreg; het is rre] wat verder uit de

buurt, Tnaar u zult er geen spijt van hebben'
Tenslotte ce stanrl van de 2e klasse I tot en met 24-52

AI0 4
Hazenkam'o I 4
Storks 4
Sparta. fII 4
Bl-ue Lions 4-

PaciÍ'ico 4
PSY 4
HUAC 4

De stand in d,e B-ayonkompetitie afd-. \Tijmegen is nog niet
bekend, d.eze hopen we in het volgende nummer te publÍceren.

C.A.B.

- t4 -
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1016
1016
2O24
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0040



SOTTBALL
To_grnooi -Velzen J mei J959

A1 weken van tevoren
kon jtop rl Hazenveld horens
"Jonqens, nlr- moeten we toch wat sparen
en ook krachten gaan vergaïen,
want neem d"it aari van mi j:
het is zó d.e derde mei!t'

Afaan, de softballsters gingen tralnen
en kregen spierpijn in armen en benen.
Ja echt, er werd gewerkt voor tien:
ze i,.Íilden "ilet !'i estenti eens wat laten zíent
Ze waren ingedeeld. rn Pou1e rrBrr

tegen fi"C.H", Tjikalong en T.H.B"

Jan stond te roePen aan C.e lijn:
"Dames, tt gaat nog lang ni-et fijn!
Zit ond.er Ít tralnen niet te kv'rekken
en d-enk er om: C.e honken afclekken!
Juist, loop maar eens toe op zo'n lage bal,
niet afwacbrten zeg, ben je nou maf !"

Zo vertvokl<en de Haas jes op J mei lrelgemoed,
met een flinke zak brood cn een lach op de toet"
Och, d.ie prijs winnen, dat wÍlden lïe ï'el,
maar vóór alles ging het om sport en om spel.
En oncler het zingen van het lied-: "fk ben zo blij. " ""
voeren we met auto en al over: het IJ.

Eenmaal- in Velzen aangekotnen, -=:' '' i

lvas tt veld zo gevonden tussen de'bomen.
le eerste weclstrijd- was tegen T'jÍkalong uit Den llaag,
Als we er ean dachten kri jgen we aI pijn i-n d'e maa4 !

Maar o, wat viel d.at sPel ons mee:
We wonnen, met een home-run van Riekie, hoezee!

- t) -



De tweed.e weo.stri jd tegen.T.iI.B. ging ook lekker;
Jo had- last van uót g"it (vanr, ege rt gemekker);
Ze sprong dan ook :ils een haas over rt hek
er1 snoerd.e hem (of haar) vakkund-ig d.e bek.
Ook deze weclstrijd wonnen ive met B-1 c

vre stonden al- op fluweel net één been.

Na hei gebruikelijke uurtje rust
was ons enthousiasme lang niet geblust.
Nog één vreclstriid u;Ínnen en lcregen we dat gedaan,
d-an stonden ,.ve vast en zeker bovona:tn!
,/e kregen het echter niet car-lear;- en hacden we d-at g:Èiweten,

dan i,vas er niet zoveel gerlronker.r e:.i koeken gegeteni

'Zo, I t was drle uur en v,'eldra
stond en we aaltge-.tr ed.en tegenover ll . Cr " H.
ila vier innings was d.e "1op4 

6-í:
en we zageï\ ons al Saan oD de fl.es"
lla een verl-enging kvratl echter tt g::ote v'ronÖer....
want lieef ra.akte de bal- bijzonde::.

llu was bi,i de '[laasjes het irek vair d-e c-am

eri cloor goede slagen maa.kten r.re er 1C..6 
"'an.i)e beslissingswed.s trijc tegen "De .81:ruwe Leeu-v'rerr'r

rflas eï' een om over te schreeiit'ven!
De spanning r','as niet van de lucht
en na vi jf i:rnings slaakten vre (l(1n zucltt,
vtant 2-1 lyas toen voor ons de eindstal'rdc
u ztet, tt was In dubbeltje op zrn }:ant!

lit was dan rt verslag
van deze heugeli- jke dag.

't ï.tas een tourncci, vtaàTaar\ aIle dames
(hebben meegev,'erkt

en is de ond.erlinge band c1íe d-ag víeer eens
(extra versterkt.

Intussen hebben de Softballd.ames al weeï twee kompetitie-
wed.strÍjden gespeeld, nI. tegen Paoifico fII en Pacifico
I. De eerste wedstri jd vrerd. overtuigend geïuonnen, nJ. met
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q,gen|q,moperts . . .

Koop Uw Levensmiddelen,

Zuive lproducten,

{ilne Vleeswaren

Diepvriesvis, -Groenten,

Rookartikelen

Leesbibliotheek

Kantoorboekhandel

,,DE BIEB"

bij Uw Centra kruidenier

H. W. WEULTJES
Hazenkampseweg 307
Teleíoon 24424

<>
Cigaretten kunt U dag en nacht betrekken

via onze Automaat

Y

Ook voor Uw schrijf-,

teken- en kantoor-

benodigdheden,

A

v. Welderenstraat 65

Telefoon 20610

SNIJDERS KLEERMAKERIJ
HERENYIODES

GRAF.

MONUMENTEN

POSTWEG ó3

TELEFOON 247 39

EIJDE

v. Welderenstraat 9

Íel. 23126
tio Rustoord



A. HOOSE
OPTICIEN

WILLEMSWÉG 37.39
NIJMEGEN

TELEFOON 23453

DANSINSTITUUT

Hazenh.ampers ! J.9*out
Uw

BL OEM IST

bliifr

Fa. D. v. Ingen &

Molenweg 5

Telefoon 21435

Nilmegen

Berícht dat
voor :

de inschrijving geopend is

Ballet en
Moderne Gezel-

schapsdansen

Zo.

Speciale clubs voor:

Scholieren,

)ongelui en
Ouderen

Vraagt prospectus!

v. d. Brugghenstraat 1, (hoek singel)

Nijmegen - Telefoon 24i88
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0p v,roensd"ag 29 april en vri jd.ag 1 mei heef t eeir zes-
tal van ons deelgetromeïl aan het G"À"K"-tafeltennistoer-
nooi. Ons jongste lid. Han Smit wj-st zícb' ai slaande in
d.e finafe te plaatsen en zowaar d.e eerste prijs te be-
machtigen in de c-klasse"

Na veel vijven en zessen hebben v,'e nu een team voor
elkaar, d-at in N " T . f . B. -verbanrl zal uitkotnen en cle ko-
mende wintermaanden aan o,e kompetitÍe zal Ceelnemen.

I\[et ]ret oog d-aarop hebben we een trainer gezocht en
gevonden, die ons vrekelijks een uur za1 lesgeven"

A1s er nog mensen zi7n, die liefhebberij 1l-l taÍ'elten-
nis hebben, korn dan eens ki jken. lrïii spelen dinsdags
van half acht tot tien uur irr t1e l,'l .U.L"0.-scltool, Ge-
rard Noodtstraat.

Ind.ien u voor het eerst komt, is het we1 gewenst om

precies om half acht bij de schoof te zí7n, opdat eeln

van ons u d-e weg kan wijzen, hei is nl-. niet zo gemak-
kelijk te vind.en.

16-0" Tegen I?acifico I hebben we echter het onderspit
moeten delven en verloren we met B-5. 1l/e wachten echter
op revanche ! Het verdere kompetitieprogïamma luidt; l1
mej-; Hazenkamp-l?oef en J junir Pacifico IIf-IIazenkamp.

SOFFIE.

Namens d.e afd-e1ing

Tafeltennis,

G.irrr. Klem

- 15 -



PRIJSVRAAG

Na de "spelregelkursust', d.ie qre gedurende de vorige maau-

den in ait tfaa gegeven hebben, volgt dan nu de test of
- om het wat eenvoudiger te noerren - de tafeltennis-pr:ijs-
vraag. \'Íe zi jn berrieuwd of men i'iat van dc I'vri jze lessen"
kreeft opgestoken. Ilieronder volgen een aantal punterr,cie
beantwoórd- inoeten worden" Hier en daar schuilt eetr adder-
tje onder het gras, d.us is het wel zaak om een en and.er

nau-vr}<eurig te lezen-
Vcor d.à goecle beantwoord.ing zi jn d,rie geld-pri jzen be-

schikbaar, nl. :i i,';O, 'Í' 5,O0 en -Í 2,54'
De beant-u,roording loet ,.riterli.L]!.i 5 jr-tnl,_a.Ë-. worrlen in-

gezoncten aarl: Rec1a.ktie "].e flàEenkamper" Bijlevel'-1sitrge1
+q. In het nllmncr van juli- hopeit w': d-e uitslag te ver-
melclen, illsmecle d.e r:aOtiVeririg -aïaar'oiii et)Ïi antwoo::d vrel of
niet goed. :s, Ic jur;r wordt gevormd door d"e lled-aktie ell

ond-ergetekend-e .

1 . À retoerneert een ba.l " raakt echter met zijn bat het
net, nadat de ba1 het net gepa'ssoerd' is E:n door B in
vcrlley werd. gcslagen"
Is clit een lunt Yoor A of voor B'

2, A slaat eeir bal terug boven de vcrlichtrng uit zonder
dazeterakenrvoorclatd-ezedehelftvanBra'alct'
'rI/at gebeurt cr?

1" B lril een d.ropshot geven, maar trolleert echter d.e bal.
À ver.sachtte d.e dropshot, rent toe en beweegi d-e ta-
fel, naclat B r1e vol-ley heeft ge€ïeven'

Is d.it een Punt voor A of voor B?

4.tsmaakteennetse::viceeilzonderd.etafellrelftvairÀ
teraken,komtÖebalopcierusvanA|shand.terecht
(r,raarin zijn bat), zond.at d.at d.it boven de talel is op

dat moment'
lvat is dit?

5"Asl-aateenbalbovendeverlichtinguit,raaktd'eze'
voordat de ba1 de tafelhelft van 3 raakt'
Is rlit een Punt voor A of voor B?
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e " lr-i s s ervi ci: ra:i.k'l. de
da.arna over hr:-f- rt.'.rt.
'{ ., ,.r, r.- ''1 

^ q }
1,.,f LLó1,

,.tj,:_t .: S rj i. t ?

i-.'';artii l 1?_

àtrr ci.r-rret . ). 1?-

Dcrdevt.*Yet,. 1'2

oncl-erri jrÍc-: val d.r-: netiros t, , gaat

-ll ïeroelneert de bal ::ut rn zodi;nig cffoi(traat cieze
Ais rrla.k raakt, terugsprinA'r, ]l3ar vlak I eri d.aar:
yícer stuit zonrie:: clat À hceÍ't sesfaàTeïr..
Is Cit een !un-i, voor l\ of vccr B?

A scr:veer't. -B i,.';as ectrte:: noÈ-i ,1ic*, l<1a,a:'rmaall slaat
tccilt d.e 

.bàl 
, ire f out is, tcru51 " I{i j zegi; tegtrti cle

-qcireirj ::ecir-be::, rlat hi j rrog niet klaar ,iiàs.
ts rii ', ecn puut 1.oor' -A of voor f,'/ Of lcali ci-' scheid s-
recl,ter ook nog eÉ-'rrL arrÖ.e11'e Lit:sl- j ssinl: ïr€ll-lcïi'-i

9, .i-deiii" lviaa:, r'."ru raakt dc: 'b:;l- !rl ]l,.rl f t illet, )t
lto:ldt toch d-oor 1i te .''ugg',s.1-:;P-iel'r.
ïai is .lit?

1)e z a t e rda.i:ini- acia.;:;1'-otll'','i-, i. t i e varl
van cie 1.ri"V"B. is - txeï ne'r. oog
stopgczt:.r" -lt'r do ie a'fucl.j.rre1'rrre:-'c1
speeld- en is cir: s'u[r]d afs -roiiiL;

l;iEC-rret "t2

l-la1

d. l: ,riieJil;-t, i;i;:nt';je1l
Ol (ie r(\freTsii.Jt)]' I,Crll

tlez:: gui;e+i u-ii,t:e-

1(), À t:li li spi:1,-ti Cr:irbe-l t,,:,'gcll ,ï ,'-ri' i'i " Irl dt; :ie: gerti()

tt:ginrct-:,', t:t.r TJ ti: scrï(tr'('ll" ij-.1 ,iC punt,c-'i,r'it'orc1t
grri'L'i-:: sefii. ), en -l J zi;1i, n.og stere:':lr:i ar,tl.ll hL-oI sc] í'\rerer:L-
.tl ,,l.ie ste:e.js rie se:rvicS i/arl ){ ont;vil,',lgeiL,,e'rÍlrver-
1at:g''u e ci3. 1. J:ii-; nu [ie 3,,'Í'vice r.ati f ,i o1l'l.Er.-[ c-,rtcz'r.i-eiilcn 

"

1ía,n àit'i '1'a :ja", rïa,à.iloÍl 'v\ie1 o!: za r.aen, r:Ic.arom ni-et'l

\/o[]-84\L

';(l n

t ( D.
ti ir.
1/' n
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ttaZ-g@ryp I 12
p.s.n.M. 12
v.O"s.N" 12

In d e 2e afd-el-ing moesten nog verschillende vrred.stri jden
worden gespeeld, die echter geen doorgang hebben gevon-
clen, en-worclt ond-erstaande stand a1s eindstanrl beschouv'rd-.

t 1 p.
12 p.
5 p.

Zetten TI
\Ioorvraarts A

llnarta II
Zetten iII
IIAZiiNKII}iP I]
Ora"í" :rl-a''* ff
Qulck-vet"B
S-rarta IIf

11
12
1)
10

7
11
12

9

14 p.
12 p.
t z ll"
o'^u |r.
?..I tro
En

t p"

Iiopeli jk heef t d-e l<onnetitre 1959-'1960 een vlotte::
verloàp, .nan1; het r:ep;elmatig afgelasten var': weC.strij'Jen
is nie.t bevorclerlijk om er de belarLgstelling bi"i o\'!ze

voethallers in te houden. llaard.oo:r' komeit vie ook steeds
olr.",olledLig uit, hetgeen tot riiting komt in d"e bescheiden
nlaats, dÍe s-le op d-e rangli jst innernetl'

ivillen C-e ledàn er rekening nee iroi-rden, dat zt7 vóót
eincle jui-li voor cie sportkeurirrg moetell verschijnen'? -rit
is verplicht gestelrl iloor cie I(,1'.T.]i . 8. en moei om cle tvree

jaar geschieden"
l,ier, kri jgt binnenkort eell oproep vooï' de keuring,

l\raaroil datum en uur zi jn verineld.

B. Tomas.

- 18 -



WANDTLSPORT
KAl,0RAIvlAlliARS

0p zonrlag 26 aprj"l i.1. viercl d.oo:'{! Leden der wanrlel-
sportaf deling deelgenomen aan d e Kalora.mamars ; iugedeelcl
in een junioren-, a,Cspiranten- en seniorerrgr.oer)erespe(:*
trevelijk op 10, 2O en J0 kilometer:"

LTit een loodgrijze hemel begorrrreri bij d.e start cle
eer:ste regendrulpels te vallen en naar later zor_r blij-
ken, zou de rclgen ons d.e gehele dag trouw vergezellen.

tsij de ingan€i van I'Kalorama'r vrachtten de clrie grce-
pen elkaàr op om giezamerrlijk aan het def ilé 11 eel te ne-
men "

lila het d-efil6 splitsten de parcorr-rsen en gingen onze
grcepen ,;.f zond.erli jk hun " ommet j e" maken, wat d oor al*
len zonder ook maar d.e minste nioei-te werci volbracht.

De seni-oÍ'Érngroep liep deze maal volledig in de nie,.:--
we o::anje-,1l_lroene trainingsbiousc, vrelke een keurige i_n_
d,ruk achter:f iet en ook zi jn riut wel bevuezen heeft.

IÍent a1l-een irog te word,en vermelcl, dat gedurend.e d.e
laatste kilometers d.e weersonstan.jigheden iets verand.er-
den: het stortregencle toen "

Z 4
Gll\SSTÀ|]{ARS te LEERDA},{

Zaterd.ag ! nei vertrok een klein gedeelte van onze afde-
ling nar-ir Leerd.am om daar d.eel_ te neinen aan de 1{e Glas-
stad-mars, welke georganiseerd. werd door d.e Oranje-Garde
der Glar-:stad,.

Elf i',d.siriranten en veertien senioren gingen d"aar, in

- ty -



één groep vereend, d-e strild aanbinden tegen een 25 krl

ià"s'àj-;k;ie-po1deítie-di jkj"*parcot"" ' neze ma,s zo, ik
het best kunnen typàren àoor de titel van een verhaal
*it de tCamera Olàóurat aan te halen, namelijk I'Hoe vraÏm

het was, err hoe verr' , aL komen er bÍ j cns dan geen "buik-
jes'r voor!

om half vier vond na lang wachten de start plaats en

huppeld.en we in een eindeloze ri j lriand'elaars mee naar t t
centrum van de stad, lïaar er ged'efileerd' moest 'riorden

voor het geneentebesturlr en de organisatoren van deze

rnars "

Deze personages hadden zich echter zo verdekt opge-

steld, aàt *" ,ó pu= in het vizier kregen' toen Iíe er
vlak voor $aren"

liierna begon ecn tocht
ond.er een breindende zont
aarde deecl stortenrr.

Onze loPers ïraren echter
negen de vofl edige groeP het
cheerde.

ZiI,IA}TETOCHT te HUISSEi{

Graag wil ik hier onze ad-spiranten
p"r, .roo, de wijze, "'Iaarop zi j met d'e

vende-seniorcn wisten mee te komen in
ïe nars '

over ,1ijken ell doo:: Polders en

rvelke tj-e:ntaf 1en loPers " ter

onvermurwbaar, zodat om half
startterrein r,rieer opmar-

een bravc toc roe-
nooit-een-krimP-gc-
deze taurelijk z'-ra-

Op maandag 18 mei (Ze Pinksterdag) was de wandelsport-
afdeiing t"rt"g"rrrrooràigd bi; de 2-\ kiloraeter l-ange Z'tta-

netocht te Huissen.
Perfietsvertrokkendelcpersornhalftienr-iÍt}trijrne-

gen om een klein uur l-ater in Huissen te arriveren' waaa'

om hal-f twaalf de start plaats vond ' Een aantrekkelijk
,rr"o,r"= v,as nitgestippei-d, zodat vlot en in een prima

stemming werd gelopen.
De vierd-rrg"* tàpers maakten hier reeds keunis met de

Betuwe , waar ,:-; a"- eerste d'ag hun kilometers zu1len ver-
sf ind-en "

Bij de pri-jsuitreiking viel ons de derde prijs -(beter)
ten d.eel-, waard-oor a1s eàrste 'T an r1e 6eelnemen6e Nijneeg-
se verenigingen werd geëindigd'

Circa Éa1f acht zaí keizer TraSanus onze lopers weer

pas s eren "

-20-



Sigarenmagazíjn

J. R. rc,, Offeren

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25123

*

Het best gesorteerde sigarenmagazijn

van Nijmegen West.

A STOLK & ZN

LOODGIETERS- en

ELECTRISCH BEDRI'F

Tooropstraal 213
Teleíoon 26315
Nijmegen

50 iaar Kwaliteitskleding

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAAF
DAMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 71. Telefoon 22323 .26765

HERTOGSÏRAAÏ 31

TELEFOON 20528
NIJMEGEN



JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankr efie 
- 

3)4%

Rijkspremie I O o/o

lnlichtingen bij alle kantoren van

,,9u Spoorbqnlz te
! 850

rL2i^ugen"

67

Opgericht

HooÍdkantoor: Mariënburg

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 30,

oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

Voor prima

vlees en vleeswaren

OÍ U nu een servies oÍ cassette zoekt

of een klein cadeautje, U slaagt zeker

in de

Fa. EEKH

Smetiusstraat 1 5

Teleloon 26521

OFF Wrl rn ee g se Kunstlnan del

+

Wed. J. A. MULDER

van Broeckhuysenstraat 48
t.o. Postkantoor

Tele{oon 247 64

"mm"mm"mE*



VTERDAi\GSE

irlles wijst er op, dai clit Srootse vrandelfestijn met
rasse schred.en naderbij komt.

De keuring van een clertigtal van onze Lopers(sters)
heef t bi j het verscl-ri jnen van c.it nummers reed-s plaats
gevonden 

"

-le oefena.vonden voor de
gonnen "

ilet bestuur der afclelingr
voorbert:1di-ng'en om i.;i.i ciens
nen te kun.ner: leid.en.

In het volgencle nrtmnell hor:p il< de narnen van de dee]-
nemers (sters ) van de Crie groepen vall ons "1Jaze::rkanp-
C-r-:tachement" i:el<end te kr,rirrien mal<erl .

Graag ,orr.1."rl. ,iri j oils l.ed-ental- rro:, iets zien r"ritbre-i-
den. t\iie L Crai 1:',i j ontevredeti zi.ili llr'^t onze 70 ledelr ,

na.ar hct getal i (rO 1i jkt 91s zo heel ir"ooi. ". ant-iel-entlicr.'i-
sia-eten v,rorcl t nrr. iic-i van de ',,'andelsprr'l,a.f c.Le1ing i-T',vcr

vererr j ;Jit-ii1 I

Ook deelname aall d.c \rierclaagsi: is Cail nc,- lrrr-rge1ijk.
1l kunt zich opgeven bi. j d c gvrLleid.ers cÍ' b-i, j dt' 1e-

den van het af clelingsbesirrur.

l.J" votr Vliet,
secrcta::is.

o41t

vlaggepar'ade zijn reeCs be-

is a I lve iicn bezig rcet 4e
deze clagen a11es iri goed-e ha-



WEGAAN n,.1r-,
AAN DE DRANK Y Y'Y V

In de onlangs gehouclen ledenvel'gaCer"ing is besloten

om - schrik niet - met de gehele t{azenkamp".... aan c1e

d.rank te gaan.

])at gaan vre natuurlijk nÍet d-oc=n, cmrlat het and'eÏs bi;

ons zorn d-ooie boel is, maar wel om el-.,r.Lgue-L.-.EI-
gf 

"_t}*g"
Voora1 in deze zoiilerse maalnderr zililen ric - van gr:oot

tot klein - er van Lijd tot 'bi jd- we1 eell-q "eel:'t je nemen".

lr1et d.at rreentje'? bedoefen rve dan... rn f1esje iinoilade.

A1s I t jullie da.n toch hetzelfd-e bl-i jf t, bestel dan voor-

taan rn flesje Sr-SI ln9t d9!-, vrant om rlie d"opperr i-s het

ons te doen. Irie v;i]len t',,e namelijk gaan sparen, seg|."Lë9

g-Ul-gg-lg--fraar.g. En ;ullie wetens met geld kurrnen Yie nieu-

ore materialen lcorren.

)e bedoelÍng is ,1rrs, clat i*e de gehele zoliler door nicts
anders d.a,n SI-SI drinken (ae dc'p vlaag je aern d-e ober er

d"us bÍj) e-'ir d.ie spaar ie op tot - Iaten ï,re zeggcn - sep-

tember en cLan kcmen r','e ze hij je opltalen.

Iri/e rekenen erop, d-at juIlie al-1ennaal + je fainilie mee-

doen onder het motto:

EIke dag rn glaasje S1-SI,

dan blijf je lekker ir"r cond-itie!

Ha"

-22



EEI\ 90-JARIGE AATiI HET i:OORD. ".

Ti jdens de gynnastrekdenoitstratie cloor een groep Ha-

zenkampers in het beja.ardenltrtis r'l,eveirsavond-Juliana-

ocrd":itonclen we met een c,)0-ja::lge iitvroonstcr te pr:lten"

'ioelr r;re naar: vroegen, lroc :e het volld.) antwoordC-e zer

ïk .rind Fu prachtig om te zi.ert y lle.t.r in rnljn ti jcl zouden

d,e rner:sen het sch,:ind.e irebberl gevonden als de rneisje:s er

zo lLakerL,f ( I t t ) bl jliepr:n. ldir.ar: i-lÍ rrlnrl r+; hel-ena.af niet
eti:t l-ioor. itcet u -'tuaar1iL nÍct? lii ou, it kan rni j riiet
schelr;n,. hce Ín ar:i.-lc:: cr bijlocpt, :k-Àq]-r,_ql,g:qfr_g9,S-*q*ll"

mezelf . iiiiaar cl-1e ilelsr jes, c1:e Claa.r oii Ce tra"p zii,teu,
zu-11en wei ïrij: j-t: i-c: biiir'- i;ri jlgen z.g ri:lai- 1ej a_],-f_bfq--

i.q._i:*Lt*g-ti___g_iS-. jr-*ogtr_1--§_!_e._1i_cil]""

Cm ha.al' gerr-tsi: ie steil cn hc,lriren r,r,e haar toen maar

verteld, Cat "ciie.j eu-gd varl tegettwoorcLig" otreLlal tegen

ka,n. En 'veet u , 't':àt ze a.nti';oord-de'i i!ïa,ak mi"i iiou l','at l'rijs r

nee, dalr i'rij l.rlocger (itiii)"
l?ec1.

iitirr'--'ng lesrooster gymna-
s tiel,;zaa1 school. Waters traat

l)e les voor de kleuters op nLa.and.a€ï vall )-6 utt velvalt.
Deze is verplaa.tst naar d-insclag van 5-6 uur o. 1" v.

mej. A" v"C-, Lugt.

a2



UIT L/'NG VERVLOGTi{ JARTN

Gedurende de dcrtigcr jaren bestond er cen

de l.ill.V.J., dat zrin hoogtepunt vond in de

ze beidc verenigingen.
ln ons tocnmalig maandbiad van maart 1935 trofÍen uc onderstaand artikel aan,

dat ue ter herinnering (en in de oorspronkclike spellinq) nog eens plaatscn.

0nze ledenrrvan toenrikunnen cr noq eens hun hant aan ophalen! En... wie weet,

vloeit er ecn hernieuwd kontakt uit voort. ln ieder geva1, onze oud-penninqmees-

ter"-secretanis thans administrateur, dc hecr Van fiestreenen, zit daar al In hele

tild op te broeden.

''DE H/\ZINKÀfllP'' VANUII ÀlI1SIERD/.IY] GEZIEl,'l.

Hoe dc,',.l\|.V.J. in Nijmegen bckcnd staat, veet ík niet; misschien wcl alsirde bon-

te honclr'. Het moet mij ook,riet kunncn schelen. Je moet nu eenmaal níct altijd vre-

genrtwat vinden ze van mijrr, dat moet je a1s vereeniginq ook nict doen.

filaar ik wect wcl , dat iide Hazenkamptr b'ti ons Amstcrdammers, bij 0ns .\.tl.V.J.-srs

een spec i al en kl ank heeft.
Dat zit hem natuurlijk in het feestelijke vrn zoo'n l.|azenkamp-dag in l,mstcrdam en

van z00r n ii. ill. V. J. -da9 i n Nijmegen.

ln iederc familie komt de oom o{ dc tante voor 0f dc neef oÍ dc nicht oÍ di; ge-

trouwde broer oÍ zuster, die, omdat hij of zlj ons alleen in de vacanties iieenaakt,

zoo het idee heeft, dat wii vrijuel uitzonderliik vroolijke, qezeilige en altiid beta-

me1 ilke nenschen ziin.

Als er thuis met ons geen huis meer te houden was, r,terden wij daarhecn vervrezcn.

Die kreeg van 0ns al1es gedaan, die kon bil ons een potje breken en origekeerd, die

kon ook wat van ons hebben.

lk ge1 oof, dat wij in die lijn moeten cienken, ais wij vrage6; rrfies ziet de A.il.V.i.
de Hazenkamp?rl

De Hazenkamp zien wij immers als het Íamilielid, den bnoer of de zuster oÍ ,;at dan

ook, die uij gi"aag zien komen en bij wie wij zelf heel graag konen, omCat zij, de Ha-

zenkamp, veel van ons kan hebben. 0mdat zij niet bcgint met aanmcrkingen en vitten,
maar rnet, uit innerlijke verwantschap, ons doodgewoon te nemen zooals wij zijn.

Hoe zouden ze ook niet? Detrverwantschaprris irlmers niet te ontkennen. Ze stammen

beiden uit één gedachte, hebben 200 ongeveer de zelÍde ge;reugten en bovenal zii

trachten beidq aan hun leCen tc brcngen die gedachte, dat beqinscl, waaruit z!

beide voortsproten.
Hoe ziet de A.lll.V.J. dc Hazcnkamp?

Antuoord: Als een famiiielid, dat ons begrijpt, en dat uij daarom graag zien kornen'

evenal s dat waarschilnlijk omgekeerd het geval is. J. tyK'nAN.
Am st erdarn.

-?4-

nauw kontakt tussen IrDe Hazenkamp"

gereqel de sportontmoetingcn tussen
en

de-
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truus wals.

wals'
moderme wonínginrichting

graaÍseweg 45 nijmegen tel. 23900

ploegstofÍen

pas-toe meubelen

zweedse string wandrekken

deense lampen

Sporturienden,

U bliift Lrr"htig en vitaal,

Door -"lk van ,,MAAS en WAAL"

Verlangt duu.o- ulti;d producten van d"ze

-ode.rr" melkinrichting.

GraaÍseweg Í 83 - Hatertseveldweg 32 ' Niimegen 'Tel. 25OO5



la. B. Heuzcveldt

!Chemisch rcinigen
lVorven
I

O lTrlploneren

GRAAFSEWEG 217
ïcLcíoon 2171í)

WINKEL:
MARIËNBURGSESTRAAT 1ó
TclsÍoon 22634

de

EXPORT
\MÀSMACHINES fr 119,-

LANGZÀAMWÀSSERS
mct oliebad en veilige wasbewegcr

(Miele systecml f 2tL9r50

STOFZUIGERS f 89,50

Volledigc fabrlckrgarartlc
cn rervicc

STOLK ZONEN
Telefooa 26315

ELECTRO INSÏALLATIE BUREAU

G. J. TRAASÏ
KRAYENHOFFLAAN 4ó

NIJMEGEN

TELEFOON 22OO4

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en

verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZAAL

Voor ied're gramoíoonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

platcntpelerl, accordeons,

blokítuiten, mondharmonicl';,
barmeubels, platenrekhen,

mappen ol ordneru ent. enz.

naar

NÀRDUS ZONNENBER6
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24384
NIJMEGEN


