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VAN IlIï HOCFDBtSTt"]UR
BUTTENGEIïONE LEDENVERGADERING,

llaar er - door afwezigheid van de penningmeester - op de
ledenvergadering van 23.12.1960 niet voldoende selegànheid
was om de ingediende begrotin6 voor 1961 behoorlijk doorte praten, r,rerd b"esloten zo spoedig mogelijk een nieuwe

ledenvergadering ie hou-den.
Derhalve nodigt het Hoofdbestuur de leden vanaf 16 Jaarui-t voor het bijvuonen van eerr

BU IT EI{G 1t,.'0NE trED Ei\TVERG ADER nlc
in het clubhuis, Fagerstraat 1, op Di-nsdag J februari a.s.
des avonds om B'rr=. stemgerecÉtiÀo zi;n ïrre 1"d";-v;ài"
18 jaar (art.15 Statuten) ' ? '-.----



AGE}TDA,
1. Opening

2. isotulen vorigc ledenvergadering

3, fngekomen stukken

4. Ilededeli-ngen door d.e Voorzittey
5. Het Hoofdbestuur stelt voor om ter vervanging van

de afgetreden penningmeester de heer J'J.Pluim
als Iid van het Hoofdbestuur te benoemen de heer
C.Bogaards, die dan belast zaA worden met het be-

. heer der financiën.
fngevolge art, 30 H.R.moeten de namerl van event'
candidaatbestuursleden bij de secretaris worden
'ingediend tenmirrste vier dagen vóór de vergade-

, ringi Deze candidaa-bstelling dient schriftelijk
te gesch'ieden en te zijn ondertekend door tenmin-
ste tien stemgerechtigde 1eden.

b. rnorening en beha:rdeling der begroting i961 door
de heer J.J.Fluin.

P LU Z E

7. Rondvraag

B, Sluiting.
Ingevolge Bestuursbesl-uit d'd. 27 ianuarí 1956 dienen van
elke afdeling tenminste twee leden van het bestuur aanwe-
zig, te ztJn.
(vri; zisiÀe-i-n ae agenda voorbehouden)

Namens het Hoofdbestuur
H . J,Iirol
Secretaris

, 3ude lleselaan 528.

VAN DE VOORZITTTR
ÈqU nieuwe iaar is nauwelijks een maand oud of de eerste
àe.terredenen melden zich- en terecht. Terwijl je denkt
heerlijk een uurtje te kunnen gymnastieken, kom je niet
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Het best
gesorteerde
sigarenmagaziin
van Nijmegen-West.

siga,renmcngazijn

I. R. VAN OFFEREN

WOLFSKUILSEWEG 155

IELEFOON 25123

.4. St"tt" gZ^

Loodgieters- en

electrisch bedriiÍ

Tooropstraat 2í 3

ïeleÍoon 26315

NijmeEen

DANSACADEMIE .konnànu NIJIYEGEN

opger. 1 90ó

Balletlessen kinderen vanaí 4 laar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagelijks Joh. Vilghstraat 48 - Telefoon )4987

CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT 31 -35

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

SPECIALE HAZENKAMP



verder dan kletsnat voor de schooldeur.
De gymnastiekles kon niet doorgaan. Dit ïvas jammer genoeg
een fout van het schoolbestuur. \ilij waren niet op oà hoog-
te gebracht van het feÍt, dat er tentamen zou zijn i:r de
--,--^^lé J tÍrL.1aa"L )
Natuurrijk begrijpen vrij .dat een schoolhoofd het gedurende
het examen enorm druk heeft, maar het was toch aI weken
tevoren bekend dat dit zou plaatsvinden.
Bovendien was het de laatste tijd koud in de gyrnzaal van
de llazenkampschool" 0f het te koud is kan ik niet beoor-
delen, lvel weet ik dat met een spel de koude gau1,r -verge-
ten lvordt en de I{azenkampers uit de ',[aterstraat hebben in
de kou-cie dit v-t'oegez. jaren goed ondervonden (kapotte ra-
msn en deuren), maar: dat is nu gelukkig ver:beterd. Jarvuat
begi:tt .een schoolhoofd zonder stoker? lvleneer de ï,iaard
komt nu- wel aan de ,ryeet, Ca,t stoken .een speciaal vak is.
aok zijn. er ontevreden darnes en heren en alweer moet ik
ze gelijk geven, iiet gymnastiekrooster heeft af heel wat
wijzÍglngen ondergaan en het zal, vrees ik, nog vrel eens
voorkomen.
i",Iaarom toch al die ,,vijzigingen?
Het is een bekend feit, riat gymnastiekverenigingen alleen
kunnen bestaan bij oen alemiorl elde heaet,ting van 25 leden
per 1es (tfet X.l\i.G.V, rekent zelf s 3O) ,ïelien nl-l naar eens
mee: er zí3n \ 625 qyrnledenr gedeeld door 2! = 25 ]esuren
rna"ar het';aantal lesuren biJ ons bedraag.i; J4 ! I

voor de heer iroekstra ;-r', is het lesgeven een hoofdmiddel
van besta,a,n, rt LS zo gezegd ztrL bot eritam en natuurlij k
getdt daarvoor een zeker aantal basis-uren. Deze basis-
uren kan hij alleen behouden a1s hij groepen van de heer
Korstanje (voor rvie het lesgeven een bijverdienste is)kan
overnemen, 'Dat er dames en heren zí)n, die dit niet pret-
tig vinden - dit zelfs niet nemen - pleit wet voor hèt
lesgeven van de heer Korsteinj e,
I[aa.r dames en heren, hoe anders? ]1et Hoofdbestuur is hei-
1i-g overtui-gdr. dat de lessen van de heer Korstanj e buiten-
geïvoon goed zijn en zeer gervaardeerd worden, maar denkt U
ook eens aan onze penningmeester!! ! lHet gerniddelde moet
binnen een half jaar tot 25 leden per les gebracht worden,
want zelfs een nieuwe penningmeester met de 'beste vooïne-
mens kan met een lege kas geen betalingen doen.

J.van der P1as.
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Van de Administ ratie
Dezer dagen zul1en de kwita.nties voor de contributie o-
ver het 1e kwartaal 1961 worden aangehoden, Zaals reeds
eerder is medegedeeld, wordt op de contributie voor 1961

voor éénmaa1 een toeslag van f.1.- geheven t'b'v' ons

clubhuis, met dien verstande dat deze toeslag geldt per

lezín, Gàzinnen waarvart meerdere personen lid zijn beta-
len deze extra gulden dus voor één }id. Voor dit iaar be-
t ekent deze toeslag derhalve een kyrartaals'rerhoging van

.5 cent.
,;itten'degenen, riie per giro betalenr bij hun oversohrij-
ving hierÀee rekening houden? En wilt U er dan meteen aan

denÈen om de contributie voor het Kon.i"ied.Gymn.Verbond
ad f.2.5A p9r iaar voor leden vanaf 16 Taar en f'0'30 per
jaar voor ce junioren, gelijktijd:-g te gireren? Tot heden

was het gebruikelijk dat deze contributie per half jaar
lrerd betàald, terwijl onze penningmeester de K'1('G''/'
contributie per jaar -rooruit moet betalen. Dit betekent
dus dat jaarliiks een belangrijk bedrag rroet vrorden voor-
geschoten, rn verband met de minder gunstige situatie van

ór,r" .r"""nigingskas cloe ik clan ook een dringend beroep op

onze leden om de Í('l'{rG.Vr-co}ltributie per iaar ineens te
rryi}Ien voldoen.

Er z:.in verschillende girobetalers die op mijn herhaalde
,",,oLk",,(we1ke1angzàrnerhandeenkapitaa1aanpostze-
gels gaan kosten), oà du achte-rs allige contributie te
ïofOoIn, z,eer traag of helemaal niet reageren" !1*en dege'

nen, diè dit betreft, er het stukje van de voorzitter
o..*, de lege kas van onze penningmeester nog eens op na-
Lezen, nopéf:-ik geraken zij z6 onde, de indruk, dat hun

eerste werk is tn girobiljet te pakken en hun achterstal-
lige contributie over te maken.

In het vorige kwartaal kwamen pok weer kwitani;ies cnbe-
taald terug met de aantekening i?bedankt\r, zonder dat van

dit bedankén bij de administratie of de secretari-s of de

i"iaà"='iets bef,end is. lioewel dit etteriike malen in dit
blad is geschied, maak ik U er nogmaals op attent, dat bii
bedanken op de ,íIur"ur=te plaats de nog verschul-digde
contrÍbutie moet worden betaald en de lidmaatschapskaart
aa:r mii moet worden teruggezonden'
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DE BASTSCbNTRIBUTIE.
Het blijkt nodig te zijn om nog eens specÍaa} onder deaandacht te brengen, dat.men u.Í]uen lià-;;*li:" 

"à"-à*afdclingen, d.z, dus de afdelingu, laàri;;;";-Ë;"itïr-ï"Tafeltennls,, voetbal, softbar, Íaridelen, ars men.baslslid
is. vg.rJ_Dg FazenEamp, 1,/aarvoor ècn t"siuóoffi
scnuicl-gc as van resp. f .3 ._ peï j aar beneden 1g j aar enf .6.' per ja.ar boven 1B jaar,'ne àfoerir.g"-Àà"retarissenzijn verplicht degene die zich als rid ,Ër-o"n hiervanvooraf op de hoogte te.b:eengen. Het schijnt dat .nieuwe
leden niet volrloende bekend zijn met O"rË À""g van zakengezi-en de reactie van een nÍeuweling, die ï, ii;;-'r;;;:"taalde kwitantie schreef dat hij coiiributie netaart aande afdeling voetbal,.§a6is1ede&!el§. t*"" "ooïii;r:'l+":"i"ïelijk au nr"i

ïrr verhand met noodzakelljke bezuiniging op ons maand_blad moet de maandelijkse vermelding van de namen dernÍ.euwe leden voortaan achterweg" rriï;;;;."" 'G!!vrr uEr

de afdeling waarvan zij }id is.

E-)-

KLUBI"-I UISNIEUWS
Terugblik.
ï'/e. mogen gerust zeggen, dat de maand januari.voor ver-schÍIlende Hazenkampers in het teken stond van de Boe-renkool (plus de onafscheidelijke worst ). Immers àà-f+"januari was het,gehere crubhuis doortrokken van d,oprecÈ-te boerenkoolgeur. Het begon rs middags al toen enkelevan Hazénkamprs meest bekíame kooksters op de inmiddersgearriveerde boerenlrool + worst afstormdei en deze-metvaardige handen begonnen te bewerken. G"r"rorolg was ar_deze moeite niet tevergeef s, want de Boereni<oàtfuif , d:_els- avonds om ongeveer B'uur'begon, werd een groot succes.Het hoogtepunt was wel de kràni.ng van Tedd] seynder totB.K.K. (Boerenkoolkoning) vanwege -het vero"à"""un van drieporties rijkelijk van worst voorziene boerenkool Ín re-cordtij d.

H.Hoekstr.a,,
Admini-strat eur.



Hij ontving uit handen van Jan van de Vegte, die zich we-
derom a1s bekrryaam conferencier ontpopte (Oit was in honk-
balkringen reeds bekend), een groot stuk worst. Deze worst
moest terstönd.ter plaatse worden geconsumeerd, en ......
zachtjes gezegd kwam de maag van de körsverse koning hier-
tegen we1 een beetje in opstand. lTa het eetfestijn werd ter
bevordering van de spijsvertering een stoelendans georga-
niseerd, die de nodige veruukte kreten aan de deelnemers
ontlokte. Omdat de klubhui-skommissià, sociaal voelend als
deze was, terecht van mening vías dat van haar kant ook wel
het een en ander aan een goede spijsvertering kon vrorden
gedaan, werd alle aanwezigén een (gratis) kopje koffie ge-
ser.,reerd, waarna de avond met or&. dansen, kaarten en bil--
jarten in gepaste vró1Íjkheid werd doorgebracht.
Gesterkt door het succes ,van deze avond hebben wi-j gemeend
1n de maand februari wederom een dergeifijX festijn op touw
te moeten zettenr r].1. een SIIERTFUfI en wel op zaterdag 18
februari, aanvang B uur.
Onder het mottorevoor elck wat wil s'e hadden ïve een week na
de boerenkoolfuif weer e:en geheel ander programma. Op za-
terdag 21 januari. hadd'en- vue namelijk als gast in ons klub- j
huis de heer E.J.v.d.E1st, oud-directeur van de Kweekschool
'?De Klokkenbergr?, die voor ons aan de hand va.rr fantastische
kleurendiars een Lezing hield over zijn rei-s naar Sicilië.
Ie heer v.d.Elst staat er om bekend, dat hij de kunst ver-
staat om gp geanimeerde en boeiende wíjze te vertellen over
de vele landen die hij bezocht heeft. Zain lezing Ën de
daarbij vertoonde beel-den vrerden met grote aandacht gevolgd
enwe beweren dan ook niets te veel als 1'\.,e zeggeni dat.deze
avond een groot succes is geworden.,

Krantenaktie.
IGCfi-kurnen we'wat dit betreft nog niet zo enthousiast
zijn cver de beha.alde resultaten 1n de afgelopen maand. fn
totaal is er slechts 67 kg bijeengebracht, met ats prïjs-
winnaars van deze maand: 1e Karin Hermsen met )2 kg, '2e
frene Dingethoff mBt 25 ke, 3e Jan '-lillem Brinkhuis met
t5L ke.
]frantàn en oud papier kunnen wórden ingeleverd elke zater-
mlddag tussen3 en 5 uur Í.n het klubhuís en op aIle gymles-
sen Hazenkampseweg en ïíaterstraat.
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Hozenkampers!

LIw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband
Toiletartikelen

Eau de Cologne

Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISTERIJ

W. Rrinhhuis
DE DROGIST VAN NI]MEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbouwschool

Telef.oon, 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

i n richten

won ing

slaagt U

bij

van

beslist

,,Y iLàezs

Meubelen

V I oerbedekkin g en

Gordilnsto{íen

Matrassen

Dekens

etc.

ZIEKERSTRAAT 6-8

NUMEGEN

ïELEFOON 26073

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor Uw Gezins- en
Bromfi ets W.À.-verzekering

Assuranfiekantoor

S. f,. &n fr(,,l*s
Schependomlaan 3

Nilmegen

Telefoon 08800 - 24600

ï:Ï*"*

,"151Í."|ir*



APPARATENFABR.IEK
(AUTOMATTC SCREW WORKS) N.V.
NTJMEGEN - PO5I8U5 43 . ïEt. O8!OO-2ó7rtt

Verwarmings-

en

LoodgietersbedrijÍ

Motorharudel

,rG.ra"d Tryrag.lu

dealer van

N.S.U.

NORTON
MÀTCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDÀ

Voorstadslaan 211
Telef.oon 31220

FIRMA .A. írawtig
JACOB CANISSTRAAT 49

NUMEGEN

TELEFOON 2O3A4

ï .T"r:t:e^- geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen yoor sanitaire installaties

APPARATENFABR.



AGENDA.
Klubhuis geopend; elke woensdag , zaterdag en zondag van-':----- 19,30 tot 23 uur; elke zaterdagmiddag

van 14.00 uÉ tot 17Ja,
Efflgg_:l_9?l?g!3:elke r,vcensdagavond, aanvans B uur,

?a!g=g?s--t-Ig!fggf f ' kont aktarrond

V?!?r_9%._19-IgEfgZlÍ: SNERTFUIFi inschrijving in het klub-
huis en op de gymnastieklessen. Kos-

: ::":' 1lï3 ::i,i:;:i:'3ï:::"'i"ï'ï;",
eigen bestek te zorgen.

zatero'ag, 2j f ehruarí: kontaktavond.

De klubhuiscommissie.

BRTIGE n^nT^om^UftJ.]}IJ.LÀ.

Op onze eerste bijeenkorns;t op \;:ioensdag 1B janua.ri in ons
clubhuis aan de lagelstraat 1, mochten wij 1+ enthousiaste-
lingen voor Bi'idge en Canasta, tellen. Jammer dat er ver-
:chiliende af schrijvingen k'r,ra.men rran: "Onverwachte over -
kc'iast van Opatt "i-ievige hoof dpij nÍ? rlVergad er:ing " t?Kom iet s
-Later'r enz o ertz p

Cti,r a.lii;r r,,rieno Seijnder die de leiding op ztch neemt,
r,rist cp een r,,Iotte wijze ztjn geoa;chten uiteen te zetten
over de te organiseren avonden,'rriÉàarmede atlen accoord gin-
alen. Enkele punten'van de genornen beslr-riten vrillen wij
gaarne r.reded eIen:
1eo federeen moet Lj.d (event.Basislid)van'?De .HazenkampttzLjn
2e. Er wordt geen contributi, e betaald "
3e, federe l,/oensdagavond or,t B uur bije'enkomen
4e. Onder deskuridige leiding worrit aan de nieuwelingen

Bridge en C.a::.asta uiteengezet,
5e; Eenieder brerigt zijn .eigen sp.ellen kaarten mee.

Vrrii verwachten dat nog vele Hazenkampers zich voor deze a-
vcnden zullen opgeven en mocht U ts \l/oensdags langs de Fa-
gelstraat Iopen, wipt U eens even bi-nnen. Wij zijn ervan
overtuigd dat U zich daar thuis zult voelen en U opgeeft
voor deze gezellige avonden' Nr*ens de LeÍder.

J. T.
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J A A R I I J K STE FEESfAV0I,ID"
Onze jaarlijkse feestavond zal plaats'vj-nden op Zaterdag
13 mei- a.s. Het was niet rnogelijk eerder de beschikking
te verkrijgen over de kleine zaaL van ',De Vereeniging'r,
Ofschoon wat laat in de tijd, hopen we toch dat dit voor
de leden geen bezwaar zal zí1n om in grote getale op de-
ze feestavond aanwezig te zitrn.
Vile doen een dringend beroep op a1len die.;er voor voelen
om deze avond evenzeer te doen slagen als vorig jaar het
geval vras.
Nadere bijzonderheden zu1len t.z.t. vÍorden
Op ondersta,ande adressen krmt U zj-ch voor
werking opgeven:
Vi;"3runet de Rochebrune, ï,,[ahoniastraat 16
H.KroI Oude }{eselaan 528 Iel-.22179

bekend gemaakt,
e.rentuele mede-

TeL.33171

De Feestcommi-ssie.

VAN DE ATDELINGEN

BADI,{TNTON.

De onderlinge club-competitie waaraan door een flink aan-
taI leden met groot enthousiasme wordt deelgenomen, is
sinds enige lveken in volle gang, ï/e staan nog maar aan het
begin en daarom is het natuurlijk nog te v-roeg om nu aI
een roorspelling te doen wie u.iteindeli.jk als }lazenkamp-
badmintonkampioen tevoorschijn za1 komen, E'r kunnen zích
nog a1le mogelijke en onmogelijke verwikkelÍngen voordoen,
maar dat houdt juist de spanning erin" En die spanning
verhoogt tevens de gezelligheid. Y/ant dat tt v-rij dagsa-
vonds in de Sporthal gezellig Ís, dat heeft ons Hoofdbe-;
stuur ervaren toen op 20 januari een drj-etal leden t.w. i

L[evr.van Geel , de heer v.d,P1as en de heer v,d-.Berg, een
kijkje bij onze wedstrijden kwam nemen, Olze badmintonle- l
den hebben dit medeleven van ons hoofdbestutlr zeer ge-
waardeerd, zii.vonden het allemaal leuk dat op deze wijze
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belangstelling werd getoond voor
fn het volgende nummer hoPen we

van de competitie-stànd.
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onze afdeling.
een a\Íerzicht te geven

Hannie Pluim-Kok.

G y-nast iek

DE OI{DERLII'{GE IíEDSTRIJDE}I YOOR DE JEUGD'

Ja, geachte ltazelteampensllTiiJgt_Toch nog het een en

ander over de onderlinge rvedstrijden te lezen.
Dat in ons vorige clubbtad hierover niets stond rrermeldr
komt omdat om een of andere duistere reden geen kopi;
cver deze wedstrijden bij cns is binnengekomen. (Het wrs
ons wel toegezegd, maar ondanks dat we de inzenddatum ver-'
lengd hadden ontvingen we niets.Red.)
Daarom heeft ondergetekende de pen maar ter hand genomen

om U - al- moet het dan een maand later zLJn ' toch nog
iets over deze wedstrijoen te vertellen. De wedsi;riiden
voor de meisies en iongens van 3' t'/n'10 jaar werden op

het gewone uur in de gymzaal gehouden. liet was zeer ple-
z'ietíg te constateren, dat een aantal ouders zich de

rnoeité had getroost orn naar hu1 ki-nderen te komen kijken,
Immers, als vader en/of moeder komen kÍjken is het voor
de kinderen veel echter.
De meisjes en jongens van '1 1 t/n 15 Jaar traden op 16 de-
cember in de sporthal tegen elkaar in het strijdperk.Iiet
ging hier alleen om,,d€ beste prestatie van haa.r/ztTn ei-
g"tr-grop*, doch er vo'erd hier ook geturnd om het jeugdkam-
pioenschap van De Hazenkamp"
lit t<ampioenschap werd bij de mei-sjes op overtuÍgende vrij-
ze behaaLd door

Jongens-Kampioen werd

ANNEKE ECKHARDT

I]ENK VELDMAN

die ook aI met kop en schouders boven' de rest uitstak.
De grootste prestatie leverde echter

DE 1O.JARIGtr RUDIE" EYK.EMANS ,

die eigenrijrr noE-Eloru wasim bii deze groep deel te



nemen. Deze knaap presteerde het om
ment a1s 6e te eindigen! !
Bij de meisjes was het de 11-jarige,
ven hoge

l1{ARIJKE JAI\ISEN .

die opvièl. In haar grcep lverd ze eerste en in het totaal_
klassement wist ze cp de 14e praats beslag te leggen. Di_tis zeer zeker vermerdenswaaro als u bedenkt dat er ui;na
honderd meisjes aan deze ir,redstrijden in de sporthal deer-
namen.
ilet belangrijkste van deze wedstrijden was ecirter hct
deelnemen zelf.tlet is helemaal niet van zoveel belang ofje wat wÍnt. liJatuurlijk, iedereen pr.obeert zLsn/haar oe-
feningen zo goed mogerijk uit te voeren en hoopt een prijsin de rvaeht te slepen, llaar ja, niet tedereen is zo gàfufo_kig bij de eersteir te eindigen. _De hoofdzaa.lr is dat íefijn gev'ierkt hebben en v,re eèn gezellige avond hebben ge_
had.
iiieronder volgt dan hct algemeen klassencnt en de rang-schikking per groep:

ALG!i,;ELIT líLÀSSjf,lEt{T }fEïS.i}iS 11 t/m 15 jaar.
1, Anneke Kremer.
4-5 Tineke vart Kesse1 en Emmy Holthuizer. 6-? tnetce Hoeve
en Gonny v.Vierssen. B. Hetty Brittijn. 9.Elly Klaren.10' rrcne serkeljon' 

J.irGEr,: 11 t/n 15 saar.
f . iienlc Veldman* 2" Freddy Saedt. l. Eddy
4. l(orbert Verburgh. 5. Ebel Hekstra. 6o
7. Kees Peters B" Rudie Uleij er 9-10.[eddy
ward v, d. \reen

Zaat Ï{at erstraat
RA]VGSCHTKKIi:,]G PER GROE?,

l,{eisjes B- 9 jr. '1 . Hannie van fngen.2 Sonja Meyer.l.
Sj aantj c Vink.

in het totaal-klasse-

nauwelijks drie tur-

]{olthuizer
Hu0r_e .iilJ -L(emans
Seijnder en Ed-

r? Q_10 i-
J tv .)L.

" 1 1-12 jr.

't 12-13 jr.

13 )r.

1 . AdrÍe Eckhardt .2.Hannj-e
Jannie van Hensbergen
1. Ànkie Buys 2.811y v,Offeren.S,Hannie
Peters
1 ' Kitty Buys
nink
1. Anneke Eckhardt,2.L{arian de Kok.3.
Tineke van Kessel

Patings,l.

2.Ria Rieken en tnkiË Ven-
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eeru goed,e tip!

Let wekeliiks op onze

7 UITSMIITERS
die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan,

Wellieht is hier iets voor U bij.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE ,HAZENKAMP".

Fa". PFEIL en ZOMIV

GROENESTRÀÀT 193 - 195 - 201 NIJMEGEN TELEFOON 25753 - 23125 . 2618t

co-oP
Goudbruin

het brood dqt oterb mqqlet en níet iltb!
(Alleen echt indien voorzien yan een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

Coöperatie ,,Nijmegen" u.a. - Burgh. v. d. Berghstraat 92 - Tel. 22846



WillemsweS 37 -

Nijmegen

TeleÍoon 23453

39

.1. A(uoou OPTICIEN

.@EIJDE

DANSINSTITUUT

1$it,nlo' -r-
bericht dat de inschrijving is geopend voor:

ballet
en

moderne gezelschapsdansen

Speciale clubs voor:

scholieren
jongelui en
ouderen

vraagt prospectus
van der Brugghenstraat 1 (hoek singel)

Nijmegen - Tele{oon 2418A

Kleertnakerij

Herenrnodes

VAN WELDERENSTRAAI

TELEFOON 23126



L,{eisj es

Jongens

.r

7,aa}

Jonqens

er '1

rr1

14-15 ir.
B-10. jr.

11-13 ir.

:1 .ÍIettie Kremer.2.Gonnie van' VÍerssen
3.Notlie Konings
1'Theo Bours.2.Arnc,Id PoIman J.Evert
Schout en
l.Peter Croeze.2.Gerard de Glopper
3. NÍci Uhlrlch

es B-9 jr.tr,Rosieta de Vos.2.Lenie v,Baak.3.Car1a
.. v,d.Sloot
9-10 ?r '1 . Pie tie Schof ten.2,Elly Stroomberg. 3 .

er 11-12 $

v 1o 4'7 !ltL- t)

Leny Peters

t{ooy
1 .Eàr:ry HoltzhuLzer .2.EIIy KIaren.3.i{ar-'i jon i{oolhrllzen,, 1 4-15 ,, 'l .Ineke Hoeve.2.I{etty Brittijn.J, frene
tserkelj on

B-10 f' 1 .Rud j-e Jansen .2.Han Casteleyn.3.Tonny
G eert sen

1.;12 ?e

3-15 rr

'i .Freddy Saedt.2.Rudi Eykemans.3.Berrie
ililverdi-nk.
1.Henk Veldman.2.Eddy uoLtzhuízey.3 " Nor-
bert Verburgh

1I/i'1 *^. rr ..l- 1t4

.},{arij -
a

Zaal Bijleveldsingel
l,ieisj es B-10 jr. l,Beppie Brittijn.2.Annie Lyon.3

Schoutcn
r? . 11-13 tt l.Diana Hoet.2.Klaz:-en HulsteinS

. . k" ïJulli_ng s .

Ílurnen
Selectiewedstrij den Kringkampioenschap N.V.f .

Op Zaterdag 21 januari trokken zes dames en drie heren
van de Hazenkanp naar.Arnhem om aldaar deel te nemen aan
de selectiewedstrijden voor de kringk:ampioenschappen van
de Neddr-Veluwse Turnkring .
Voor de 3de graads wedstrijd, hadden dÍ'ie Hazenkampers 1n-
geschreven, doch geen van deze dames wist tot de, finale
door te dringen. Bij de 2de graads hadden w€ meer sukses.
Ook voor deze graad hadden drie onzer dames ingeschre.ven.
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Els Jannirrk eindigde'hier als.tweede en lÍarijke vanstrien ars zesder-waard.oà"--ruioen .zÍch voor. de finareplaatsten. !ïas nàt ti-; ïu Or.rr"s een spal.tnende strijdrbijde heren viel hier niàts ,ru., t" beBpeuren, Voor de 3egraad hadden in totaal slechts vietr heren Íngeschreven,waardoor deze zích-reeds bij voorbaat ,u.r. u.i finaleplaatsverzekerd hadden, De.Hazenkàmper Henk de Vyjss eiste hierde 2de plaats voor zlch op. ir,à_t de 2dö sraaJ-;";;;;;,,,i;;ïuas geheel- een,Hazenkamp aangelegenheid; Si;o" Kersten enPeter van li/oerden yjarèn hier"de enige.deel-nemers.Het enige aardige van deze t'reestrijd was dat simon Ker_sten voor het eerst in'zijn leven ?etèr rur=rolj"']vii 
r\ua'-

Ter verduidelijking oieni"nog-tu worden ,r"=r"ro, dat indiverse steden in Gelderland"deze lvedstrijtien zrjn ge_houden. De final_es vonden plaats op 29 januari in De-venter; over de resurtaten iran onri'uàí";ïïï deze fina_les zullen we u in het ,.org"rJ" crubblad het een en andervert e}Ien.

F.S.Hoekstra
Hoofdleid er;

AB SEÏJNDER WTNT EERSTE ETAPPE! ! ! ENORJVIE BtrIANGSTEIIÏIYGVOOR RALIY E}I TNDOORTRATNiNïi'I I MTSS.E?APM ;]ENOE},{D.
De kopgrtep van de grote karavaan werd i,do eerste etap_pe aa'ngevoerd door een van de jongst* À";í;;*ers: Ab seijn_dererelde a1s eerste over de einoEtree;;-;;;;"" vclgtvrijwel geliik een groep, terwijl er in de achterhoedekennelijk deelnemers zitien, die niet vandaa varen reedsÍn de eerste ronde arre kraàni"r, te verb*iiken: rechtop-zittend zonder enig 

"poo*-ràr'ru"oroeidheid passeerdenzii de fÍnish. ne íaai*t" 
"irppe is nog veï, u/eg en hetkan geen kwaad de krachten te- sparen. Bij onderstaandeuÍtslagen wi1 ik^nog hetvolgendà aantekui"rr, 

-1"g"r.", 
diede eerste vraag foui met ,,föutfl beantwoord hebben, zijndoor de jury van aankomst beloond voor hun gedegen studieY'h'spelregelboekje, uiteraard heeft oeze tEioning voorallengegolden en is de puntentoekenning uescÀeioen ge_weest,



Jan Hendriksen, een \Í.d.weinige deelnemers uit het eerste
heeft i,v,rI1. tijdgebrek vragen zonder hulp v'h'spelre-
lelboekje moeten Èeantwoorden en zaL zeker in de volgen-
le etappe een beter figuur slaan. Tenslotte een eresa-
luut aàn de dames en dè grote groep beginnende honkbal-
lers.
PERS OOI.íLIJK KI,AS SE}[Ei'trT .
1. A.Seijnder 49 p. 10. F,van Ha1 +3 p'
2. D.l:iiikanp 48 P. 11. A."Taspers +2 p'
i. l.-r.n"u.y- 48 P. 12. R.v.d.Horst 36 p'
+, r"Seijnàer 48 P. 1). J.lioe.darn 36 p'
5,I.Dingelhoff 46 p. '14" R.Koedam .36 p'
6",I.Busser 45 p" 15. R.Kaiuiter 31 P.
?. iI .Brou,;ci' 43 p" 16. E.lJusser l0,p'
f . ii.Dingelhoff 13 P" 17 - Th. Sutmuller 28 p'
g. H.Vermeulen +3 pn '1 B. J.Hendriksen 24 p"

r"icl bel?"ngstelling ziet de jury de finish v.d-ttryeede e*
tappe tegémoet. Zullen er grote verschuivingen.in het
tcfàssemeàt komen? STAÉT V.Il.DERDE ETAPPE DIIISD-q"G 14 FE-

BRUARI 2O.OO PRECIES! ! ! !

Rest mij t.a.v.de ralLy nÓg te vertellen, dat de wed-
strijdknuppel gratis beschikbaar wordt gesteld door Re-

ij erà Sport, er thans'voor de eerste zes ileelnemers prij-
zàn teschikbaar kunnen lvolden gesteld en :\b 2i jn verdien-
de kus voor zijn etappe-overwinning dooi' onze Miss Etap-
Peldiereedsaandefinishstaattetrappelenvanonge-
à"io 14 februart zal worcen overmondigd'

De indoortraining, vlelke ma,andagsavonds om 19'oo uur
in de liazenkampsóàoor door Ben Companj en zo prettig vuordt

geleid, tvordt zeer druk bezocht. ..,ianneer dit straks met

àe luiientraining ook zo gaa-í, mo'qen wÍj komend seizoen
zeer optimistiscÀ tegemoet zi.en. Iiet eerste en de andere

teams zullen net als in 1958 weer afzonderlijk gaan trai-
nen met ong. 12 geselecteerden voor e1k team' Kleding:
iiïanneer je kousen koopt: ORANJE!! ilianneer je een pet koopt

ZÏIARTE!!Vraagvoorjeverjaa.r.dageeneigenwecstrijdknup-
pel of spaar ervoor" Een eigen knuppel verhoogt de slag-
pre'staties aanzienlijk; je raakt eraan gev'rend.a-l s aan een

vulpen. voor f.g.75 heb je al. een hele goeie! !

Tot de volgende maand
l'Í.P.JnBrunet de Rochebrune'

- t)-



TaÍeLtennis
Nu de eerste helft van de competitie achter de rug i-s
kunnen we zeg,gen, dat we tot nu toe geen slecht resultaat
hebben bereikt. Na 9 rvedstrijden gespeeld te hebben staan
we nu op de derde plaats van de ranglijst. lt1s moesten in
Flarningo?s en Roda onze meerderen erkennen, terwijt de
wedstrijd tcgen \'.'.:; .?. op een voor ons or:gelukki-gc manier
verloren werd,
ViIe hopen echter in de tweede hel-ft net zotrt ;cted r'esul-
taat te berciken afs tot heden en misschien, als lie alles
op alles zettenr nog vvel beter. Er ztt een kleine kans in
dat we nog op de tweede plaats eindigen.
Hier.onder volgt het we,istrijdrooster van de tweede helft
van de cornpetitie.

26 SarLaari Dc }iazenkamp - P,O.V, -)^^;2 f ebruari S,V.C, - De Hazenkamp
9 f ebruari De iiazenkamp .- "f/.S,T,

18 februari Roda - De Hazenkamp
2 maari De nazenkamp - D,N.VJ.
9 ma.art Dc llazenkamp - R-T.t.C.

13 maayt }'lamingo - De liazenkamp
23 maart De Hazenkamp - D.E.S.
B april O.T.T,Ve - De iiazenkanp

U zíet v/anneer we thuis spelen, dus kom eens kijken in
het Clubhuisi aanvarrg der wedstrijden om 19,45 :u:ur.

P- 0o s enbrug .

WandeLen
De tijd van l-uieren is voor onze afdeling alweer bijna
voorbij, Nog maar nauvirelÍjks 2 maanden en het wandelsei-
zoen staat weer voor de deur. Evenals vorig jaar openen
vrij dit seizoen met een Í'Bl,AREIdBAlrr waarvan nadere bij-
zonderheden in de volgende i{azenkampeï zullen worden be-
kendgemaakt, Plannen bestaan om begin februarÍ voor senioren
en adsplranten, een erwtensoeptocht te orqaniseren.
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Voor

ercd-usieue

ào^nt/rAeàin7

en

is één begrip

KOMT KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

ART]KELEN VOOR SCHOOL EN KANTOOR

BOEKHANDEL

LEESBIBLIOTHEEK ,,9n i3inln"
v. WELDERENSTRAAT ó5
TELEFOON 20640POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Fa.

Handel in Binnen- en

Buitenlands gedistilleerd

Al,.Aru^Lzen*Z^ BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀAT 59



JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenle 3Íl/"
Rijkspremie í O0/6

lnlichtingen bil alle kantoren van

»I)a Spua;rbo;r,,ls uan, lBlO')
te Nijmegen

HooÍdkantoor; Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 30,
Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

C(o*n^Lo*pnrr!

Uw Bloemist bliift

Fa. D. v. INGEN €'2"

MOLENWEG 5

TELEFOON 21135

NI}MEGEN

Gero- Zilvium en Zilmeta
Leerdam-kristal
Fris-aardewerk
Mosa-porselein
Wedgwood

Stuk voor stuk merken die Uw
vertrouwen waard zijn

Bovendien een uit-ge-le-zen
collectie geschenkartikelen
in kunstnijverheid

U vindt het al meer dan 25 jaar in de

,4.unr{/ronànL
Wed. J. A. Mulder

van BROECKHUYSENSïR. 48 t/o Postkantoor
TELEFOON 24764

"'mm'mm'mm=



Uitnodigingen hiervoor zul1en jullie nog ontvangen, omdat
op dit moment nog niet alles helemaal rond is" V[ij doen
een beroep op jullÍe al1er medewerki:rg om deze tocht te
doen slagen , Kom dus allemaal_L Opdat niet al het werk en
alle vooiberei@ zijn geweest. Tot slot
volgt hi-er een lijst van maï'sen, welke wij dit iaa.r vooï-
nemens zijn mee te 1open,

Heri.
26 maart Lentemars
9 april Eikelmms

16 april Noviomagummars
23 april lindemars Rriflijk

29-30 april Kaloramamars
'1 4 mei Siosmars
22 me;- Zwanentocht Huissen
28 ':nei Robinson mars
11 juni Nimwa mars
18 juni trwijk mars

2otm23 iuni Avondvierdaagse
24en25 Junj- i\achtmars

2 juli valt -,Teerden ?oelmanfonds mars
9 julÍ Zevenheuvelenmars Groesbeek

' 25tm28 ju],- VïERDAAGSE
27 aug. Bloemenmars
10 sept, Jeugdmars

ongo 9 sept. Airbornemars
15 okt, Herfstkleuren mars
26 nov. 

. 
St,ïdicolaas mars

HAZENIIÀL{P' - FAI\íÏLIEBERICHTEN.

Deze keer komt het heuglijk familienieuws speciaal ui-t de

Honkbal hoek. Voor een tweetal Hazenkampers heeft' 1961
zich we1 biizonder feestelijk ingezet. In de Nieuwjaars-
nacht werd in het St.Canisius Ziekenhuis namelijk een da-
verend vuurwerk afgestoken in de vorm van de geboorte van

MARIANNE

dochter van de Heer en Mevrouw L[evius-van der V1iet.
]ffas dat even een gelukkig begin van het nieuvie jaar! !!!!
lfe hebben zo het idee dat i:r deze historische winternacht
een schone droom in verrmlring is gegaan' lffaarmee we Henk
en Ada, zoals zíi ín de Hazenkampgelederen bekend staan,

-15^



harteiij k gelukwensen.

Een ander bericht dat onze'Honk-rsoft- en handhall.ers/
sters ook veel genoegen Zal doen, betreft de verloving cp
28 j artuari van ons aller vriend

P,H,JUNG
met

IILTA E.OORTMAN GERI]f,iGS

frr oud e Hazenkamplectuur zijn er heel wat Laze.tk.:mprrer-
bintenissen gebcekstaafd en er lopen van die: l_euke lui
rond, d-;e ziehzelf reuze humoristisch vinden als ze vey-
tellen dat de Hazenkamp eigenlijk zorn soort huwelijks-
markt is, Hans Jurgheeft dle leukerds nou eens lekker in
hun hemd gezet en zijn ingenieursoog.helemaal over de
Hazenkampgrens heen gericht naar 'rhe* verre?? VolIenhove,
ïvaar - dat blijkt nu - ook heus nog wel ]ieve meisjes
ïvonene Als ze straks getrouwd zijn, lvel , da.n v,iordt lilia
natuurlijk ook Hazenkampster, aL zou rt Íf&aarrr Basislid
zíJn" De tr:ekomstíge l\,{evrouw Jung is jeugdl_eidster en op
zo iemand zi-tten lve bij de Hazenkamp aI jaren te waehten.
ï',{a,ar daar praten rrre rlog wel eens over tegen de tijd dat
de redactie de hurvelijksaankondiging ontvangtn Voor rt
ogenblik bepslen yíe ons erbij cm Hans en lilia toe te
rl/ensen dat zítr samen lang en gelukkig mogen teven!!!

Ha.

DANI(BESUIGtrNG.

Geachte Heer Hoekstra,

Hierbij danken vrij U voor Uw felicitatic in het clubblad
van januarÍ j.1. Verder willen wÍj aIlen, vooral de hand-
bafdames en aanhang, onze hartelijlre danÉ tetuigcn voor
de vele blijken van belangstelli:rg bij ons huweli_jk.
A11en die i-n de buurt van de PolCerstraat komen zíjn daar
op nr.22 van harte welkom. 1i[el gaarne in groepen van B,
daar wij geen stoelen genoeg hebben óm meór liefhebberÀ
te plaatsen. Kaartjes zijn aande voordcur verkrijgbaar.

Erq4s Peters
Jo Peters-van Haalen.
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