
hÀzenkàmpep"

!r.Y. AannemersbedriiÍ

BOUW.,
GEWAPEND BETON. EN
UTILITEIÏSWERKEN

v/h G. TIEMSTRA en Zn.
PONTANUSSÏRAAÏ 24.26-2A
NIJMEGEN
ïELEFOON 25ó95-23030



levert

Ook

Drulclserij

DEKKER & ZOON
GROENESIRAAT 31í
NI.lMEGEN
TETEFOON 22693

alle drukwerken voor
HANDEL

INDUSTRIE

NIJVERHEID

VERENIGINGEN

FAMILIE

voor grote oplagen

Ook dit maandblad

wordt doot ons gestencild

COPIEERINRICHTING

$.no.s.
van Welderenstraat 136

Niimegen

Telefoon 20193

o Sportartikelen

a Sportkleding

*,e$ero SPORT

,. G. REIIERS

NUMEGEN

MOLENSTRAÀT II2
TELEFOON (0 6800) 2170E

b,s.g. 2552i

ELECTROÏECHNISCH BUREAU

Schekman
Gelderselaan 14
Nijmegen
Telef. 23ó64-23638

Electrische licht-, kracht-
verwarmingsinstallaff es

Zwakstroominstallaties

Bliksemaíleiderinstallafi es



b[ HWINKÀYI PI/?
I'{I\A}IDBLAD ir-{lil pg VERE}iIGING VOOR LTCHAIv1T-1 IJKE EII GEES_

TELIJKE O]{T'iiiIl(KnLfNG',DE HAZEiVKAl,tp?, TE I,IIJMEGEN

ÀA}TGESiOTEI,I BIJ HIT KON À]ED. GYi,"{}IASTIEii VERBO}ID, DE
violil" I\IED. HOM(BIL EOI'ID, DE I(Oi[ I]ED. VOETBAL BOND;DE

llED. IIAIIDBAL BOi$D EN DE IrïED. TAFELTEM;TïS BOND

OPGERICIIT: 2 FEBRUARI í928
GOEDGEKELIR]]) E]J I,:OIIINKLIJK BESLUIT 22 ].,IOVEI'{BER 1915

Behalve voor rnrai de bestuursmecledeli,gen betreft, is
alleen de r"eda.]it'i e rrerantwoordeli jk rroor cl"e inhoud

Redaktie-adres: Fi jlerrel.dsingel 411, lli jrnegen.

december í959 2e jaargang no. 2

Lr00FD5rcTIJJR

Voorzitten: J.r,'.d, Plas, vantt Lindenhoutstichting, lvestkan.raldijk, Neerbosch,
Sekretanis: H.J. Krol, Oude Heselaan 52.8, lel. 22129.
Penningr.n. : J.J. Pluim, Hazenkarnpseweg 119, r"el , S2OBC

Comnissaris zalen en tennein: J.v.d. Beng, TÍjgonstn. 185 Lel.217?6
Leden : W. Brinkhuis, Voorstadslaan 24O, .Lel, 21?69

lvlevr.l .lvlev ius van V I iet, Haterts eveldweg 322
l4evr.J.v.Gee l-I,i ittekamp, Hindestraat 42.

Adm.adres : Groenewoudsewetl 3C5, lel. 24E64
G inonumrnr,r van rrDe Hazenkamprr 9A y 72.
Hoofdleiden Gymnastiekafde I ing: F.S, Hoekstna, Bankastr..g t,el. 33395.
Gymnastiekzalen: -School Hazenkarnpseweg, School ;l,Vaienstn, lvleisjes H.B.S.
Sporthal r

Sport,tcrrein:
Maandblad:

Gemeentel ijh Sponthal, Nieurve iVankt (Badminton)

Centraa I Gebouw, Bij leve lds inge t ( Tnampol ine)
Openbare U,L.0. Gerard lJoodstnaat (Tafèltennis)
Gemeente I i jk Sponttenre in. Dniehuizerweg.
lnzenddatum kopij: de 21e der. maand, Bijleveldsingel 44
ri,dvententie-akwisit,ie: J,A. de Hantog

Schependomlaan 3, lel. 2460A

-1



T-* o tu,e rcle§?€.ï *q
l.IfAAR SPORT EN KERST ELKANDER RAKE}T

0p het eerste gezicht hebben het Kind van Kerstmis en de
Sport niet zo heel veel met elkaar te iilaken. De teerheid
van een pasgeboren kind, dat met veel omzichtigheid en
zorgzaannheid oinringd v'rordt, orndat het nag zc uiterst kwets-
baar is, kunnen we moeilijk rijrnen met de lichamelijke
stoerheid, die op het sportveld of in Ce gymzaal gedemon-
streerd wordt. En de liefde, die ouders bezielt jegens hun
eerstgeborene, is zo heel iets anders dan de liefde, die
we sointijds via de ontmoeting van de sexen op het terrein
van de sport zien openhloeien.
Trour,vens , lnet rnroord Í?f Íefde?r, in de bi jbel zo veelr,uldig
gebruikt, kunnen rve eigenli jk op het terein van de sport
nauwelijks gebruiken. Stel je eens voor, dat je in een
bokswedstrijcl bij een geïncasseerde treffer op de linker-
rïang prompt daarop de andere wang zou L oetvenden, om nog
zc'n poei.er op te rrangen !

PIaar nrisschien is het toch zo, dat - al is het woord lief-
de in d.e bijbelse zin in feite onbekend op het ontmoetings-
terrein van de sport - hetzetfde begrip toch nog we1 op-
geld doet onder sportmensen. \nje praten niet over egoÏsme,
maar v\Ie zeggen, dat die kerel cle bal veel te lang bij zich
houdt in het voetbalspell je moet op tijd de ba1 weten af
te geven aan ecn ander; je moet van t.eam-geest bezield zijn,
zeggen $Ie, anders wordt het niks . Hoor je: tearngeest en
de bal afgevenr En in v/ezen hanteren vie de bijbelse be-
grippen zelfverLoochening en offer, jezelf t",egci jferen en
je eigen ih achterstellen bij het belang van het geheel.
Zo is het tronwens met veel takken van sport : v,lat van voet-
baI gezegd werd, geldt van allerlei sporten, die'in ploeg-
verband becefend vrorden: hockey, tennis, vol1eybal, korf-
bal, vrater.polo etc, Het welslagen staat of valt met onze
getraindheid op het gebied van teamgeest en bereidheid
kansen te geve.it aan anderen.
Maar lvat in de spert als een spel becefend v'iordt, is in
het maatschappelijk Ieven, in het samenleven in de gezins-
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sector en in de bed.ri jfs-sector werkeli jkheid. 0ok d.írír
gaat het on samenleven en samenvuerken en samen-doen. Daar'-
om is de sport-irr-ploegverband zo v,ra,ardevol voor je verde-
ïe leven.
Van hieruit naar Kerstmis is nu niet z<.'tn grote stap meer.
Kerstniis is vóór al]es een feest om het offer. Van het
Kind van l(erstmis v',ordt ergens in d.e bi jbel getu.igd, dat
Hij ?rin de gestalte Gcds zijnde, het Gode-gelijk-zijn nlet
als een kostbaar en onmisbaar goed heeft geacht, maar Zich*
zelf ontledigd heeft en de gestalte van een dieristknecht
heeft aangenorrlen en a.an de rnensen geli jk geworden isr?.
(Philipp.2:6 en 7) D.vr.z. dat God een offer bracht: Hij
verliet zijn gestroomlijnd bestaan en kroop-helernaal vrij-
n,illig-in d.e hrrid van een mens, van een lijdend mens, eeil
rnensenleven lang. Zoiets heeft natuur'1ijh een bedoeling;
dat doe je niet bi j vrijze van stunt. En die bedoelíng kllar:
tot op zekere hoog;te overeen met de bedoeling van het riot'-
fertr in ploegverband op het sportveld: God lrilde hierdoor.
iransen geven aan anderen. Aan rflensen zoals r,vij. Kansen oln

te i<unnen leven in kinderlijke onbevangenheid en onbezorr_;i
heid; kansen om te kunnen leven zonder een gel<vre1d gev;eten
en m é t een verv,Íachting; een levensverv,lachting en een
nd-l-evens-verwaclrting. De bijbel zegt da'L z6: za lief
heeft God de wereld gehad, dat Ilij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heef-b, opdat een ieder, die in Hem geiooft, niet
verloren ga, maar eeuvíigheldsleven hebbe. (Joh. 1216)
Kerstmis is het begin van het grote offcr, dat God gaat
brengen om ons leven leefbaar te maken, en dat zijn hoog--
tepunt bereíkt o1: de kruisheuvel buiten Jenrsal-ern, 13 ja-
ren later. Kerstmís is echter ook dít: God brengt de rr,rare
teamgeest tot leven in onze mensensamenleving. I-let Kind
van Kerstmis vrordt de belichamÍng van teamgeest en bereicl-
heid jezelf weg te cijferen, om anderen levenskansen te

Zo kun je van Kerstmis rrvat meenemen voor een vreugdevol
samenl-even en samenwerken op het terrein van sport en on-l-,-
spannin;1. En ook op die samenlevingstcrreinen, vraarop spci
en spor-; ons voorbereiden.
Het is Ln ons leven en samenleven gekómen met het Kind j-,1

de krib re:
De liefie, die zÍchzelf n i e t zoekt, maar de_e_4QCr
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en diens "'.:el-zijn; en
o a'lr a .-, I

Spcrtrriend.en, geeft
sen \ian ]ierstmis :

het l'relzijn,

Kerstn is een

het heil van het gr.ote

kans en grijpt de kan.-

VJ.A. Poort

VAiV DE VOORZITTER
ItJe necmt er lra-t van meetr, hoorde ik een gyirnnast zeggen;t'Hockic rvcct er rvef ruat vant?.
It ï{oge ei:n becr;je fainilia-:r zij:r uibgcdrukt, er blijkt i-n
ieder geval uit dat onze n'i eu-we h:ofldleider. al aardig pc_
pule-ir is 6evrorden in Cc be',:ekiicli_jh ko::t"e t.ijd, Cai Ài;
aan onzc vereniging verbonden is
Tcnslot'bc r',ras hct, ccn hefe cndcrr:.cming on,ne-t ceil nielrv.re
dirckieur te st:rrten, zou,;e i voo:: hct hooï'dbcstuur als
rroor dc c.ircktcur zclf . I.{.r:lr onzc -'ocunegers zi jn r,règ v.--n
hem en de getrou'ce clamcs doen resoluut hun duín o*lioog l
Dat had ooh anders kunnen::ijn, dus mogen tve tot herdeir te-
vredcn z.i1n, Dat rr,',èg vtilr hcn r:i jn I er.l tclie du j.m c;nii.. og:
bcteken-t echtcr ni ct , crat j c :l:r.. ?H cck j-e r kut:L c1oc,r en llt-'i;en r,vat je'li,Í1t. ïnr;egerrdeei: r,;e j;l.i jgen .ran hern nog; r.,ei-
eens de medecleli-ng: i-r heh \.i,n d,c 1es \i,egges'i,uurd
wegens ví;rnordeli jk gedra g.
Juist, heer I'Ioekstra, spor; ';:'-1- ooli zcgg3il: lercn zich i-,c--
lroorlijk te gedragen e]t zt:lt te beirccrsen, en u bent nu
eenmaal verplicht in een z: hard g...cl-rienr1 e rrereaiging a:1s
de cnze, de touw-b jes strak in hand.en -te houden
l'{et de afdeling Trarnpoline gaa'L het nog nÍet zoafs we ()Írs
hadden voorgesteld. Het aa:tal- leder. is n:,g n_lct vc l-dce:.-
de orn financieef rrerantlvcc:ce lessen te geven. iríe zuilLoir
dan .ook een aktie op touw noetcn zetten órn dir, aantal
minstens te verdubbeLen.
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CO-OP Goudbruin

Coöperatie,rNijmegen" u.a.
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Het brood dat sterk maakt en niet dik!
(Alleen echt indien voorzien van een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!
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Jongelui en

Ouderen

Vraagt prospectus!

v.d. Brugghenstraat 1, (hoek singel)
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Cnze kontakta.vonden gaan langzamerhand aan in belangrijk-
heid tcenemen en worden zodoende een prachtige gelegenheicl
om het saamhorigheidsgevoel te bel.orde{en.
De avond van 4 de :mber (St.ttticola:.sfeest) letooft lieel
v;at te v'rord-en. 0p verzoek van het bestuur is de leiding
hiervan in handen \ran de Heer H. Hoekstra" (onze hoofdre-
dakteur) en everlels de gymnastiek-Hoekstratvreet ook de-
ze er tuel rvat yan?. Naar ik veï:nam heeft hij zich in .ter-
binding gesteld met Daan Witkamp en zullen deze -b,v,iee le-
d.en samen voor de organisatie r.an deze feest-kontakta.,,oncl
zorEcn.
Het lijld me echter uiel goed, dat v,'e vcor onze kontakta-
vonden een v:ste kommÍssie krijgen, die iedere maand voor
een programrna zorgt. irïie meldt zich híervoor ?
Ook denkt het Hoofdbestuur aan een feestavond i_n $De..lr-
eenigingtr zoals deze voorheen cok geregeld. jaarlijks v,rerd
gehouden. Binirenkort komt hierover meer nieurnus.

Zo ligí a-l weer bijna een jaar achter ons, nog een paar
ireken en 1959 is rroorbij. Een nieuv,r jaeir staat voor de
deur, wat zal het onze ttlrJazenkarnptt brengen? Een nieuv,r
terrein? Een nieuv,, clubhuis? Dat zou mogelijk zi jnr- maar
dan is de hulp noclig van ALLE Hazenkampeïs"

Doch laten r,ve bi j al onze aktiviteiten ni et vergeten wat
domi-nee Poort in het hoofdartikel tot ons te zeggen heeft
A11en een gczegend kerstf eest en een goerJ. jaareinde toe-
gelvenst .

J. van der Plas
:1.

Gcloven jul1io nict meer in Sinterklar.s ???
I(omt .dan a1len op vrijdag 4 december naer het Centraal
Gebcuïr en ï,ie zullen ju1lie een Sint en een Fiet voor ju1-
lie neus' toveren vraar ju1 lie je vingers aan zult aflekke

lille gaan dtr éen daverend f eest van mal(en zoals Sin*
terklaas zelf nog nooit belcefd heu-ft.
Dc ouv,e hecr zit geriroonweg te popelen om naar c.nze kon-
takta,vond tc komen. Dat wordt rtou r/ieer eens heeL iets an-
ders dan anders.
l{ie hebben narnelijk ee'n groot aantal binnen- en
se artiesten uitgenodigd cm die avond voor ons

tr

Hazenkampeïs vanef 15 jaar.

buit enland-
op te tre-

den.



En ze komen graag, tenminste die binnenlanders, zoal-s onze
onvolprezen Daan lllitkamp en het vermaarde duo Jaap en Mary
van der Plas, beroemd door hun optreden voor de radio (en
taí zelfs in Italili toe). En wat de bu.itenlandse medewer-
kers betreft, wij zijn o.a. in zware onderhandeling met de
Spaanse rnaestro di piano Roberti del Ralyo h,eroerrl en verafgood
door zi jn virtuoze vertolking - zomai'.r alleen net z rn linl
kerpink - van de enige echte Sinterklaasliedjes die je zo
lekker mee hunt blère.
Bovendien hebben $Íe ons verzekerd van de nedevrerking van
de werel-dkanpioenen goochelen, het Franse duo La Brune et
JtAspère.
Om het geheel liypergezellig te maken drarien we een stel
vlotte plaatjes (om de benen van de vloer te krijgen) en
a1s de sternming er eenlila:.I lekker :nz:-t breekt het grote
ogenblik aan dat Sinterkl-ans zijn Hoogdoorluchtige Ponti-
fil<ale Intocht zal houden.
Dat wordt llET hoogtepunt van de avond.
Voor een goede organis,ltie van deze feestelijke kontakta-
vond is het echter dringend noodzakelijk, dat ::1le bezoe-
kers direkt om acht uur komen, \1ií1.r1t Sinterklaas staat er-
op Oat zaal wordt ontvangen.
Hij doet nu eenmaal niet minder en rve kunnen rm niet voor
schut laten staan.
En dan herinneren 1\'e nog even &an de afspraak op de la.rtste
kontaktavond: iedere bezoeker brcnqt een pakie mee (mag
niet ineer kosten dan een grrlden) dat in een mand vtordt ge-
deponeerd. iiÍe moeten er we1 op kttnnen vertrour,ven dat ieder-
een daaraan rneedoet want de bedoeling is dat deze pakjes
door Sinterl<laas sorden uitgedeeld en dat iedereen dus wat
kri jgt, lVaderhand gaan víe - zo nodig - gezellig met el-
kaar ruilen,
Hazenkampers vanaf 'll jaar, nou gelcven jul1ie toch zeker
nog we1 in Sinterklaas? A1 zou rt dan al]een maar zijn om

dit daverende feest mee te kunnen maken.
En als jullie een of ander muziekinstrument hebt, breng tt
dan mee en geef een nummertje vreg, ju11ie kunnen drr net
zo hard op blazen of sLaan als ju11ie maar iliI}en, wan!
het motto van de kontaktavond op vrijdag 4 december is:
Itas-ïre-maor-1eut-hebbe !! ! ! : i ! : i i r ;, irt

H. Hoekstra.
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ODE VAN ST NÏCO.IAAS

Aan de redakteur,

Zie híev, &trl beste Hoekstra

Kopij nog voor je blad;
Man, rk wou dat ik in SPrnje

Ook zulk een clubblad had I

ItDe Hazenkamperrt ziet er steeds

Zo zé6r verzorgd uit,
En slechts zel-den koint het voor

Dat men op een typefout stuit.

Ik breng je graag mijn. hu1de,

Voor alles wat je deàd 
i

Van .het werk daaraan verbonden

Heeft mèn zo vaak geen weet.

ïk wens je daarom sterkte,
Succes en vreugde toe;
Men sch3nke jou zijn achting
En bespare je de roe

Gegroet, geachte Red.akteur

En werk steeds met plezier
Er kornt,' voorïíaarr.ee.n. hechte band

Door jou en je papier. Nijmegen,2l novemberrS9'

,.L
,tl
ii,;
::i

;1:::r.:.iiii:iit::":',:i; 
i:i'

..'.:::..r j.'. rr'' jr-';t

.il.:*..' .. .
.t'i':'t.

.d::;.;.
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JiCCFDBESTUUR

cil t.oi eeil economisch beter rrerantlvoorde gang van zaken in
c jrze r,iereniging te komen en om ons ideaal van een. een_
1-rocfiiige. volkomen deskundige leidÍng zoveel mogeli jk te
bena,d.eren, is het noodzakelijk gebleken om een and.ere in-
C.eling der lesuren te bewerkstelligen.
iiatuu.rli jk zi jn r,ve ons ervan beurust, dat dit voor enkelen
r.t"'eï bez\riaren mee za1 brengen. itriij vertrouwen echter, dataile leden begrip zull-en hebben voor het belang onzer ver-
eniging en dat eer.rieder zijn/haar.rolle medeurerking zal
verl enen.
Het nieulre l-esrooste:: dat per 10 no\rember 1959 van kracht
is ger:;orde.n, vindt men elders in dit blad vermeld, evenal-s
de agenda der ledenvergadering, vra.arvoor wi j een grote be-
langst e11ing rrervuacht en .

I( ERSTVÀ CA TlT IE
rn verband inet de sluiting der scholen v,r-egens de Kerst.ra-
kan-bie rnoeten gedurende die tijd de gymnastieklessen wor-
den stopgezet van 21 december tot 2 januari, Dat vril dus
?-egqen dat de laatste les voor de vakant.ie is op zaterdag
í9 december en v,re be_ginnen dan vrieer op mao.ndae 4 Jàïufr-l-T96-ö:--
Cl'lZE GYI4NIiSTIEKKLEDING

I{et blijkt noodzakelijk om d.e reden van de gyrnnastiekafde-
ling nog ecns attent te maken op de voorgeschreven sport-kleding. De dames/rneisjesleden behoren op de lessen te
verschi jnen in rruitte bloes met rlriehoek en zwart turnbroek-je.
Een zwart turnpak ís ook toegestaan. En de heren/ Jongens-leden in wit interlock met driehoek en zwart tf wit Èroek-je, De nieuv're heren/ jongensleden raden wi j aa.n eeà witbrrekje aan te schaffen.
vcor ied.er is het schoeÍsel: lage witte gymnastiekschoenen(rf blote voeten),
tEl]EÀI/ERGADER] iVG

I{et hoofdbestuur nodigt alle leden van 16 jaar af uit tothet bijwonen van de ledenvergadering, die gehouden wordt
cp VRIJDAG 18 DECEI,{BER.lg5g t,e 2o.oo uur in zaal I van
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KOMT U EENS KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35 (hoek Ziekerstraat)
DÀALSEWEG 95

[,u*.lribliotheek
Kantoorlro.khtrrd"l ,,9u %ieb"

Y
Ook voor Uw schrijfl
teken- en

kaotoorbenodigdheden

v. Welderenstraat

Telefoon 20640

H. Arettd,zen & Zn.

BURGHARD v. d. BERGHSTRAAT 59

TELEFOON 21980 - NTIMEGEN

HANDEL BINNEN- BUITENLANDS GEDISTILLEERD

IOY

GROTSCH BIER

TONIC
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SPAARWET
958

Of U nu een seroies of cassette

xoelzt of een klein cad.eardje, U

slaagt zelwt in tle
Fa.

9.r. J^gu^&2"
Molenweg 5

Teleloon 21 435
Nilmegen

HH HH EH

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3t/afl

Rijkspremie 1O f

lnlichtingen bil alle kantoren van

,,9u Spoorbqnla, te nli^egen"
Opgericht 185O

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg 68, Gerardsweg 3o,
Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

HAZENKAMPERS!

Uw Bloemist blij{t

Ni;m..g.e Kunsthard.l
Ved. l. A. Mtll_DER

van Broeckhuysenstraat 4E
t.o. Postkantoor

Telefoon 217 61
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het Cent:raal Gebouw, BijleveldsingeL +4'
(Stemgerechtigcl zijn vo1gu"= ."'t'ï! van het Ëuishoudelijlr
à;;i;;";b allË ledón van í8 jaar ar) '

Agenda

0pening
Ilc-itrrl en vori ge ledenvergadering
Ingekomen stukken t
Mededelingen
lndiening begroting 1960 door de penníngmeester
Afscheid van de heàr Jansen (oud-leider)
Ongerrallenverzekering K 'l'i' G' V' voor de 'l eden'

Pauze

3. Instaliatie Clubhuiscommissie
9. Rcndvraag
1C. Sluiting,

(I,{iiiziging voorbehouden) ingevolge bestuu-rsL''eslu"it d 'd '
afàel ingsbestuur tenminst e tvree

Ieden 1., ,r"rgadering aanwezig te zijn'
öp-";ljO"s fg"decembàr worden atle akliviteiten der vere-

Iiamens het hoofdbestuur
H.J. Kro1, sekretaris '

VAN DE ADITINT,STFATIE

De redaktie verzocht mii öok rnaar teikens irr' deze rubriek
het gironumlner van ttDe Èazenkampri te wil1en vermelden'

Ran óit verzoek vol-doe ik gaarne en hier 
-1"1 

net dan:

9.O.1 .1 .?.2 t'n.v. de penningmeesteÏ van ItDe Hazenkamptr

te Niimr8en 
verzoek, dat ik in het vo-

Hierop kan ik dan het dringend
rige maandblad heb geriaan, nog eens herhalen om op dit gi-

ronummer in de .","f" maand van elk kalenderkvrartaal te
willen gireren. Beeds velen hebben onrniddelliil $:=l?'t'
cloch niot allen hebben hierbij de Yi'II'G'V'-contributie
gàstort, Zoals bekend, was dit voor het tweede halfjaar
\ó,;; 15"t voor i;;;;-i"""u": 

;u 
,aar en f 1 '25 

voor lede.



van í6 jaar en oucler
Yoor 1)60 bedraagt dit respektieveli- jk lo ct en f z,5o voorhet gehele jaar. D" Jo ct. voor 1)Go rroor de jongere l.edenwordt op de kwitantie van het eerste k,,vartaal in rekeninggebracht en voor de leden van .16 jarr af f 1,25 in het
eerste en I 1r25 in heL derde k.n,artaal. De girobetalers
wi11en hierrnee dus ook rr,iel rekening hcuden.
Het nog verschuldigde bedrag over 1959 zie ik gaarne zo
spoedig inogelijk tegemoet in verbr:.ncl met de afituiting r,.
onze r,dminÍstratie over 1959.
Ki;k dr-rs even uïu giroboek na of u dit reecs gedaan hebt.
Nogmaars vestig ik er de aandacht op, dat bij bedanken als1id de 1ic'linaatschapskaart behoort te worden ingeleverd, dus
geen afnielding alleen per briefkaart of girostrookje. De
contribrr"tie blijft verschul-cligd tot en net het kv;artaal
u'aarin de inlevering van de 1Ídmaatschapskaart is geschied.
Hieronder volgen de nanen van
?-1 oktober af tot 21 november

6Yi'.4N1:r rEK

nieuw ingeschreven leden van
1959.

Drmcs ( Hazcnk. zae I )

l"iej. E. Bendens di
"rr H. Benders di
rr A. Benders d i

I/evr. J. v. d. Berg íní.

rr J. de Boer di
lr '.d. ter E lst ma
rr ii , v, d, Hoef ma

il G. Keijzer ma

rr C. Reed ijk wo
lr G. Venn ink ma
ll H. Verhoeven di

Heren

A. de Vrie.s

Jun iones leden ( Hazenk. zaa I )

r"i:-io"
A. Dalhuisen
G. v.d,Heyden
H. Lelie
Í<. 5p I es

M, Wong

8.00 - 9.00
&.00 - 9.00
8.00 - 9.00
9.15 - 10.15
8.oo - 9.oo
8.15 - 9..í5
8.15 - 9..15

8.15 - 9.15
9. 15 - .10.15

B. .t5 - 9. 15

8.C0 - 9-00

/qg"n:
P. De lc I iseur
lí. Fuser

R. Gen Iach
R. Jansen

H, Jansen

H. l4euns

D.lÍ. dc RooCe

H. Rutten
i:. Schreuden

J, Heiter ink
J. v,d. Vooren

R. v.d. !ooren

do 6.00 - 7.00
do 5.O0 - 6.CC

di 7,00 - 8.c0
do 5.00 - 6.00
do 5,C)Lr - 6.00
do 5..00 - 6.00
wo 3.00 - 4.00
di 7.00 - 8.00
wo 3,00 - 4.00
Co 7.00 - 8.00
do 5.OO - 6.00
do 5.00 - 6.00

d i 7.00 - B,00 Jun i ores zaal M. HBS

Yv, lrdema vn 5,00 - 6.00

( zaal iíaterstraat)
ll. Boone \do 9.00 - i0.00
D. C.J.Cuis inienrr 9.00 - i0.00
J,'r/. v.0uin wo g.00 - 1O-00
l/. Hel ler ma 9.00 - 10,00

WO

di
wo

wo

wo

3.00
5.00
5.00
3i00
s.00

Darnes4.00 ;-
t1evn.

6.00 
rr

6.00 il
4.00

Mai
6.00 -J '

-1A-



Dancs zaa I lla tenstraat ( vervo l g )

l'íevrouw iJ.v.d. Heuv.. l wo 9.0C - 10.00

l'le-j. G. Janssen me 9,00 -'1C.00
i4ej. R, Knoops me 9.00 -'10.00
It4evrouw E. M, Peicrs wo 9, 00 - 10,00
i\Íe j. H, i,, Scho lten ma 9.00 - 10.00
i.íevrouw E. Verver wo 9.00 - -J0.0C

Juniores !eden (zaol l'/atenstnaci)
lvie is jes

E./,.G.1(. Claassen

M.,-.. Cla.ssen
C. Hel lebnand

1,1. W. HenCr i ks

C.P. iol ink

vJo

ma

ma

De aclministratc.ttr: i,v. \'/cstneenen.

6.0c - 7.00

6.0c - 7 .cfi
L:,.00 - 7.aa
6.00 - 7.00
a.tc - 7-00

Jun íores I eden

-Ygl:i":
G. Ruttcn

Joh.SchÍebos
L. Schzrep

Jrc. Sjoonda

,.. Slelterink
F, Vermeu len

,^., Voonzaak

[4. cle Vn i es

R. de líinter

Jsee!:
H. r\ lders
!i. He 1 lebrrnd
Y.Fi. Schot

(zaal !íaterstn)venv

wo 7.00 - 8.00
ma 8.00 - 9.00
wo 7. LIC - 8. 00

wo 6.00 - 7.00
wo 6.00 - 7.00
di u.c)O - 7.00
wo 6.00 - 7.00
ma 7.00 - 8.00
ma 8.00 - 9.00

ci 6.0c - 7.00
cIi 6.00 - 7.A0

di 6.0c-.0c

VAiT DE LIr

;;:

et

E

n

Fll)

N

I

AA

Vara..' /'1.-\'
t eam.

i]GE1'I

,-.ffi.1-
Danes-handbal

Dag kinderen, hoe maakt ge het
Cie v,'aart toch allen braaf ?

\,rerd i ent ge ïtle I d it snee l goed ,
Deez let-bers of die staaf ?

lk las in mijn rapporten
Van vele ve1len dik,
Hoe ju11ie, meisjes, speelden
Tegen ZaC of tegen ltiIl(.

Daar tnras die reis naar Tvrenthe
En een naar K"H.C.,
Daar v'raren drie tournooien,
Het hele stel deed mee.

44
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En iedereen deed écht zijn best '
i;, s jouwde vaak voor trvee,
l'{en liet de moed niet zakken
À1 zat het soms niet mee'

Ik ben dan ook tevreden'
Tevreden over het team,
Toch zou ih een en ander
\lie1 graag v;at índers zien '

Oh neen, ik heb geen klachten;
-l-n het vóld zijn jullie goed'
A] valt soms iemand uit zijn rol'
Jullie wéten hoe het iaoet '

Dat trapje of dat duwtje
Xïaarvocr de rechter f luit '
Daar is het Sint niet om te doen'
Dat deert hem echt geen dui"f

Sint houdt wel van v"at temperament
van vtï-6n gloed bij rt sPel
En r,verd het soms v'rat ó1 te dol'
ilou, dan floot de leider wel !

Doch wat 6src wél hei harte drukt'
En het moet er daarom ui!,
Van die zo geroemde éénheid
Bemerkt de Sint geen fluit !

Ii et is d ie éne lei dst er ,

(órr= .loPie met twee aas)
di" Ot.àgt het hele Hazenteam'
Al speelt zij dan geen baas '

Zi j clraaft en sjouwt en lijint en smeekt

Bii niemand kan zij kwaad,
f'Ir"à, ."H, dat toch zo vaak haar woord

Een lid Siberisch laat i

lL -



nÓormte ntníe--

,""--t .l 15
Nijmegen
TeleÍoon 3OOO7-26794

verzorEt

centrale verwarming
oliestook
electrische
warm- en koudwater
sanitaire

installaties

Hazenkampers, voor

SchoolbehoeÍten
Ka nto o rb e h o e lte n

Aeeounta ntsltutttoor

vurpennen I Làst- van Vlijmen
Tekenmateriaal
SchrijÍmachines
Tel- en Rekenmachines
Stalen meubelen

accountancy
slaagt U beslist bij

en$"rrettv I u"ustingzaken
Kantoormachine- en

Kantoo rboekhandel

Houtstraat 14 - Tel. 24106

Vulpennen en Schrijfmachines

-

I lnvasrnAAT 59 TELEFooN

peparatie I t'tlluroeN o88oo-3í 08ó



Sigarentnuguziin

'. 
R. VAN OFFEREN

WOLFSKUILSEWEG 155

TELEFOON 25123

Het best gesorteerde

sigarenmagaziin van Nijmegen West

A. STOLK & Zn.

Loodgieters- en,

Eleetriseh becl"ijÍ

*

TOOROPSÍRAAI 213
TELEFOON 26315
NI.,MEGËN

Het costuum uan WERELDKLASSE

jaar Kwaliteitskleding

í)
!-eWg ra,el

DAMES EN HERENCONFECTIE

BURCHTSTRAAT 60 _ 71

TELEFOON 22323-26765

SPECIATE HAZENKAMP CLUB - KLEDING

HERÏOGSTRAAT 31 .35

ÏELEFOON 2O528

NIJMEGENFEnt



l,ien zegt wel JA, maar denki; cl"an ],iil-!:
i"Íen vclgt zi jn eigen irri- I ; ,

i.ien prart wél tegen deze,
l.iaar teëlen gene zv'ri jgt nien stii r

l{et is nijn t',ens, oh liazen,
Dat dit eens ónder"s r','ordi,
V,rant, voorrraar, Ce teamgeest
Itie komt wel ,r,rat te korb.

AI hebt ge dan een mÍnnaar,
Die gi:.ns 1tr hertje sL:rl,
Becl enht, Cat ge een deel zijt
\ian d it llazen-tv;ai:.l,fta1 !

BIijft lustig verder ba11en,
En trainen in de zaal,
l,ialr ci oe oF Hazenfeesten
Lief tegerr al lcmaal ! r r

lLr'e1aan, mi jn t eerirerrrinden.
i.iijn li,'a.zen, ja, mijn trots
Gaa.t stral<s rnijn naarndag vieren
iÍet pak jes en vrat zoLs.

Cegroet ook, trainer iioel<s'l.ra 
r

Voor il een ferme handdruk,
De meisjes: een zoen van

- t) -



Gr vr.rAST rE K

Lesnoosters in de zalen Hazenkampseweg, !{atersinaa.t en-Ei.ileveldsinqel.

Haze nkamps elveg

l'{aandag B. 00 - 9.00 uur

-10.00 uur

Sen i onen

Sen i or en

D. Konstanje
D. Konstanje

Dames

DamesMaandag_____9:09

Dinsdag 8.00 - 9.00 uur Heren voetbal J.F. 6mit

Dinsdag _9.C0 -10.00_r!"_ - _ _ _D:":"_S:nioren - --!F: !,if- : -
líoensdag

'doensdag
Woensdag

\nJoe nsdag

l{oensdag

\'Joensdag

Dondendag

Dcndendag

Dondendag

Donderdag

Dondendag

3,00 - 4.00 uur
4.00 - 5,00 uur

5.0C - 6.00 uur

6.00 - 7.00 uur
7.15 - 8.15 uur

B,'15 - 9.15 uur

Kleuters 5-ri-7 jaar
lvle isjes B-9-10 jaar
Jongens B-9-10 jaar
Iiie isjes 11-12-13 jaar F. Hoekst,ra

Me isjes '14-'15 jaar F. Hoekstra

Heren 15 jaar en ouder F. Hoekstra

F. Hoekstra

l,ie isjes 11-12-13 jaar F. Hoekstna

Jcngens 11-12 jaar ' F. Hoekstna

Jongens 13-14-15 jaar F. Hoekstra

Dames F. Hoekstra

F. Hoekstna

F. Hoekstna

F. Hoekstna

\{oensdag 9.15 -10.15 uur Handbal Darnes F. Hoekstra

l'.4e isjes B-9-'10 jaar4.15 - 5.15 uur

5.15 - 6.15 uur

6.15 - 7.,15 uun

7.15 - 8.15 uun

8.15 - 9.15 uur

Dondendag 9.15 -10.15 uur Heren Senioren F' Hoekstra

Turnen F. Hoekstra

Dames Jun. 16 en 17 jaar F. Hockstra

Dames F. Hoekstna

ltla tens tnaat

Vn i jdag

Vr i jdag

Vr i jdag

6.45 - 8.15 uur

8.15 - 9.15 uur

9.15 -'10.15 uur

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maa ndag

Maandag

4.15 - 5.'í5 uur

5.15 - 6.15 uur

6.'15 - 7,15 uur

7.15 - 8.15 uur

8. '15 - 9.15 uun

9.'ï5 -10. '15 uur

Meisjes 8-9-10 jaar
Jcngens 8-9-10 jaan

Jongens 11-12-13 jaar
[4eisjes 11-12-13 jaar

I4e isjes .14-'15 jaar
Dames 16 jaan en ouder

F. Hoekstra
F. Hoekstra
F. Hoekstra
F. Hoekstra
F. Hoekstra
F. Hoekstra

D í nsdag

D i nsdag

D i nsdag

D i nsdag

.1.15 - 5.15 uun

5.15 - 6.15 uur

6.15 - 7.15 uur
7.15 - 8.15 uur

Kleuters 5-6-7 jaar F, Hoekstra

Meisjes 11'12-13 iaar F. Hoekstra

Meisjes 11-12-13 iaar F. Hoekstra

Turnen F. Hoekstra

-14-



D i nsdag

D i nsdag

Woensdag

Woensdag

\{oensdag

Woensdag

8.15 - 9.15
y. tJ - tv. tJ

Turnen

Turnen

F. Hoekstra
F. Hoekstra

uur

uuf

6.00 - 7.00
7.00 - 8.00
8.00 - 9.00
9.00 -10.00

uur
uur

uun

uur

Me is jes 8-9-10 jn t. F. SÍn i t
Meisjes 11-12-13 jr J.F. Smlt
Dames Senionen D. Korstanje
Voetbal Heren D. Korstanje

Bijleveldsingel

Vn i jdag
Vr i jdàg

.+.15 - 5.15 uur

5.15 - 6.15 uun

Me is jes B-9-''lOjr F. Hoekstna

[4eisjes 11-12-13jr F. Hoekstna

ST}1T NTCOLAAS O! BEZOEK BIJ DE KLEU

Op dinsdag 'l en lroensduq 2. december zal Sint iilicolaas
een bezoek brengen aan óe kleuterlessen in de gymnas-

ii"f.r*f"" van d; scholen in de i'r'jaterstraat en de Hazen-

kampseweg.
Wilien dó ouders eraan meeulerken' dat de hinderen op

tijd op de les zijn opdat de Sint een Soede iird'ruk van

onze Hazenkinderen krijgt ?

Ë-l up."lkt, uÉ
De gewoonte om ieder jaar het honkbalsel.zoen af te slui-
ten met ""r, 

g.rullige avond is ook dit jaar voortgezeL '
Niet om een kampioenschap te vieren, ock niet om het

verdriet over eln degradàtie te vergeten' maar om de

lange rustperiode tc onderbreken door nog eens g'enoege-

lijk bii elkaar te zijn.
ó"r" =pà"t wordt geduiende vj'er maanden in het jaar be-

oefend, meestal *àt "",t korte aanloopperiode en soms

met een korte uitloop. Kort maar krachtig wordt er dan

gefnuppeld. U begrijpt vref dat acht maanden stilliggen
njet bevorderliji ià-voor de clubbindingt Een reden dus

omietstedoenvÍaaraanÏtleeenleukeherinneringhebben.
De feestavond vond plaats op zaterdag 24 okl'ober j'1'
in de Goffertboeraeri5.
Het werd echt leuk toen - een beetje aan de late kant-

-15-



cirka 60 aanv;ezigen g_'ezel1ig bijeen zaten. Lang is er ech-ter niet rgezeteÀr, daar zcrgdeà rThe Nlerody Brothers'
o . I . v . de heer Timrner vuel- vo or .
Dit anateurbandje bracht gezelrige niuziek waarop naar har_telust werd gedanst
Ria van Dan bracht daarbÍj o;o een vlctte manier leuke lied_jes. De numir'iertjes van de Bancl rr',,erden op een vrolijke vrij-
ze door de iamateur-conferencier lvli,.x Brand.s aan-elkaar-gei
nrcr*
}Jr 

qq v .

Een afwisseling in dit geheer- vorrlrle het optrec.en van onsalrer vriend Daan iuítkarnp met begeleiding. Lekkere spaanse
lied jes, iruaarbi j de kleine tromnelt jes vaardig vrerden be-speeld. li/ij zouden zo zeggen, ga hier rnee d.oor en de twee
dames, die kenireli jk voor de eerste maal voor hei r f oot-light I stcnden , zt,-, 1en dan ook met recht rspaans r goan
doen-l Ook r,vas het duo Van der PLas aanurezig en dank zij
een tip van pa-voo:rzitter kregen vrre ool van hen een paarvlctte licdjes te horen.
Later op de arrond nam Rob van Raay voor de piano plaats
u'n rnaa]íten ïÍe e en dansje cp de bekencre inelcdiet jeÀ, Àl1e
medev,rerkenclen kregen een v,ielverdiend applaus,
Tussen d-e bedrijven door v,erd een lileine verloting gehou-
den en dank zij de hufp van enkere dames r,ras dit ioJozat e-lijk kwaad in de 1o*st mogelijke tijd achter de rug. Hier-door v"erd een decl van de kosten d.oor Íde slachtofiers o op_gcbracht
Een van de hoogtcpunten van deze avonden is alti jd gerr,,ecsthet uitreiken rran de ereknuppel aran hc.t lid, dat-eei op_vallende prcstatj-e heeft.ver.richt of op een andere *l:-ze zích voor onze afdeling verdiensteli j}< heeft gernaakt.rn 1955 ingesteld, is d.e knuppel in het rrezit gev,;ecst vanrespectievelijlc J. StoIk, G. Franci-ssen, G. v.d. Bocm enIIí. ten Hain.
Helar-s, da-t juist op deze avond dc ereknupper NrET kon !.ror-
den uitgereikt. onder de leden iuas namelijk niemand aan tewijzen, die dit jaar was opgevallen. lrJij vinden het ge-
v"enst orn de r,ri jze van verkiezing nader kenhaar te maf,en.
De kandidaat i,'rordt in cle bestuursvergadering voorgedragen,
ï.'a.r.rna de reden van de kandida:rtstelrirrg 

""ii-"u=,ïorat"u"lkeken. ALLE bestuursreden moeten met dà keuze voor de per-
soon in kvrestie insteminen. Dit jaar is voor het eerst .,ào"-
gekomen dat geen enkel-e kandidaat de instemming van alle
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Hazenkampers !

Uw adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, ParÍumeriën

Borstelwerk en Veríwaren

DROGISTERIJ

ctr!. *3,;*Ll,ui"
DE DROGIST VAN NIJMEGEN.WEST

Voorstadslaan 25O kl" Tuinbouwschool)

Teleloon 21769

U belt, wij bezorgen!

Voor het inrichten uan Uw
slaagt U beslist bij

,íílLeró«
ZIEKERSTRAAT 6-8
NUMEGEN
TELEFOON 26073

wontng

Meubelen
Vloerbedekkingen
Gordiinstoffen
Matrassen
Dekens
etc.

Kent U reeds onze
crediet-service ?

Assuruntiekuntoor

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nilmegen

Tele{oon K 88OO-24óOO

Ook voor Uw
Gezins- en

BromÍiets W.A.-verzekering

SNIJDERS

GraÍ-

Monumenten

POSTWEG ó3 (t/o Rustoord)

TELEFOON 24739



,TFASTO" geisers voor alle gassoorten

Kranen voor sanitaire installaties

Bedieningskranen voor gastoestel len

Gasdrukregelaa rs

A. S.W. APPARATENFABRTEK N.v.
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

Verrnurtnings-
Ruime sortering foto-artikelen

Lood,gietersbed,rijf oto A(ouou

V
I noro
I

I xlNo
I

*l PROIECTTE

van 't Santstraat 119

Nijmegen

Firma A. Trautig
JACOB CANTSSTRAAT 49 | Telefoon 20021

NIJMEGEN

TELEFOON 2O3A4 V
Ook voor trouwreportages



bestuur,;Ieden kon verkrijgen. Een vools+ueI om i.emand te
ki.r"rr, die andere jaren inet-niet-gekozen-\Ïas I v'ter<l'

niet aanvaard- omdat alleerr rekening worrl.t gehouden met

de pres La',,ie ín dit jaar.
1l{ij hopen echter-ïIt de ltnuppel volgend' jaar weer vlot
.r"i, d"- hand gaat.
ilet bestuur v3n de honkhalafdeling kan er gerust op reke-
nen, dat volgend seizoen de sluitingsa'vond ueer op het
prog,ranrna moàt r,vorden gezet, tr&ilt iedereen heeft zich
L"=i guu.rusee::d. XÍii vÀnden het pretiig c]e-t verschil-len'
de hoofdbestuursledàn met .fe rroorzitter deze avonrl heb-

trcn bi j geitoond
i{i;=;hï;" r.vordt er nu v,reer eens gedacht aan een dansavorrc

voor eci-) gro'[cïe groep van rDe Hazenkampr ' DaLarbij kian

vanzelfspreken6 gà.ret<Lnd 1';orden op de medevre,kers aan d.c-

ze h,-._rnkbal_ÍleestJvond en da.:rrrnee is de zaair al iti jna rcn.-,

(Oo,r-r.' -rvordt aan gelrcrkt: zie hiervoor ondér ti'tan de vool'
zittcrtRcC.)..^p

^ïi- íí' -fr 4 vj-

[; c-i-[,c ll.t re íi?" €? t{ G
l,lct rle,afr-te-'l.ing Tafeltennis, die'- zoals L1 irJei-'-t - il'ch
heef'r, i,-an8aesloien b'ij de N.T.T 'B'; zijn irrc dan nu zo ver'
cla.L r.,.'c verzckerd" zi.j:r van een,geÍ"egelcl ueds-Lrijdprogran:

Ëï,: e.rrsLe 'r,ean vrordt ger,'ormc1 door' mcvi:oilïi van Essen ei'

de hr,,r'rin Kl ítl1 , al-ïri:'oerder, erl- Oosenllrt-l'[i'
Onze eat':;to i';edstri, jd. speelden -'l; j.i tegen lOrrs Verilaak t

telke vooï .ils a1 i,i;'eht op cen nederlcl:'Lg uitliep'
jic..rrot'1,;' 'v':.n I;ssen vcr:']oor bcicle sets ' iilem zaj; er cok

rrree ltlt,n en Oose nb::u-g verloor eï een, tert'"'i j1 het dubbe;

.q"up"",' A C.oor lrevl'oli\u V1n^!ssen en Ooscnbrug toL vernia;Lr'.

uanr3i.5[erniaaktmet?O-?2enj9-2levenecnsdoorcns
i,,rer ii rr,rrlojten, A]zo 6-4 voor onze tegenstanders '
Over. d: bej.d.e d;rar.na gespeelri-e v;edst,r.i jden. va].-L iveinig
in ,,"r'r":.c1.cn, ,ro uror,.rrÉr,. ,', tAretr:' r r'le't' '1 o-O en van 'Bct'

i-serirngi rnei r1 czel-fd'c cijfers.
opt p"l;.el zi jn zullle uiislagen v;el 1eu-k. maar- oir tegen
;;r;;i i.itu ziu"tnke ploegen te moeten spólen i s allesbeha l'

lie leu c.. Er i" í""'i"ilv,'er 
9:"" 

tegenstand en erk balle
t(



tje dat je naar de andere helft van d.e tafer mept betekent
,'rlvreer een punt.
Dan wars de laatste wedstrijcl die we op.19 november tegenrPrestoeuit Lent speelden heer rvat and-ers. Die vuisten erheel wat meer van en v're kregen dan ook een !-'1 nederlaagte slikken.
Denk echter nÍet dat v',e ons a1s rrakke schapen (de schrijver
bedoelt verrnoedelijk makke hazen. Red.) hebben laten af*
s l-acht en,
Integendeel, om elk punt je vLrerd, harC gevochten.
want vuat dunkt u van games van z1-'1), 19-21 en zo-22? He-laas struilcelden rr're steeds over rle raatste purrtjes.
l'{aar enfin, een volgende keer vl,eer beter, in ieàer geval
v/aren we niet zo zvrak als de uitsla-g doet vermoeden.
op aanstaande donderdagavond J december spelen lri e thuistegen tKolping t ,dat kan een spannende urcds'bri jtl vrorden en
r','e hopen, dat rrele Hazenkarnpers dan ecns kornen kijken.Er zíjn zi'tplaatsen voor minstcns honderd persorren dus ukunt er gemalekeli jk bi j.
Dus hopen vre: tot ziens in de Gerard i[oodtstraat. Aanvang
van deze vredstrijd- kv,;art voor zeven,

F.0osenbrug.

De resultaten van cle in ncvember gespeelde wedstrÍjden zijn;HazenkampT OranjeBll,-ulor 5_Z
Hazenkamp f p.G.E.i,l. 1 _ z
Sparta ff Hazenkamp ff I _ +
Zettcn fIf Hazenkainp ff O _ 3

Terwijl het eerste elftal wisseLvallig speelt, hebben dereserves tot heden alle vuedstrijden gevrronnen, l,J/e verwach-ten dan ook dat cns tiueede erfta] kaÀpic,en zar r,rorden,Met lngang van 24 november is er voortaa' elke dinsdagavondvan B tot 9 unr in de gymnastiekzaar aan de Hazenkampselvegtraining rran de voetbarlers door de hoofdreider van de gym-nastiekafdeling, de heer F. Hoekstra. iiri i j hopen op trouwe
opkornst van cnze spelers, v, lnt d,eze trairirrg,- is hàrd nodíg,vooral oi-ndat de kompetitie in de maand,en deóember en J'anuà-ri stil ligt. Door serieuze training zijn we fit ars àe kcra-petitie wordt voort,gezet, . - 18 _ B.A, Tomas.



VERZOEK AA},I DE tEDE}i VAN DE BADMTNTOiVAFDELING

Ey zijn nog verschillende leden die hun kontributie à

Í 10,-- nog niet hebben voldaan. Deze lvorden verzocht dit
nu zo spoedig mogelijk in orde te maken.
Ook degenen, die zich voor dit seizoen hebben opgegeven
maar nog niet kwamen spelen, en hun kontributie nog niet
betaalden, geld.t d it verzoek .

De huur rroor de Sporthal moet op tijd, worden betaald en
dit kan alleen als aile leden hun verplichting nakomen.

I}]ZENDI I\IG KOPIJ

lr{et het oog op de feestdagen in deze maa.nd rvorden de r:,.de-
werkers vriendelijk .rerzocht hun kopii zoveel mogelijk cp
de '1 9e decent'c,er in te zenden.

NOG EEi'] BERTCHT OVER DE KONTAKTAVOND.

Juist vó6r het, ter perse gaan van ons blad kregen we het
fantastisch bericht van de bekende itnprcssario Darvito,
dat het hem gelukt is alsnog beslag te legg;n op de vre-
reldberoemcle balletgroep ?Lamperios del Campos I uit Ma--

drid.
ZaL me dat vrijdagavond effe lekker Spaans tocgaan ! i 1 I ;

I{a .
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truur wals

wals'
moderne woninginriehting

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

o ploegstoffen

o pas-toe meubelen

o zweedse string wandrekken

a deense lampen

SPORTVRIENDEN,

U BLIJFÏ KRACHTIG EN VITAAL

DOOR MELK VAN ,rfiloat eu WaaV'

Verlangt daarom alt:;d producten van deze moderne melkinrichting.

GRAAFSEWEG í83 -:- I{AIERïSEVETDWEG 32

NIJMEGEN -:- ïELEFOON 25OO5



ía. B. Heuzcvcldt

* Chemisch reinigen

tk Verven

It Triploneren

GRÀÀFSEWEG 2{7
Telefooo, 21710

\trINKELT

MÀRIENBURGSESTRÀÀT 16

Telefooa 2263E

wAsMACt{tNEs Ít.

LANGZAAMWASSERS
met ollebad en velllge wasbeweger
(Miele-systeem) Í!.

CENTRIFUGES fl.

STOFZUIGERS ÍI.

1í5,--

229, - -

I39,--
89,5O

Volledige Íabrleksgaranfic
en gervice

TOOROPSTRAAI 213
NIJMEGEN

TELEFOON 26315

Stolk Zonen

Electro Installatie Bureau

G. J. TRAAST
UBBERGSEVET,D\MEG I25
NIIMEGEN
TELEFOON 22OO{

Aanleg en onderhoud uan electrische
Licht.
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Leuering uan alle

electr. apparaten en
verlichting

L
Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan toonzaal

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontríngel 73
Nijmegen - Tel. 2.3.3.3.4

A

TROUWAUTO'S

EN

rAxl's


