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VAN }E R}iDÀCTIE.

Met"het verschi.jnen vàn d.Ít nunmer eirrctigt ric Ja jaar-
gang van ille Hazenliamperri"
cezien enzc fínancieel mind-er gunstigc situatie heeft het
lange tijd. aan een zijC.cn draadjc gehangen of .r^re d.e uit-
galre van ons lx.aand,b1ad" zoud.en kunnen voortzetten" De
algemene opinic, dat ons orgaan een onmisbaar element is
in d.e Hazenkamp-samenleving, heeft eehter d_e doorslag
gegelren en gaan l're d-us "vroli jk verd-erit.
Dit is mogelijk doord.at de organisatorische opzet in een
andere vorm zal worden gegoten. },.{et ingang van '1 januari
1962 zal namelijk ons maand.blad- door onszelf vrorden ver-
zorgd, d-nw.z. een groot aantal terzake kund.ige led.cn za1
voortaan het typen, stencillcn en wat d.ies meer zi_j zelt
doen. IJat betekent een belangrijke bezuinigirrg op onze
uitgaven, maar ook, d.at we NOOIGEUCONGEN onze relatie
met de Copieerinrichting B.ltr.S. moeten verbreken.
En laten we het maar eerlijk zeggen: d.at spijt ons zeer,
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ieant d'e heer spijkstra en zijn med,cr,rerkers/sters hebbenin d'e afgelopen dric jaren siceds ,ot-a"otl toevrijd.ing?rne Fazenkamper, verzorgc- en uc ,rillcn in d.it raatstemaandblad dat vanuit de van l,,re1d-eren"tr"rt versch{int,hi-ervoor gaarrre onze oprechte d-ank betuigen.
Deze wijziging brengt natuurlijk ook a"-i"àige risicorsmet zich mee: we kunnen nameli3t ,ri*t *""" garand.erend-at.ons blad prompt op tijd zai uitkomen, zoals d-at totnu, toe bij d.e B.iií.S. het geval vras. Getràcht zal rvorCendit voortaan in_cle eerste helÉL -ga11d-e maand. te l_atengeschied."r,.. v ;;*;;';i_heel ui-tgeven is vanzelfsprekend- enige aanlooptijd. nodigen d"aarom zal ,Ie Hazenkauper, in .i_eàember a.s. niet i_nde huidige vorm verschijnei. doch ,*r u"r, ;.g" LmDETELïir-GEi,lB...:\J word en uitgegeven.
ne eig'en uitgave zar in het begin nog ,vel even aan enke-1e kinderziektetjes lijden en d-aarom ïoepen we bij voor-baat il-e clementie ven onze lecjen ino In ied.er geval i-sh.et zo, d.at clie. IeC.en, d-Í-e zícn zo spontaan hebben ààïr_gebod"en, hun uiterste best zur-ren aoàn o**a" zaak zovlot mogelijk te laten verlopen.
In januari 1962 begir.tnen oru ào* met d-e {e jaargang van'?Ie ïIazenkamperr. fn d"ie n'euire Saargang-"iàrr-"r, ïÍe onsvoor een rubriek te openen voor onze-leàen, d.ie overi.ets anders d.an speciàal d.e sËort i,rillen 

"óhrl_;_."r..ldaast de lichamelijke zouden we d-eze rubriek met namewillen reserveïen voor de ge_qslq_1-1iLe_ o"i*itr."fing inonze vereniging.
I"? "lgure wijziging die eveneeï]s nauff met ons blad isbetrokken, i-s d-at v,'ó voortaan ni.et meer kunnen beschik-ken over de med-ewerking van 3'p,EJ0, aiu à"Jurenae d.e af-gelopen jaren op zo voortreffelijÉe *tii" il-"t ,i"o**van de handbalall?li"S verzorgd,e. Ie heer Fred Vloemansheeft zich namelijk oà p"""oonri3te redenen-teruggetrok-ken" Ii,Iij verliezen in hàn een nÍet alleen trourne, Llaarook. e en buitengeyo?n v-t of en geestig schrijvende mede-trerker op wÍens interessante àrtikeÍen ,*" í"à.i; ;;;;prompt op tijd. konCen rekenen. l,foo:. zijn steed.s zeergewaardeerde med-e*erkÍng betuigen wij Ëen #;;"-;;;"hartelijke d.ank. 
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Hazenkampers!

[Iw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband
Toiletartikelen

Eau de Cologne

Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISTERIJ

W. Rrinkhuis
DE DROGIST VÀN NIJMEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbouwschool

Telefoon 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

inrichten van Uw

won ing

slaagt U beslist

bij

,,Y iLànzs

Meubelen

V loerbed ekkin g en

Gordijnsto{íen

Matrassen

Dekens

etc.

ZIEKERSTRAAT 6-8

NUMEGEN

TELEFOON 26073

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor Lfw Gezins. en

Bromfiets W.À.-verzekering

Assurantiekantoor

S-. #. §n fr(uol"s
Schependomlaan 3

Niimegen

Telefoon 08800 - 24600

ct"f**".*"

,91.$1Í.?31r,,



.%=s:È-= geysers voor atle gassoorten

. ASW kranen voor sanitaire installaties

APPAR.A

Verwarmings-
en

LoodgietersbedriiÍ

Motorhandel

,rG.rard Tiirag.Iu

dealer van

N.S.U.

NORTON

MATCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDÀ

Voorstadslaan 244

Telefoon 31220

FIRMA .A.írautig
JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20384



vf,ri ie vco t^21*tr
Onlangs vrerd. rnij d"e vraag gesteld.: lrJe bent hoofd. van
een cÀristciijke school, rïaarom ben je d.an voorzitter
gerrorden vay\ een neutrale vereniging, is d-at rvel met
eLkaar te ri jmen?'r.

lïu rveet ied.cr Hazenkar:rplid. (althans behoort het te rve-
ten), dat onae vereniging liIEt neutraal is, vant op de
lidmaatschapskaart staat d.e grond-slag en het d.oeI en
hierin is geen sprake van neutraliteit.
Onze levenshouding moet bepaald, ;orcl,:n door het Evange-
lie van Jezus ChrÍstus, zo staat in av*:'ke1 2 te lezen
en noen d"it nu ll.aav eens rleutvaaL" Ik voor mij geloof ,
CLat d-e op::ichters d"cstijd"s tselbevust het uoord t'chris-
teliji;r' voor oÍ,ze r.aa;m hebben weqgelatcn. nikr;ijIs rirorC.t
d-it woord- misbru-ikt. le oprichters wild.en ?gU christe-
lijk zíyn en"r,7ooï hen was het Evangelie van Jezas Ch::is-
tus het centrale punt vaar alles ond.raaido. En met d-at
Evangelie (niet gebond.on ea:n een of andere Kcrk) ,.rÍ1c1en
zij han leden ín aanyaking brengen.
I{u nog ste ed.s zíet ihet i{oofC-bestuur als vooïna.amste brn-
ding het Evangelie van Jezas ChrÍstus e11 daarorn zal dit
bestuur artÍke1 2 a1-ti-ld moeten blijven hand-haven, Dit
artikel is nooit aan tijd- of plaats gebond.en.
Iaaron vraagt het Hoofd-bestuur ock nu nog ean CLe Ied.en
orn des zondags vöàr 12 u-:uy giren sport te bed.1i jven r op-
dat een íeder gelegenheid heeft zíjn of haar kcrkelijke
plÍ.chten 1Íaar te nsmen.

./\-...Heer l{uisman (oud--voorzittcr, Reil.), U kunt eïvan yëTZe-
kero zijn, d-at het Hoofd-bestuur probeert om de geeste-
lijke ontwikkeling ín rrle Hazenkampri nieur'r leven in te
hlazen, maar o e d-íe ellend.ige concumentie van de tele-
visie !

In de jaarvergaderíng van het i(,NrG.lF. (Ued.er-Ve1ur,re)heb
ik met klem betoogó, dat het Verbond. toch vooraL reke-
ning d-ient te houd.en, d-at de zondag voor het gezin raoet
ztjno Vlaarom zou de zaterd.ag niet als sportd-ag gehouden
kunnenlrorclen en rrel vooral als de.zaterdag in het alge-
meen cen vrije d-ag l;ord.t?

J.van d.er Plas.



CTUBITUÏS ME}EDEÏ,ÏNGEN

fn de eerste plaats lvillen vríj de voorzi.tter bedanken..oor hetgeen hij de vorigu ,ru.Joa i" h;;-;iubbtad heeftgeschreven.
'i{e ziin b1ii, dat gebleken is, dat toch nog iemand. onsrverk waard'eert, 'wa"nt er zijn ook afdelirs"fir'àï1"i"ï'ï*;het kas opmaken nodig vindón te schrijven rrhet ,ras een
1:oun',.. (Kritiek is gemakkelijk ." eoËàk;op, maay stekendie crÍtícasters zelf we1 eens de hànd-en ,.it an mour,ren?Red". ) I{aar er moet nog heel v,rat geberr"rr. ïi" i" er bi jv.zo hand.ig met lijm en spi.ikers on dat mooie Hazenkamp _meded'eringenbord-, da-' c-oor d-e Hazenkamp;eugd vernier-d_is, in elkaar te zetten? En wie ,"o frijí.;; ;;;;#;_nid'dag ruiten kunnen kornen inzetten? Nàar zo,n persoon1.;ijkcn lve al il jarenf, uit.

naar ) november ons clubhuis een jaar bestaat, zoeken1-;e in de eerste plaats nog icmand, die talent genoeghccft om rríervan een gr".lhg" .r.ànà*;" ";;;"r. Een avondd-ie wÍj bijv" vroe*eï in het Centraal Gebou_,,,, gelvend- vria_ren, hebben i,re in het elubteuis,nog ;;";;"!Jr."o . (st[uarblijf t Jan van der Sc:haaff d_an? Ui; treeft toch toegezegdde ze a'ronden in ]ret clubhuis te orlani""rnr,t Red.) uu'Íj';er'ri-r'chtíj,l 
013 f november a.l1e_ leil'eà 

"r, .irn aÍ.der_ings..ien he t voltallige Hoofd.belffir, '--- ***j
Gelukkig zijn we al zo ver, ciat op Ce::gelijke avonde:: demees'l;e led"en met een z,Íetjó drirL.u* , t_rarLt anders zou dearfryas helemaal .:?iT zijn_', vocral orncrat het opknappenva:r .i b ka-rr,,,ei altijd dco; dezelfcle f"i"r"g"aaan moetword-en" ï/e 50r:un eshtcr* d-at d-' afuasrnarnrie -roch no;vóór 5 novembàr komt, *à"i*"= zíjn toch ook altijd nog1ecen, dÍe een riet;ó lenede; ;;";;à"irànlru vinclen"Helaas is er nog stàeds 

"or, "hrorr.isch tef,ort 
"rr. meisjescp d-e g'eïirone avonden, en ïre hopen dan ooli d-at dit in c1etockomst bctcr z7t- t,orlcr,t r"àit--ar-;";;.;: z..ch n.etsteeds a11een met het biljart bezig behoeven te houden"?ot slot vril1en we nog oyrze nienrre afd.eling hartelijkwglk-om heten; ,re hopeà a-t ae teaen van de rolsciraats-afdeling echte,lclubhuis-IJazen,, zr-ltl:en r,yorden.

Simon-Ría.
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Voor

ercLusieue

ào^nt/<leàin7

{U,lAEíiEt'

en

beErip

KOMT U EENS KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

ARTIKELEN

,r9n

KAilTOOR

BOEKHAN DEL

LEESBIBLIOTHEEK
13inln"

v. WELDERENSTRAAT 65

TELEFOON 20640POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Fa.

Handel in Binnen- en

Buitenlands gedistilleerd

A(...Aru^4zem *Z^ BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀÀT

TELEFOON 24980 NTIMEGEN



JEUGD
1

SPAARWET
958

DOË MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3fi/,
Rijkspremie Í Oo/o

lnlichtingen bij alle kantoren van

»Ile Spao;rba,zr,k uan, lBíU,
te Nijmegen

HooÍdkantoor; Mariënburg 67
Bijkantoren: willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaarseweg óg, Gerardsweg 3o,

Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

9(o*nn[o*pnr, !
Uw Bloernist blijft

Fa. D. Y. INGEN E Z"

MOLENWEG 5

TELEFOON 21435

NI]MEGEN

Gero- Zllvium 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

-/U ri *e 
a.s 

e,.ku n, t /ro nà nL
Wed. J. A. IYuider

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o postkantoor
TELEFOON 24764
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l,Ian de ïIoofi-leíd_ing.

Fgb1gpqg.
Yele gymnastiekleaen zíjn nog niet in iret bezit van een
Iiazenkamp-d-riehoek. neze zijn à f . 1.2J op les vcrkrijg-
haar.
EreJ sylAggq -tj_qp e_rt *+-I1S +g.C e. ._

Veri<rijgbaar à f, 1"25 bíi Mevrou1v van Geel, iiínd.estraat
42.

Ëysryqqtreklq,p-pqqg
rn verbancl met d-e filmmid.d.ag- en avond- van het ?;.NoG.v.-is er i4 óe zaal Tlazenkampse.;eg op r,roensd-ag 1) november
GEEI'I les.
OuC. Papier rr.ktie.
Ieze aktie, ïraarvan o.e opbrer:gst bestemd- is voor ce lan-
gemat verloopt nog niet naar lïens. Het zijn steeds d.e-
zelfd"e pcrsonen d.ie oud- papier rneebrengen, Zeker )Oli van
d"e liazenkarnpers heeft nog nooit iets ingeleverd,, wat
rLaar mijn mening niet bei:aa1d- op veel clubliefc-e d.uic.t.
Iaaron r-icht Ík noguaal-s het verzoek tot u: I,[EE]L[? oun
lè.Pi:R-ltrX rAAq_tE__LES Og' NAÀp HEr CLUtsEUTSt*:-_:.7=%

tneze aktie kan alleen slagen als nict alleen c}-e g;rmnas-
tiekled-en zich híervooï uitsloven , rtrae;t ocic. af,le 1èèeg
Ian= 9e=gevegafriq].in .- zoals bad.mintonroií, ffiers,
honkballers, voetoài-fers en wand_elaars!! ! nóa,)
Cent voor d-e mat
Ondat d"e papieraktíe nog steed.s niet
taat afwerpt.- starten l,re rranaf hed.en

-5-
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tie ond.er fret notto: EEN CENT VOOR Ï)H n/iarr-
rn de gymzaar to*t *"ffit opschrift:Langemat, Het 1s,d.e bed-oe1ing, aat igLgx gymnastieklid.in deze bus vrekelijks *o.l ".rli O"epoffi."ïorn cent perles zal voor ïI zeker geen bczwaat zijn, Voor ons is d.e_ze eent echter zeer belangrj-jk. knneisr vele kleintjes
maken óén grote ! ! !

nít gaat natuurlijk alleen op a1s er ook v,,erkelijk veleklcintjes korncn, doii{oz. a1s ook iedereen rvekeliji, 
"i:"thaar cent in d.e bus deponeert.

(nn dan ook nog ccn br-rs ophangen in het cl_ubhuis e \í{aar
ieclere badmintonneï, hanclballcr enz. oy\z. "rin/í""*-cent i-n kan deponererl za vaak híjf zj,j iir hei clubhuiskomt. Rcd. )

lt|qtq.gq.
nc afgelopen maand"en is simon Kersten ,ïeer i:nÍge malenals líd yan het Nrcler 1,Ic1ur:sc Keurkorps in ,.,redstrijden
uitgekomen. Ct1:: 16 september iaaam hij ;ít iit :__en i,ve C-strijd tegen Halle (lcigia) en op 2] scptember tegen deStichtse l,urnlring.
Turnblad.
Bont TI r:e ed-s op het tu-rnbl_ad_ geabcnncr:::c1? Zo nietrgccftU dan op bij c1e heren Korstanje of }ïocksi;ra en U krrjgtied'erc veo-rtícn clagen iret turnblad thul"e"utorrd-. .voor
H.azenkampleilen is d_e abon:remcni;sprÍjs slJchts f , ,-r.BOper jaarr dnio f. O"O7I cent per nr-lljjner" Allcen al defotots dic in ciit blad- versehi;nen, zijn d-it luttelebedrag rcecls clubbcl r_.n d.wars llaard-.
Knlf,G.'tJ. Film
rn het vorige clubblad he.ben r,ve r.ccds meJ-cling gcmaaktvan bovenilenoelid evenen:errtn IIu kunncn we hierover Cannog enige bijzond.erhed,en vertellen.
Er r;rorCen vier voorstellÍrrgen gegeven, namelijl< or:woensd"agmiddag en r''roensd.agavond. 15 ,ovember en op zater_
Ieze voor:stel1ing"n, ffi1ret clubhuis r,;,ordengehouden en geheer gratis§n o' zijn voor iËe;;;;";""-gankelijk, dus ook voor de leden va:r de onierafd.elingen.i(en dient echter rver rekening te ho,den met d.e indeling,
1911s wij die gesteld hebben en die aan het eind.e vaniÍt epÍste1 staat vermeld.

r



3ij d.'e ingang zal U ccn bus onder dc neus gecluwd. vrord.en
rtrà,àT:.r! een bijd-ïagc voor ee langcrnat lcan r',rord.ez: gedaan.
Op u'oensdagmicid-ag en zaterd,agmidd-ag zaL tijd"ens de pau-
zc a,ayl d-e irinclerCn ccn GF.ATIS COlfSUt,r?TIE aangebod.en r,:or-
den, teruijl cr op zA!eï.q+gqlonq:Ep-.!_-!4 is. 'r'i.at vooï
soort filns er ged.raaid- r,;ord.en? Natuurlijk vcrschÍ1lcncle
gyimastiekfilms, cloch d-aarnaast r,al nen oolc and.ere filns
te zien krijgen.
Tot slot volgt hier d.e groepsgcmijzc-indelings

. 
Voor dc togls*Le:l+4Ë o,r ïrcgg|qeqisÈAg*f à gg-itgnb--er

(liarivrrr'l+ HALF,iiiE)

Za_q} ëaZsqE_atï+§Sriqg : d.e meisjesgroepen die op rvoensd_ag
rran j * zf en va.n 4 - 5 uur les
hcbben;

.4a3}-l'L?!§§.i{aqg

óc jongensgïoep d-íe op d-ond_eröag
van 4,15 * 5"11 uur 1es hcbben;

I de mcis jcsgroe'r: ój-e op rriaanda,g
van 4,15 ^ 5"15 uur 1es heef-L,
c1e jongeirsgïoep rlic van 5 "15-5.15uur 1cs heeft en cle ncisjesgroep
d"ie op CLinsd-ag van J,15-6.15 uur
les ]rceft.

Ig?Lgg*§l=eg.i!,&§* d.e meisjosgroei: dic op vrijd.ag
Brjicveld.si-ngcl vPn \.15-5.1) uur les heeft.
r,ro or d e vo ors t elL1IH_S!*:g9.+§-{pË? rqg4 __1. 2 4qt§qb uë ( A;,.:-
TÍATTfl T!ÀTTi IIATTM\
v Jtf iU lu!!I aUrlJ / .

?ee].__&_zq,+bpqpq-9se,g, e de meisjesgroep dic op lioensdag
van'1 ,15-8.11 uur l-es heeft en
d.e junior-d.amcsgroep d-ic orl
iroensd.ag van 8.15-9,1) uur les
]e -,af* "rruvJ u 9

de jongensgroep clie op d.onóerd"ag
van 6,15-T"1! uur Ies hceft.

c d.e meisjesgroep clie op raaandrag
van '1 .15-8.1) uur 1cs hccft.

Yoor de voorst"f,Àí _nqy_egL!§{ (Uw-
.*::T-

V.r,-t'lG tL{j:}' llttrjJJ
4ael§qz.glkampssy€)g : de mcisjesgroepcir d,ie o! ï,.oc."os*

d.ag van J-6 en van 6-7 uur les
hebben; Ce jongensgroep C.ie op

Zaal 'iiatcrs tra at



d.onderd.ag van
heeft. 5.1r-6.1! uur 1es

ZaaL Waterstraat : de meisjesgroep d.ie op maanclag van
6 .1,5-7.1 5 uur ies heei.t.

lrcnci b*
U vindt d.eze keer een stukje 

-11 
haast geschreven. Er zijnvt-rschillende inte:rne moeiirSt*red,ea Ín d,e afdeling ge-,reest en op het laatste momeàt kwam ae i<reei: ,rwie ver-zorgt d"e kopy voor het cIu.bblad?r', i1le1nu, fri", is deverzorging. De dames d.oen het redelijk ií ae 1e dis_tricts-k1asse. Het resultaat drie ;;;";^-"ïi ,"" wed_stri.jden is niet slecht. In vergetiSt<ing met vori_g jaar

zaal_ n{cis_ics_ II-B_.S. .: d.e meisjesgroep die op vrij.ag van3ijleveldsingel 6,15-7"1! uur tes t "eit.
Vercler d,e jcugdle.d.en vaïi de ond-er-afdclingen bcneclcn 16 Jaar.

voor d-e voorstl$:Lng_pp zatcrd-aEavorrd 1B novcmbr,r í^HT,T-varrle ger
le d"ames-scnÍoren_groepen
ne damcsgrocpen
De hercr.
le Hernrl$:::"""n-groePen
llerder C,e damcs cn heren van deondcrafd_elingon yunaf 16 Jaàr.

?r_-*_:o":U"g^.15 en.zatcrdag 1B nove:rber is he t clubhuis
-r'r -rorr'rr G- 1'11r'.lvCrtoningen GEsLOT-:,it rrccr nict-ki,ikrrs.

De hoof d.leid"er:
F,S, I{oekstra"

o



zijn er vier geroutineerde speelsters uitgeschakeld. d.oor
euigratie, hul're1-ijk of t,edarrkent dit w-arerl werkeli-jk goe-
d.e speel-sters, d-íe een steun rraren voor c.e ploeg. Er zÍjn
we1 nieuwe speelsters gekomenr maar d"eze moetsn nog leren
of ínburgeren. Een uedstrijd- bijv" tegen r',iesepe verl-iezen
met 7-5-r,oor dameshandbal vee'l d.oel-lrunten- geeft aan, d"at
de aanvai r,iel goed is rfraar de verCecl-iging te zwak. À1s
de danes iecler hun plaatsje hebben gevond-en, zul-len d-e

resultaten zelcer nj-e:t uitblijveir.
Ie coniretitiestancl is thans c

Rornebroek 7 - 11 Àctief 'a * 6
' ï-.ii.-,f.O, 5 - 3 1'l esel:e 7 * 5

Srvift 5-7 tazenkalnp 6-l
I.IioS" 4 - 6 Esca r: - c

i-lJ:o.Jl.l*.-
In t'llanclbaltr stond-z zí; zal.Jen een he-rtig wocrCjc J:an
,:ieesp::ekeïLrr, rir.aar ire l-a:is gaat hr,:t met d.eze piceg s1e cir-1 .i.iii&rsc1'rijnlijk tc iLcog iirge deelcl , Iia;r r;:t r;i1t U, rrle
Goffertil vorig jr:.at 2<t in ce 2e k1as, pronc.reert, gaat
sanen mei; Ce lir";zenliailn, maer víiiliest twce hecl goed-e
sitelers" ,llet r,,roïcl--L a:.ngevuJ-c- met I:la::enKanpeïs, d.íe ncoit
gehand-ba1d- hebbr:,r en net tl'ree jeugci.ige speLers. Irt eif-
iai sreelt i:iet é6n keer vo1.leiii.3'er:" verliest ied.ere
recLs'brijd" orucl-at i:e'i; 6een lqAg is. Ie heier trriner:. niet
r:n lionen ni-et ol: c;-e cl-irbavon.;-, ïra€lï h.irt juist zot:r nracli-
i;ige geieg'enheid. ís on" tactiek enz" te licstrrei;e:r. rliant
a1s r,,re cie '.ueilstriji.r.::r bekijke:r, zíen we oe voorhoede niet
conbinerejl en iii óe aci:te:rhoede vallen te veel gateii (ge-
rrriO-d-cit! aantai tegenpunien 13! !) le spe] er::s vul-len eli;aa:r
:riet .a,iJil , vCött- ,,11 [.1C.í]teïhoetc sne]-en i:.ito i c -- eeCï apait.
Ik beC-oel-: er gaat te reinig één snel mee naeï \'o-ren oÍ-
llaar c"cl:.irlïci1 "Ie stand- in d.eze afcieling is thans:

Àctief 6-11 013'l-:iaIi 5-4
S;,iÍt 5-10 Ucli 6-4
Ile::cules 6-7 IES 5-2.
Quick 5-6 ilazei:kamp 6-O

Ie dames en hereir I spelen ! novernbeï aos, tegen DIIS te
iiengelo.
Heren 2 is een enthousiast stelpchter r,veinig spelers
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zijn d"e handbalkunst meester en van d.e tnee spelersrd"iehet we] zijn, gaat één nid.den in het veta zttten en d.eander vrord-t d.oor de scheid.srechter r/regens onplezie_rige opmerkingen het ve1d. uitgestuurd_, D; 3orrg"r.*, d.iehet leuk vi_nd.en om te spelen, zijn het tati:-;tst enzullen ied'ere keer ureer trots op hun borst klonnnr, o-zeggen; met de rust stond.en we gelijk, dat *""i5"ïràï""is onze schuld, maar. het vÍas eeï1. pretiige vredstrijd, vrehebben 1o1 gehad-"
zíi staan ook ond-eraan in d-e compeiitie, maar kunnenniet degrad-eren daar zíj in de làagste ír",""" spelen"De competitiestand van het 2e elrtàl i" ;i;*ni_et bekend,

11. Mevius.

I
I

I*. I!ti il

I

cnk
rn 1958 niet, op ! september 1!ö1 rrè1: Hazenkamp r over_gangsklasser ! I I

A1J-emachtig, ,,r1! een vreu_giC.e, -,.rat een enthousiasme opcie gedenkvraardige zatero-Àgmi.aciag, tou, uri; rta onze 1-oovervrinn"ing op het Bever,,urjkse Roàsr,.rijk heï terreinverlieten' Hoe het i-n d-eze"ooo, orr" zo succesvor- verr-o-pen strijd. is toegegaan i,,.ordt heel aard,ig ïreergegevenin een artikel in "Dc korte str:pr, , het oFriài""r orgaanvan d.e Amsterdamse honkbalverenigírrg,,Qri"L,,.
lrle laten dit artikel van d"e hand- van Quick-voorzitterW. Ad.riaansz - ons v,rel-bekend _ in zípn geheel volgen.
IISON}SRI}DER 

BRUIIE? }tr ROCHESRUNE IACHT.ViiANTN fJME G ]]N' IIEET'T ài;M OYE R GA}T G S K IA S-SEAendatisIE HAZ E-NKAMp! ! !

zaterd'ag 9 september j1. is in Nijmegen d"e beslissinggevallen in de promotiecoupetitÍ"*rrrà= de orr"rgang.s_klasse, waar wij za r.a.*r Ai; Uetrokken zijn gevreest. Nade 1-4 nederlaag van de,rorig" weekl d"ie QuÍck op ei.genterreín 1eed. tegen.de Nijneelse Hazenka,mpers, traden nuin Nijmegen in de tweed."""orràà aan Ie Hazenkamp tegen

-1 0-



de d-egradatieeand.id"aat uit d.e overgangsklassez Roosv,rijk,
uit öe streek van Kennenerland.
Een 1-o zege voor d.e thuisclub vras voldoende voor de
promotie van de Nijraegenargn, die daarmede voor het eerst
hun district rnet een oyergangsklasser konden verblijd.en,
Voor ons, Quickers, is door dat resultaat d_e kans op pro_
niotie d-it jaar verkekeno De sterkste heeft echter gàrrór-
nenr en d-at d.ic nu juist uít het oosten rran ons land komtis, objectief gezien, een bondsbelan€: van betekenis,
Onze teleurstelling zí7 nu aanvear:d. en een oprechte fe-
licitatie aan De Hazenkamp mag hÍer zeker niet ontbreken:
van harte, Nijmeegse vriend"en! En zorg ervoor het volgendjaar in d-e bovenste hel_ft van d"e ranglijst te eindigen,
vra,:t d"at betekent cLan automatisch het eerstektasserschapi
Een nog vrij grote r,-raarnemi-ngsploeg va"r: cle orLzerL uas naar
cle oud"e keÍzersstad- getogcn orrl - raten rrij eerlijk beken-
nen - Rooslrijk tc zien zegevieren en ons daard-cor "vveer
tot kanshebber te maken. Het is ni-et gebeurd. Enerzijd.s
d-oor het sterke moreel van d.e Hazen, anC,erzijd_s d.ooràat
rle Rooswijkcrs (als vierd.e ge éind.igd met 1B punten uit
1{ r,red-stri jd,en) de tegenstand hebben oncterschat. yoor
d.e r.,'ed,strijcl vingen v,,ij nog de opmerking van Haaylemse
zijrle op: "We zullen ze hier in Nijm.egen i.",-el eens laten
zíen wat honkbal eigenli jk ist'. In ,Le 6 lnnrngs hoord.en
víe nogs r'laten r',re nj-et tot d"e laatste irinings wachten
met punten makerrrr. In d.e laatste slagbeurt van Roosr,ri jk
kon het troostlroord_ van d"c coach:ii jongens, vre leven nogu,
echter al geen indruk rlewï maken. Het enige ,ount in d.eze
i,ved.strijd. ,'rerd. in d.e Je innirigs gescoorcl_ door de rappe
pítcher Gerard Francissen zelf, d.Íe het thuishonk stal
toen na J-s1ag cloor Ed. Sauer (het,,vas nota berre de d.erde
nu1 geweest) d.ícns vanger de scherpe cuïve niet vast kon
houden en de tv,'ee meter van hem af liggend_e bal een ogen-
blik moest zoeken. r o....
Evenals het eerste promotieduel was ook nu vreeï sprake
van een pitchersd.uel, waarin de slagploegen veruit ach-
terbleven.
Toch i-s het succes van De Hazenkamp stellig verdiend. Na
in d,e competitie steeds in d"e schad_uw van het ged-ood-verf-
de kampioensteam HCÀli[ te zijn gebleven, gelukte het d.e

oranje-groenen tenslotte in de laatste wed,strijd. d.oor



ecn '1-O zcgc op 
^I1cn 

ïIecrbna:. gclijl; tc cÍndigen. frcbesil.ssjngswed.strijtl r,rerA cen $_j zoge rroor de promo_venCj- (na 1! inni:rls t ).-lhi-ntnt"r".,Lri,.o-1 qons lre:r.,1en
.ciia-rira dus Quicf ". Róosvijk get icpt(mnï ."*pn"ticve-liji: {-i en 1-O). Het -uean', dai :ra vier r,-an zulkc ,,,,eC-_stri;;dr:il ovcrcinil r,rist te ífi;ven, heeft hct succosstt,llig vcrdi:nd, zoni_ur cirigJ 

"""t"i"1i.ï"zo:rd-cr andere tekort te, wir-r-à, clocn no*en hier genocmd,t,;ord-ln pitcher Gerard. Francisssn, vengeï Jan Hcn6rriksenainvcoro.cï t.il,cs Dogea::d_s en coe.ch :ru:lct ac no.Ac;;;;;
ci ie 2r' jn oostclijtr< pioriicrsver* thi;ns beloond. ziet.
-ln rrat nu met Quick? rliij zul_len hct volgcnd.e jaeï op_-rrieu'r ecn gooi moeten doc:r in i,cn tv,,,eed.e k3-asse. , .iesterkcr zal zíjn d.an de huid_Íge,
Ic *:r.Èsaal ged.eg::aciee:rd.c overganE;crs koncn mee knokkcn,d'. milss:al gedi-grad-eerd-e 2e ltrr"sscrs d.oen d.an niet Ele ernoe. En na het volgende jaar za1 d_e orrrgo.r,gsklassc zijntr,ercir,'.cn,sn en -"ie clan nog twecde klas""" i.,"ï, staattoeh ecn klassc clichter bij d-e top, rn fcite spclen lrijdus hct vol"r;end-e sei_zocn càn hal,r" L1.rs"e hoger.l,'iaar in tfÍ;inegcn ].acht onze vriend. Brun"t ao'àlàhebrunetn drini<t zi jn pils" iii j hccf.; ge lijk.. "iri; 

-frccf 
t hcm1r, rral 'i' ; I r'i l?_rlÀ o a c

Tot zovcï 'Ie k-orte stop'. re cijfeïs van dezc 
'ved.stri;d.weïens ïcrpresultate:r; Geïard- FrancÍssen to_<-a-

Eit Saucr (noo*ii;r) 1;-í_;:?1 oe gs 1 aggcrnic':1e'u "' 
| :, Ë3: "Ë#ï:.* !Íí; Í ;Íïï" 

t t "."
P-oosri jk Cr l OS (Kooinanó, S_.ucr

en plcoy A?25A,' do Bie , A.ZAO)
Fouten: De Hazenkar,:.p g en Roosrijh !.
IIcCci hct voo:"becl-ci v,rn -,in Brunct uat betreft hctdri::rlicn van pi1,s d_co:i: vele a::.dere,r aaags 

""-n"t"",l"rn"ilerci gevol-gd., -,rerd-en er a} 11ieer p]-anneà gemaaki voorc-le jaarlijkse feestavona, d-ie op het raonent dat dit
_1rT*9, ve::schijnt al irc€,r tot d.e geschieo.e,nis behoort,I!{et d'eze avond benoort ook het "niro"r. i9àï-0r"", tothct vcrlcdcn. onrr-erstaanà ratcn ,,i;-,,"g ;;;" d-e eind-stand.en van d-e C.ivcrse coripetities vol§en:



x

0 2 26 Ie rtet eerl x aange-
O 5 24 geven clubs zijn ge-
0 5. lB de€rad.eerd, vraarvan
A 6 16 stad.genoot Baseball
4à1 ö 't'l Pals na he t spelcn
1 9 9 vand"egiad-:Ltiewed.-
O 9 u strijclen. Na een 1"-
0 't 5 Z jarig vcrblijf in de

2e klasse degrad,eren
zí3 naar cie landelijke
Je klasse.

Promotic n.iar ovcïgatlgsklasse :

Il?._grikprt p _ _*.-_4 ïIe krijgen het voigencl- jaar gezel-
Roosr.,'i j k
QuÍck

Gr: ,DSï. nr:zc iaatste vercrri-ging
vcrloor hct du.el -ci; iiet l{aagse si;crks cn ccrl praàts-in
c1e ecrste lclassc :rcr f -j , zodat .,rij na tve e jaar vecr
van d,e beÍl:-,amd_e; àu-els tusscn de_. H:Lzr,:nkanp en pSy zullcn
kUnnen geni 3f,,;-,',, ecn f eit naa.,r' de Einclhr:Vcnarr:n kenne-
lijk nict zo ovcr vcr:hcrgd zijn a1s ,Lrij. Iru-irers in 'rDe
Knu.rpc 1tr, het officieel orgaàn van pSV-Honkbzrl en Soft-'blif f'lcr .tij l
r'Ilazenkamp hceft het hero geleverdl 'Zaterd.ag () sept.)
ll'erd- in i{ijmegen d.e clegracLant v.rn c1e overrgangsk}assc B,
Rooslrijh nct 1-0 yerslageno llen farrtastische prestatie
van d.e Nijmegenaren d,ie de hoop op eelt karnpioenschap
reeds mj-n of meeï had_den opgegeven, in de thuisr,rred.stríjd.
tegen HCAlr,i d.oor een -1-0 overv,rinning tot een beslissiïIgs-
'v;ed.strijd. krvamen, vervolgens in een 'i) inning-teclstrijd
d.e Bussurnmers r;,et 4-1 versloegen, in Ams.terd.am het al-
oude Quick mct {*l aan d.e zegekar bond.en en toen wel,
t:.aar veler verl'rachting over het sterke Roosr,rijk zou
struikclen. Maar lÍeeï vrerd één van d-e schaarse kansen
gegïepen eï] zo volbrachtcn zij een schj-er onmog:elijke
taak. Edn en and.er getuígt vaï] een bikkelharde rnentali-
teit, hetgeen voor ons trouwens geen nieuws is,
lïij feliciteren Brunet ert zíjn jongens met d-j.t prach*i-
ge resultaat en wij hopen slechts d.at zij volgend jaar
niet tot onze tegenstanders behorenrr"
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EÍnd-stand 2D s

Hazenkamp 15 11
HcAi(gffi'"m) I 5 ti
81. ï,ions(tirl.)t4 g
DOS (utrecirt) 14 B
Pacifico(rirl" ) 14 5
Baseball Pals 14 4
IEC (r, 'd ara) 1 4 4Holland 1 4 1

1 -C s chi,.i-r vl-,n : SYV , IíFC }iaarl en, Al0,
4 r, .\- ..--r .I -u ijlji.ïta 2 e Kclrncnierlilnd_, lrTeptunus



lrre zi jn het er aileiaa.al *cl ovcr eeils 7 .at rirc het vol-gend- jaar bepaald niet gcr.rakkelijk zuí1e, lnri5gon. Iatrij cchtcr van plan zijn de zaken serieus 
";;"ï;'-;";;;"titoge blijken uit het feit, oat op lLëqvgs-ry?r_g..s. onr1?nQ0 }u="q in cie schcol aan d_e n"r"ffi

zar i'u'oraen geo,aalrt met de ind-oor-trainl-ngsavond.en. Eenopr'rekkiirg om c-cze avondcn trou-rz te bezoeËen lijkt ,ve}-haast overbodig.
!íc hopen daar ook d,e spelers vai.r- oris t,,iecdc tc ontnoeten;%ij ïronoveerd.cn nu1. àoor een ker_rrÍgc 2e plaats achterka:anícen Robur ct Vi,locitas naar cle vol_g"rà ;aar nieur;in te stellen 1a"nclelijke Je k]-,asse. He,rirpioen Roburslaagde er niet in pronoiie naar d; ,; ki"""u t" reali-seren, zodat d'eze club alsnede eelf grotc schare gec.egra-d-eerde 2c kiassers tot de zeir stcrËe tcgenstand.ers vanons twecde tean zullcn behcren,
De ej.ndstara.d_ van Ce Je klasse rayon llij:negenT/Oosi luidCo:
Robur et \rer-ocitas 1c - 20; Hazcr:.kanp 2 11-15ï Sase Run-
7:":..1]-u:*rrckwogcls 12 _ 6; Uirsriiitcrs (,,í*oi" jio_ï"
\o YCrl-r prrt. 1/cgcns nict oi;l.lor:.en). Base Lwinors.ri:cr(iin d'e stri;d on cen p,-aats in ae íanàelijkà--1. t ru."u"helaag op zeeï a.:rrivechtbai:e wi-jzc uitgesËhakefa.Hei derie, d.a.t vcor 1aOïí uit jcugdspoln"" lo"i*àt, aI_tl:ans moet bcstaan, irceft hei seizoen net enkele achter-eenvclgend,e overvinningen afgcslotenoHct kan d_us irel-, en als het ioigencl seizoen nie t stecd,som al-Ierlei vagc reclenen wordt 31g"""rr";;;;, kan hct nog
Hl:::-0"1.ï?:: u:?" ;onsens geldt: rrainen',,, ,.iog 

"o*"ur'èlrnc-rLr JUlJ-irr 7rl jn op 'íi ;rovcnber van hartc ,clf,om enuÍteri,arc ook claarnal 
r."'r Jrar uI

De c jnci:;iancL in d.e {e klasse Rayon }Ij_jraegen iuid-d.e:

De wens Ín dit artikel
recd.s r.ieï.d beschreven -1íng gegaan.

Transforma 12-16; Baseball pals 2
1 2-8; Treicvoge 1s 2 12-6.

.4t1!- I -i".

uitgesproken is - zoals hierbovenvooï PSY hclaas niet in vervul_

tz-ttg HazenF_arrp 1

Tot slot nog enkclc rrlosscr? meclod.elingcn.E.v'ro'o.t inomenteer d-c 1i*atste heria g"ïu;à aan een Ha-zenka,np-honkbal-nedaillekast" "À1 diàger.Irr, -ài, 
nog bc-ker§7 vaa.ntjes, med.aill*" n"à, in hun aezít hebben, ï?oï_



den hierbij verzocht deze in te levcren op de eerstvol-
gende argeqerle--1qd"eqv-e.qgad,ering, die op rvocnsdag B novcm-
ber zal word-en gehor-rd,cn in ons clubhuis, Fagelstraat 1,
aanvang 20.15 uur. Iaar op d-eze vergad_ering d-e vcrstrek-
kend,c financi6lc gevolgen zolvel van hct bchalen van hct
oveïgan€isklasseschap, a1s van d.e ind_e1ing van h,:t tr^ie .,-
d-e in d.e landelijke competitie zullen word_eh besprokerr,
raden r'rij eenieder, clie d-aartoe in d"e gelegenheic is aar!,
d,cze vergad-ering te bczoeken.
Ie agcndr" voor dczo vcrgadcring zli tijdig arn d,c 1cdcn
worden tocgezond-cn. Tot I novembcrl

ï : : 3i =:I=I 1 
= 
iÍltiï3 I i 

=I 
: !: 

= 
M§* I ll ïl - it ï I ï*,ïl

Hct dcr:d r;ij :ils oud_-stailgcnoct uiter:r.a,rd veel
vrcugd. .$at §.c Íiazenk:"np, tria overl,,inninge.n in de l:r::tste
ccnpetiti er,rccistrj- jd- tcgcn iln C,h.''il . I d.e bcslissingsi;cd-
st:rijd. tegcn cl eze Bussunse club ,:n d-e promotic,secistrijdcn
tegcn r:ci.lr. hct Amstc::d-annsc Quicir,: ei; het Vclsensc Roos-
t'ri jI:, ;r in :'.s geslr.agci i:cn 1:1a,tt.ts ín d-c níeuv,re Overgangs-
klassc te bi:rnzrchtigen* Hct blocci kruint nu e cnmaal waar
het niet gai-in kan cir alhocr.rcl ik ci.; IÍazcnkamp a1 mcerde-
re malcn aan hct werI., haCL gezicn, rlil-dc ík zeker getuige
zi 7ri van c1e ze uite::st spanncnd-c íinísh mct he t voor honk-
balirrinnend- Nijme€en zo bijzoncLere resul-taat, Het is ook
i.e ccrste keer, d-at :en cl-ub uit het Oosten van het land_
tot d.e Ovcrgangsklasse wcet d.oor ic dringen. nit brengt
verplichtingen met zich etn rr.il men zich in dit milieu
zeker handhaveil. - or1 wÍc r,,,il dat niet - dan zullen er
ofiers moeten l.rcrrilen gebracht. Laten tvij heel eerlijk
Zíinr met alleen eon sterke vc.rdedig.ing komt men cr hier
n:r,t en clat het am lIrrr aanval schort, zal r,re1 niemand
r',r:l-len ontke:rnr.rr. De strijd. zal tolgend jaar d.us bijzon*
rlc'ï ZlÍà3.ï wordclt. Ie no I S J en .B zullcn WCer naa,lt d.e 2d-e
slassc a,fdalen. V'/ic clat zullen zíyn? De aanval en d.e ver-
iediging van Uw tockomstigc tegenstsr.nd,ers zijn mij be-
lend. Aangenonen mag ryel i'rorden d.at zij ongevcer wcer in
iczelfrie formatie zullen verschijnen.

}T1{A



Ii'flat dacht U van d.e aanval van een p.S.v. e ecn S.y.V. ofecn A'x"0" on cr masr cnkclc te no.-ncn:-Éot-i" ,iort àri;o
'i.JT beooclÍng niet on u reeds bij voorbaat kans.r_oos teachten maar ,r"1 :* U a11cn, ats nàt ,;;;;*""n injecticte geven om uit d.e evento"Ín p"onot'e drcom te " ontv,,akcnen rlu recds het seizoen 1 )62 voor ogen to zien. rk hebreed"s gezegd,, er z:ui.'l-en ofiers van U i,rorden gevraagd,t'rÍl--ncn dc v,'cg na&ï hoger. r;lrcs ,.r i"-r..Iï ,r.rt moctcn,ord,en gesteld. orn ook d.e aanva,l o.o cen zo hoog r,rogelijkniveau tc krijgorr.-l:. vrijzc; hoc à1t tn vcrïrezcnJ_ijken,hehoef il< u natuurlijk niet te schctson. ïIet is cenBOi{nSBILAiriG C"at. ook iilijniugen aarrsluiting kz.ijgt net detcp van ons honkbal.

LIOGE u Al],E$ ]irtrIlv1Li:{ }0oF.rrRC}íGE}ï zrJ}r il{ HTER](AAR nÀN}E_I,EiI"

langs d.eze
allen veel

Na mijn fclicÍtaties op hct veld,, gaarnc ookrcg mijn vrelgemeend.e gelujo,"ensen cn ik wens usucces . [0T ZfEiyS.

C . J. l,eS e nan
lrchivarÍs K.N"H.B.
trurg.van Lccur;cn1 aan lf
Aaste rd.am ( Stotcrne er) .

ilii
\ i. / -: r.1 7^ ,--. I ,^, l.^\/\1r'!l li ! í,J 1,1! tvvL.í i!LL;*i=i i

Yie rt:-.gse 1)61 .
11.,c1.re-i cic vicr.jailgsc ,,rccr r,,crled.en tijd. Ís "nict rrlatcn hÍcr tocj: 

"os À"t"Ë;; ;;';"u.;
willen wij
over te zeg-

'u'e kunnen zonder meer ,-cggen, d.at het dit jaar a1lenaa1bijzcnder goed- gelopcn ià, nr Íraïen ook au geen uitval_1ers, n"at voor enkelen een helc prestatin. ï" gor,eest.Is het níct zo, ïrene en Ria (ai"-""""ï;; Jrr"t liepen).Enfin, iull-ie had.den allebei privé_vcrzorg'ng, d.at ryaswr.arschijnlÍjk ju1Iic kr.rcht!

4f
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Daalseweg I 15

Niimegen

Teleíoon 3OOO7 - 26794

centrale verwarrning
oliestook

electrische

wàÍrïr- en koudwater

sanitaire

installaties

Hazenkampers,

schoolbehoeften

kantoorbehoeften

vulpennen

tekenmateriaal

schriifmachines

tel- en rekenmachines

stalen meubelen

slaagt U beslist bij

BERRETTY
KANTOORMACHINE. EN
KÀNTOORBOEKHÀNDEL

Houtstraat 14 'felefoon 24106

Reparatie vulpennen en schrijfmachines

De meest

ve r ko chte
en nreest

voord elige
wagen

Autobediljí VRIEN§
MARIALAAN 134 . TELEFOON 33441



Het best
gesorteerde
sigarenmagazijn
van Nijmegen-West.

WOLFSKUILSEWEG 155
TELEFOON 25123

s 0g q, r' e ro wr. q, g @ g 0l n

'. 
R. VAN OFFEREN

.1. St"tb &Z^
Loodgieters- €rr

electrisch bedrijÍ

Tooropstraat 21 3

TeleÍoon 26315
Nijmegen

DANSACADEMtE Tkonnànu NUMEGEN

Balletlessen kinderen vanaf 4 jaar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames
Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagerijks Joh. vijghstraat 48 - Tereíoon 24987

CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

SPECIALE HAZENKAMP



Cok d"e d.ertigers hebben zieh kranig gehoud,en !onze zvrridserse gast, Hannes tr'tresteràain, heeft het ookbestnaar ziSn zin gehad en heeft te kenner. gegeven, dat hijvolgend- jaar weer graag met ons mee rrrilàe roperro li-t zaliedereen wel l_euk vinden, d"enken we zo.)e verzorging was ook dit jaar, ond-er leid.ing van onsaller Chris? lrreeï prima" Allen nog heel trartà}i;t< d.ank.
Ook d-e blarenpriksters, cathy van Geer en ]r,fiek van Tee-seling hebben heel wat uur:tjes gezvroegd om alle b1";;;leeg te krijgen. Zíj deden het ,o go"à, dat zelfs de Is*raelifs zích graag door hen lieten helpen.
En d-an cl_e binnenkorosto Deze we:r.d geheei verzorgd d.oor
Simon Kersten. Siem, bedankt voor al1e mce:-te d_ie je ge_daan hebt
Hi- stoncr ons met zi ;n -rlaggeng,roep,
ïreg op i;e wachten* Iri,; ,;achieri du-u::d_e
doordat niet Íeaeïeen even vfuS lït,er
víerd.e d ag"
Helaas zijn er d"an artíjd ïÍeer, die niet kunnen raten te
'tkankeren". iJie óe schoen past trel<ke J:ei,t aan{rn de dierenr,iereld is het meesta]. za, d-at 'bret zwakstedier v'rordt ve::sto-i;En. BrJ cns is di t 

- 
g'eiukki g r,re,L za enzi3rt er alti-jd- nog ílensen, clie ce z\ïakkirÍer, rrrl,-en hel_-pen" nit zíe je vooral tijc-ens d"e -:t-ie,-'claagse ireel rreel

om je heen en zo rnoet het octk" Jammer g.rà.;1 z;ijrr e_r.col:nog wel, d-ie denken, als ík e: *u.o= ,..,*) uf,. i: het gceo,Ie rest kan me niet schelen,. Zel-fs he t ..nach ten op c.iczwakker'en, dus het nie-bs cloenr is hen no4 tz vee1" Totzo\rey hier.ol,er -
Toen rlus eind e1--_ jke i eclereen er ,,vas , gina het, net deHysterband, voorop, de vlaggen tussen àns in, cle S b. An,nastraai af " Tiier begon d,us de iriomftor;.,-t, Ieder r,var.s
vcor eren ziSn hla,ren, knietjes etc. vergeteno
ltla d-e binnenkoms'c ging hei naar het clubhuis, waar viiÍj
ven'relkomd" rrerd.en door het }loofo-bestuur. reóer t<reeg ii_monade. Het ,/as eï ontzettend gezetlig, 0nze 1eióer Bertwerd hier 

'erwelkomd- 
door rlde jongsie l-rand.elaar* d_ie nognÍet kon lopen, n,l. zíjn zoantje, die geheel in vrandel]tenue de straat op kwam "lopen,', nat v,.al wel_ een verras-sing. :T! za v"as d"i-t 'twa^ridelfees*ir ook rrreer ten eind_e"

1du nog even iets over d-e fotors* Ju]lie lyeten, d.at erverschillende zí7n gemaakt. Iegenen, d-ie r.Log geeïI foto,sbesteld hebben krijgen híervoor d.e gelegennói-a op

l^ j julJ ue ÈcncI01n,,,,5-
vrel vrat lancl ,

vooruit kon die

-17 -



4ATERlhGAirQi{q, 1S }íO_VE}[BER A.S.vanaf half
per foto.

aeht in tret cr,U!@n r. 1.__Geld meebrergil-

De ]i-ierdaagse is aI_ Iang fieer voorbij en daarmee blijk_bTar ook bij velen de lust om te.rranàe1en. nit me::ktenrij we1 rnet d.e liirborne-mars, -1;aaïvocr zegge en zwijgemaar 6 liefherrbers lraren. t;eí zorn arrnzalig groepjedurfden l'ij ie "grote" Hazenkamp niet te vórtegenu,-oordi--
Seh, Er is ock nieaand. op eigen gej_egenheid. gegaan, zo-dat hier verd.er niets ovàr tà vertellen vaIt..ïanr:el voor d,eze altijd. zo mooie mars.
'"'te hcpan nu maar, cLat voor d.e Herfstk'l eurenmars meer ani-mo bestaat en d.at er nog mensen mogen zijn, die zin heb_ben te genieten van al het schoons, d"at àe omgevÍng vani{i;negen ons, ook in de herfst, te bied.en heeft. Tezen?ïs ïrordt gehouden 

fp. zq+deg i5- oEtol"rl 
--.-

ïfe zeggen C,us maar, totïïffi,
(ai5 n'-:t verschijnen van d-ít bracl is d.eze mars reeds ge-lopen) .

riERT 
"

HI,ZE1,II'!AJ,1? - FÀ}.{IITEBERICHT

L[et grote vreugde geverr ,,rij U kennis van de
CTLZE ZOOTI

geboorte van

ROI,F

Ni;:cgcn, ) oktobcr 1951
Pol'1ers traat 22.

Folt-,J, Peters
Jo ?eters - van Iïaalen

Lr'et niet mind-er vreugd-e ontving d.e Reclactie d.it *e, zeerhcugeli"jke familieberícht. iliant het betreft híer ,eenb1Íjde gebeurterris, voor tuec rascchte ià"à"U**pers. fm_mcïse de heer e, mevrouu Fcters (aeze rnriÀi" r.en jaargeleden beter bekend- a1s Jo van ,{aalen (or*i 
-tur"" 

aars))

-.1E-



LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE ,,HAZENKAMP".

Fo". PFEIL en ZO|{EIV

GROENESTRÀAT 193 - 195 . 20t NIJMEGEN TELEFOON 25753 - 23125 - 2618

CO.OP
Goud bruin

het brsod dqt oterlz rnqqbt en níet dib!
(Alleen echt indien voorzien van een garantie-ouwet)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

Coöperatie ,,Nijrnegen" u.a. - Burgh. v. d. Berghstraat 92 - Tel. 22Í346

Let wekelilks op onze

7 UITSMIJTERS

die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan.

Wellicht is hier iets voor U bii.



Willemsweg 37 -39
Nijmegen

TeleÍoon 23453

.1, A{uuou OPÏICIEN

EIJDE

DANSINSTITUUT

1Ait,nlo' I

bericht dat de tnschrijving is geopend voor:

ballet
en
moderne gezelschapsdansen

Speciale clubs voor:

scholieren
jongelui en
ouderen

vraagt prospectus
van der Brugghenstraat 1 (hoek singel)
Nijmegen Teleloon 241gg

Kleermakerij

Herenrnod,es

VAN WELDERENSTRAAI

TETEFOON 23126



ztjn in d-e Hazenkamp wel zeer bekend-e en populaire fi-
guïen, xïaarop - als er r;"at op te k::.appen valt - nimmer
een vergeefs beroel ged.aan word-t. t!,'ioeder Jott yre::d. niet
voor niets tn 1959 tot L,id. van Verd.ienste benoemd,
Frans en Jo, naroens d.e gehele Ilazenka.mpfamilie hartetrijk
gelukgerenst.

Iloekstra.

Corre s pond.enti-e .

lr-an Rla: fn januari gaan r,iie beginnen met een rubriek
'ttreden, d-ie schríjventt. Je artíkeltje Íinit is
Israelr', d-at 1Je nu ïregens p] aats8cbrek niet
kunnen opneÍ]ei1 bewaren -rire d-us voor het jarruari-
nuilmerr

D^ÀILEUO

A4 s e q.Yy_U_Z1gi"t gr_

Ie heer F.S,lioekstra, hoofd.lcid.er va"n d.e gymnr:.stiekafd"e-
ling, is verhuisd. naar ilatertseveldr';reg 28J.

ïerl.o{el:.
Ons lid, Jan vod. Vegtee Vossenlaan 2Opn Ís sincls de
honkbah'red.strijo- ne Sazeir1canp-Roosr,;ijk op zaterdag 9
september zí3n €troene nylon regenjas (i-n étu:.) krrijt.'tloor het geval men deze gevor:.d.en heeft, i;orcit roeíI rÍ€t-
zocht ztch ri,r:+u hcm Ín vcrbind.lng te ste11en.

IAnklqel_qlgltrg.-

Van het bestuur van d-e Chr. Oranjevereniging ontvingen
wij een dankbetuiging rroor de medewerking van de gym-
nastj-ekafclcling aan d,e jubileumavond in cLe Stadsschour^r-
burg t.8.v. het )0-jari-g bestaan van deze vereniging.
lïij brengen d-eze d.ank gaarne aan d-e leid-ers en d"e led.en
over.

- l-tJ -



EE gtr Eqqertjes sparen. tr g tr
Van de persil_fabrj-eken Ís bericht binnen gekomen, datmet ingang van januari 1!62 word.t gestart"met een her_nieuird"e spaaz"kaarten-actie, Het gaÀt dus om de emmertjesC.ie op d_c Persil-artikelen voorkomen.
Voor een volgeplakte spaarkaart krijgt men een plasticemrner of rn the ed-oek of rri plastic pàoaaremmer me t bij-bctallng van f , .6,90, Voor trrcc spaarl<aarten rn naarrolschaatscn rnet bij_ te.iing ,."r. i,1a.7j of 

-,"-'aiJlàu"_
rc transistor radÍo m-t bÍjbct,ling van-f .rz.io"rr-;;;"_tcn kunncn r"roi'd-en ingurevcrd bij c1e pcnnini*uo"ter dehcer C. Bogaards, Treubstraat 1A or, Ëi; .On"i"iaer*"

Deze sind.s 1 september j.1. ni_eul,,u "afd.el_ing.oefent za_tcrdagsmidrlags van Z tot 4 uuï en 
"o"arg"o,ïaOu,g" van 12tot I uur in de Veehal. Het afd.elingsbesiuur is d.oendeom tn beroepsocfenmeester aan te trekken.Ie contributíe bedraagt f" 0.50 per week.

Rols chaats en.
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