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II,AT EEN FEEST I],IAT EEN FEEST !

Onge1oof1ijk, grandioos, uÉteen belangstelling, uat een
blije gezichten en ulat een gelukkig ueerzien op die ge-
denkuraardige zaterdag I8 februari j.1. in Erica.

Hét hoogtepunt van ons Hazenkampleven.
De autoriteiten uJaren verbaasd over zulk een belangstelling
en niet al1een 3jj1 ook de jongere generatie van onze
vereniging uJas, zoals ik hoordel u:el een piet-sie jaloers
op hetgeen zich die dag voor hun ogen afspeelde'
Het uas een ueerzien met de oudere generatie van voor 1940
en zij zijn getuige gerrreest van een bizonder prettlge sfeer
die er in de voor-oorlogse jaren moet hebben geheerst.
Ik moet er echter meteen aan toevoegenr dat uij in die jaren
ook ulel- de tijd hebben meegehad. Een mooi klubhuis, op een
groot terrein, uaar met het aanbreken van het voorjaar en de
zomer aI onze gymnastieklessen plaatsvonden en ule met ver-
schillende spelen a1s slagbal, kastie, korfbalr handbal,
hockey, honkbal en voetbal konden kennismaken. Ook de atle-
tiek kon uorden beoefend en op de zaterdagmiddagen. uJaren
vaak een honderdtal- hazen bezig met het beoefenen van a1 deze
sporten. Ik moet zeggen, LJe u,aren uel- een beetje verulend.

Na de oorlog uas dit a1les niet meer mogelijkr rt klubhuis
en ons mooie terrein aan de HazenkampseuJeg raakten ue ku.tijtt
met alle gevolgen vandien.
Jarenlang leek het dat de Hazenkampgeest niet meer aanuezig
ulas, maar er kuam een jongere generatie die onze taak over-
nam met nieuule inzichten, u:e1ke hebben geleid tot moderne
oefengelegenheden, nieuure terreinen konden in gebruik genomen
uorden en nieuule aktiviteiten uerden ontuikkeld.
Voor dit al1es hebben uij' als oudere generatie enorme beuon-
dering, ulant ule ueten te goed, u.rat dit a1les aan ovetleg,
samenuerking, doorzetti.ngsvermogen en de nodige vrije tijd-
kost.
NÍ zijn hun ogan gericht op het uiteindelijke nieurrle klub-
huis en uij rr;ensen hen met de verulezenlijking hiervan
veel kracht en inzicht toe.



Zo behoort de 18e februari 19?8 ueer tot het verleden en

uij danken de jongere generatie, in uier steun en medeuerking
uij ons hebben verheug d, hetgeen voor ons aLlen tot een

onvergeteliike dag heeft geleid.

A. Huisman.

Uw adres voor:

:F hand- en moesappelen

:F hand- en stoofperen

* aardappelen
:F groente

:F eieren
veelol van eigen bedriif

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukeuburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat l14
Lindenholt
Telefoon 77 7922

SPEGIAATZAAI(

J. ?. §4n @l|"r.^
O ROOKWAREil
O IEKÏUUR
O POSTAOE]ITSCHAP

WolÍskulltowoe 155 - llUmogen
TctcÍolon 000 - 77 tl 28

Het bolt gcsorteord ln llflmcgen-w.

[ïoderne textiel
I

LAGE
IYlolenueg 99

Nijmegen

Te!. 77 I8 35

iedere daq opnieuw hoort u het wser
HABT EN VAATZTEKTE

wii zitten te veel
wii Íokaí te veel
wli eten te veel

TAAROi,| GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is allBsn en onbetwist het beste
middel van uw sPocialist

Voor Íieis gn brcmncÍ naa?.....



'n stoere mannenbril
Robuust van vorm, fraai van afwerking en prettig

in het dragen. Dat typeert de herenbril van vandaag.
Hoose optiek heeft dat begrepen en een fijne

kollektie stoere herenbrillen in haar programma
opgenomen in alle prijsklassen.

Hoose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service

Winkelcentrum,De Molenwiek"
Donderdag kooPavond

molenweg 36, brj a.h. - tè1. o8o-77o5o3
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);lïliïifrHïHl'í
Ik ureet het niet, maar ik heb zorn idee dat de Hazenkamper
die dit opschrift 1eest, een niet bepaald enthousiast ge-
zicht zet en maar gauu; een blad omslaat.

De gedaehte n.1.:4x 50 km lopen (heren) of 4x 40 knr (Oames)
of 4x 30 km (jongeren). Hierbij slaat hun de schrik in de
benen en ik hoor hen a1 zeggen: trmij niet gezisrt .o... fievet
een bal-letje trappen of slaan.tr

Toch, jongens uat zou tt leuk zijn om ter gelegenheid van
ons gouden Hazenkamp-jubileum met de nodige mensen hieraan
deel te nemen,
Ik zie rt al voor me: op de laatste'dag een groep Hazen met
het S0-jarig Hazenkampembleem op hun borst, de St.Annastraat
binnenmarcheren. ÍYlensen kinderen, r,l6t een reklamel,l
Feitelijk, laten r.,le ué1 zijn, zijn r,re dit aan onze stand ver-
plicht en a1s NÍ.jmegenaar in rt bizonder zouden ule toch moe-
ten zeggelr ooo.r Jongens, dat kunnen ule toch eigenlijk ni'et
maken, hieraan niet te ulillen meedoen.

Kijk eens naar onze Hazenkamp voorgangers3 Ir van Sprang
7x deelgenomen, Jo Jaspers-Teyken 5x, Henk van Ïngen 3x en
dan nog een heel stel die [em 66n of meerdere keren heeft
afgelegd; ik rrleet hun namen ni.et precies meer.

Ik ben ue1 geen Nijmegenaarr maaD toen ik in 1928 in Nijmegen
kuam ulonen dacht ik: rrnou dien ik toch uief de 4-daagse mee te
lopenrr. Even in de klub erover gepraat en uaarachtig ik kreeg
4 man mee en zo gingen ule met ons vijven op stap: Gijs de
Rhoter, Kees van Binsbergen, Henk van Ingenr Henk Oosterlaan
en mijn persoontje. Ook de dames en jongeren lieten me niet
in de steek:12 dames onder leiding van Jo Teijken en 3 jongeren;
en zo kuamen ule met 20 man de laatste dag Nijmegen binnen.

Nou zeg j.k maar z6z dat kunnen ju11ie ookr het'zou toch rr.rel

hartstikke leuk zijn, vooral nu met ons S0-jarig bestaan!

@'



bloemenatelier

lllllillllllllllllll lllllllllllllïrrruruulilfi iiiil
Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen

Telefoon 2327 1 1 b.g.g. 22927 3

il1ililil lllilililil|t 1ililil1ililril1ililililil1il rililililt

Speciaalzaak rookartlkelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

TeleÍoon 550621

.ASAAN.ïEKER"@
Dunhill - Oupont - Electronische
aanst€kers - Kawee - Sarome
Rowenta - Colibri - Ronson
Tanita etc.

PUPEN:
Stanwell - Butz Choquin - Parker
- Hardcastle - Dunhill - Lorenzo
etc.

STGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Oiplomatiqu3

PIJPTABAK:
Upp€r-T€n - Uitgebreide
sortering import

Hoosefoto-oplvK
OOK VOOR UW HOORTOESTET ET KOTUTAKTTEíTZEII

WILLEMSWEG 37 . TEL. O8O. 553453 NIJMEGEN

TROI.'WREPORTAGE

SPRINGT ERUITI
lvil je een trouwreportage

die nèt even anden is
als alle andere?

Kom dan eens langs en
bekijk onze eksklusief

afgewerkte foto-albums!

GRATI§:
leukste trouwfoto

Daar pa:t best een bril
op uit onze modecollec.

tie 1977

UW GEZICHT

Wij geven U deskundig
advies over Vailux-fuzcn

veÍkleurcnde en onbteekbue
Slazen.

Uw nieuwe bÍil wodt
!rorit door ons veBekerd.

Wii testen gratis
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Toe, denk er eens over na, als je een Paar stevige onderdanen
hebt kun je het altijd. Gemiddel-d 4 à 5 fi valt uit, nou dars
niks, dat moeten uij Hazen toch kunnen maken?

Sukses !ru
A. Huisman.
@

,-----a------

Sekretariaat ! Poemastraat 5, teI' 55'41'O4
Gironummer 3 2005900 t'n'v' penningmeester Honkf

Softbaluereniging trDe Hazenkamprr

Geen kompetitie voor-softhallgltm

Te elfder ure hebben uij moeten besluiteh het softbal-team
niet voor de Oostelijke rayonkompetitie in te sehrijven;
ondanks een enthousi.aste aanmelding destijds van zorn
1I tot 13 speelsters blijft er, nu het puntje bij het over-
bekende paaltje gaat komen, nog slechts een kern van 7 à I
speelsters over. Aangezien ook softbal met negen speelsters
beoefend moet ulorden en enige reserve beslist geen overbo-
dige luxe is, za1 het U niet verbazen dat uij dit team niet
hebben i.ngeschreven.
Er ulordt het komend seizoen dus alleen vriendsehappelijk
gesoftbald en aangezien uit het voorgaande blijkt dat urij
best uat versterking kunnen gebruiken raden uij die dames, die
ulat voor de softbalsport voelen aan, eens te,gaan praten
met ons bestuurslid Jan van de Vegte, Symfoniestraat 238,
bel. 7'7.23..64. lJ bent van harte uelkom!



vancampenHg:lg,fgv
iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

Dr. de BlócouÉstraat 49
Nijmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39*

VISSCHER SPORï B.V,
v. h. HELLAS SPORI

+

voor al uw sportartikelen,
ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMEN.

/-----
WINKELCENTRUM

/ ------

- rELEFooru sseaoz,/ "0R0OïSïAl"

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te!.08894-2546

'fururueruxoF 14

L
t
r
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HonkbalkomP eti tie
@

l.rJij zu11en dit seizoen met zes teams de kompetiti-e ingaan,
te rrleten drie seniorenteams, een juniorenteam, een adspiran-
tenteam en een pupillenteam.
Het eerste team is van plan hoge ogen te gaan gooien in de
Distriktsklasse wlidden-Nederland; als trainer/coach zal
fungeren Chris Be115.nk, bijgestaan door Theo van de Berk
(dit staat op het moment dat rrrij dit schrijven overigens
nog niet geheel vast).
Het trrleede team (veteranenteam) zal dit jaar gaan spelen in
de reserve-Distriktsklasse tïidden Nederland; de leiding van
dit team berust bij Bep Casteleijn en Jan Koedam.
Het nieuul gevormde derde team start in de 2e klasse Rayon
het 0osten; LJim Abels en Louis de Bas zullen de begeleiding
gaan verzorgen, teruijl Hans van VeIp de uekelijkse trainings-
avonden voor zijn rekening neemt.
Het juniorenteam-start met een nieuu.;e coach: Piet van Rossum
als opvolger van Jan Hendriksen, die op voortreffelijke
tr:ijze dit negental vier seizoenen onder z5-jn hoede heeft ge-
had, doch om privé-redenen moest afhaken.
Het adspirantenteam blijft onder de hoede van Toon Bosman en
het nieuul gevormde en bijna geheel uit ex-peanuts bestaande
pupillenteam krijgt l-ians van Velp a1s trainer/coach.
Hoe deze zes Hazenkampteams zich in het strijdgeuoel staande
houden, zullen uij in de komende ttHazenkampersfr uit de doeken
doen.

Ak tivi teitenkalender

zaterdag I april z L2.00 uur Hazenkamp IIÏ - NISC r71

14.30 uur Hazenkamp I - NISC t71
II
I

zondag 9 april ! 10.00 uur
ffi

Hazenkamp-S0 jubileumtoernooi
voor junioren, met deelname van
Tex Torrrn Tigers (Ensehede), UVU'

(Utrecht), Roburr5E (Apeldoorn)
en De Hazenkamp.



zaterdag

zondag

zaterdag

zondag

zafzo 29

15 april z 12.00 uur
14.30 uur

HazenkamP II-GeldroP II
HazenkamP I -GeldroP I

De
De

16 april: Compri Aluminium Ztrijndrecht - Hazenk' I- (o"t"nredstrijd; terrein ATCt65 Hengelo)

10.00 uur Hazenkamp-S0 jubiteumtoer-
nooi voot adspiranten, met deelname

van Unique Giants (Oi-emen), HSC

Nuenen, UVU (Utrecht) en De

HazenkamP.

22 april: Hazenkamp I - Venray (1a'30 uur)

23 apriL: De Hazenkamp I - De Hazenkamp II (ta':O uur)

en 30 april : Beqin distriktskompetitie honkbal'

EN TENSLOTTE

feliciteren uij JaaP

Dam op 23 maart jI"
Pors met zijn huuelijk met lrJilly van

Adres: Hazelhoenhof 1 in Beuningen'

AnsenBenHendriksenbedankenhierbijhethonkbalbestuur
afsmede de rrouue zakkenrt voor hun belangste11in9 en goede

gaven tijdens het verblijf van Ans in het ziekenhuis"

Ans is inmj.ddels rrleer aardig opgeknapt en uij hopen

haar spoedig in ons klubhuis te mogen begroetenl

Karel Di-ngelhoff.



Sekretariaat

Gironummer

P. Lecluse, Pater Brugmanstraat 9t
LeL.22.56.09
1457011 t.fl.v. penningmeester De Hazenkamp,
sektie Badmintonr Nijmegen.

l-. Een korte terugblik op ons Mariken van Nieumeghentoernoois
het rrlas een kort, maar geslaagd toernooi. De toeschouuJers
hebben kunnen zien dat er met inzet om de titels uerd
gestreden. De spelniveaus ontliepen elkaar niet veel en

io kon het gebeuren, dat de meeste partijen in 3 sets ver-
speeld moesten uorden. ook de Hazenkampers die meededen

leverden goede prestatiesr a1 bereikte geen van hen het
p ri j zen-platform.
Maar daarom niet getreurd, komend seizoen speelt De Hazen-
kamp kompetitie en u zult zien.. de resultaten zul1en om-

hoog gaan. Dus tlie ueet: op het volgende Ívlariken van
Nieumeghen-toernooi een Hazenkamper kampioen?

2. Het bestuur zoekt nog steeds een nieuue g!g!gg§'
t/ie voelt hiervoor en uJil zich graag vrijmaken voor deze
taak? Het hoeft niet te veel tijd te kosten en ure zullen
geen bestuursverqaderingen te veel houden; veel zaken
kunnen op de speelavond uorden geregeld.
u kunt zieh voor deze funktie in verbinding stellen met

ondergetekende en ook met Lou Pietersen, die tijdens de

speelavonden in de zaal aanuiezig is.
Kompetitie: dankzij Huub Bakker hebben ue inmiddels de

formulieren van de aanstaande kompetitie in huis.
Huub, bedankt!
lril U er om denken, dat Lou Pietersen vóór 15 mei
de namen moet hebben van ieder, die kompetitie uil gaan

spelen?

ons bestuurslid Diny van Gorkum heeft u een aantal uleken

moeten missen op onze speelavond. Door ziekte geveld
moest zij node verstek laten gaan, maar gelukkig is zij
uJeer aan de beterende hand. Namens onze sektie heeft onder-
getekende voor een kleine attentie gezorgd tijdens haar
ziekte. Diny, sterkte en verdere beterschap toegeuenst;
uJe zien je graag ujeea oP de speelvloer verschijnen.

P. Lecluse.

3.

4.



Sportvereniging rr DE

Sekretari.aat :
ToLhuis 13-09
Nij megen
Tel.: 080 - 44.26.28

K LUBHU I SF ONDS

rFr*ïFïFFFt**:

HAZENKAw]P It

RENTELOZE LENING

-

Door de vereniging De Hazenkamp uorden momenteel voorbereidingen
getroffen om een definitief klubgebouul te veru-rezenl-ijken in
het sportpark ltJinkelsteeg te Nijmegen.
Een van de manieren om dit financieel mogelijk te maken is
het aangaan van een renteloze lening, uit te zetten j.n
obilgaties van Í 100.-- en ulel- onder de hierna vermel-de
voorulaatden:

1. De geldlening is groot maximaal DERTIG DUIZEND GULDEN,
verdeeld in driehonderd obligaties van Í 100.--

2. De geldlening bedraagt geen rente.
3. De aflossing za\ geschieden in 10 gelijke jaarlijkse

termijnen door loting à pari, uraarvan de eerste termijn
vervalt een jaar na oplevering van het klubgebouu:, doch
uiterlijk tuee jaar na het aangaan van de lening.
De vereniging behoudt zich het recht voor de lening ge-
heel of gedeeltelijk vervroegd aflosbaar te stellen à paei.
De vereniging verbindt zich om, binnen drie maanden na het
overlijden van de voornoemde eerste schuldeiser zijn 1e-
nj.ng aflosbaar te stellen.

4. Van de aflosbaar gestelde geldlening zult U bericht ont-
vangen.

5. De vereniging is bevoegd haar betalingsverplichtingen
inzake aflossing jegens de schul-deisers maximaal een jaar
op te sehorten indien Bn voorzover het exploitatieoverschot
van de vereniging ontoereikend is.

Nijmegen, 18 februari 1978.

Dit oedeelte kunt U behouden
** ** ************* ** **!t***di

GYMNASTIEK
BADMINTON

HONKBAL



KLUBHUISFONDS.

**ffi:
E LENING

0ndergetekende verkl-aart zich hierbij in principe
bereid om, onder de hiernaast vermeLde voorulaarden,
een renteloze lening aan te gaan met de sportvereniging
De Hazenkamp, t.b.v. het klubhuisfonds,
voor een bedrag van

.. x f 100.--

De vereniging kan hiertoe op mij een beroep doen
uJanneer de voorbereidingen van het definitieve klubhuis
in een zodanig stadium zijn dat aan de veru.rezenlijkinq
kan ulorden begonnen.

Naam

Voorletters : man/vrou,,r

Adres

hloonplaats

Nijmegen,

Handtekening :

Dit gedeelte inleveren

1978.



SCHOONHEIDS INSTITUUT '' Vly' E S "

Hazenkampseureg L23 - L25
Nijmegen
teI. 080 - 55 58 64

Op1eiding tot sehoonhe5.dsspecialiste.
Het instituut leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-dipIoma.

Tevens salon, lJaar U een volledige behandeling
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

Het mrrst GELEzEN.

Jarueureg 7

Nijmegen

TeI. 56 07 54

@



88ffi=

ffiMffiffi
ut *":k

@



servtezen
glaswerk
bestek

geschenken

sieraden
tassen
shawls

Wir*ebslrum tel.o80-440644 20-22 lel.M-221t7$

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG - VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafsetueg 225-227, Nijmegen
( boven aan de UJolfkuS.lserr.reg )

2é6r gunsti.ge autopremies - Onroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
A11e overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

trJij kunnen U op alle genoemde gebieden deskundig .

en vrijblijvend van dienst zijn.

Neemt U eens kontakt met ons opr rrnj schrijven
SERVICE bIïjvend met Hoofdletters !ll

telefoon : 080 - 77 06 OO

080 - 77 A4 39

-/ 

-a-===....-:=rruGÉ

luiimegBn ll waseninsen
Gelderselaan 14 ll ilaaldweg I
0s0-229664 ll O8Ít70-15680

@



daar moet u ziinl.l.
Itr

o',n

*e
È
§a
8l

)

.1
aqÍ

§-

Indien een afdeling van De Hazenkamp
gebruik trlil maken van het klubhuis voor
vergadering e.d., dan gaarne kontakt
opnemen met Thea 9flggllgll, íel. 44.O5.15.

Zij heeft een lijst en kan U precies ver-
teIlen u,anneer het klubhuis vrij is en
er ulordt dan tevens voor kantine-personeel
gezorgd.

Dus even een telefoontje (niet rs-morgens
bellent) "n 

tt rriordt geregeld.

il3ll .o
11 #

)l§t/2
t
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o§
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Foto, Íilm en uideo...
ziin onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw

sportevenementen,

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelilk

te doen zijn.

. Ook verhuur van video apparatuur.

i foto
film
video

PLEIN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - 226831

spellen - speelgoederGn -kado artikelen

w;tE-sbh
Winkelcentrum
,,Ds Molenwiek"

Molenweg 52
Íl ijm egen

teleÍoon 77 1870

MERKUSZONEN B.V.

I TUTEBIIATI OIUAAT BEISBU BEAU

TOURITTIGCABBEDBIJT

Iliimegen - Mulderawog 15 - Tel. 77 2427

@



In het Hazenkamp-klubhuis is ontzettend veel te zien.
Je hoort er vaak muziek, niet van Gert en Hermien,
maar van die moderne, het lijkt er bijna punk.
En a1s je de mensen daar bekiikt kriie je een hoge dunk
van a1le Hazen, groot en kleint
die daar gezellig samen =ii1. _ _
In het klubhuis is ontzettend veel te befeven
Je komt et zo nu en dan zelfs oude vrienden tegen.
Je drinkt er koffiel uit een koffiezet apparaat
dat daar heel vriendelijk te pronken staat.
Daarna een pilsje of een glas u:ijn;
Nee heusl je zit er nj.et uooj._i"- chagerijn.
ïn het Hazenkamp-kLubhuis zijn soms ontzettend veel- mensen.
Ze praten dear met elkaar over hun grote en kleine Llensen.
De kinderen brengen ze ;net zich mee, die kunnen tafelvoetbal

spelen,
0f kaarten, peanubten, rolschaatsenl ze hoeven zich niet te

vervelen!
Zo uorden ze aI heel jong ecl.te Hazen;
in plaats van kleine vechte:s--n.
Naar het Hazenkampt<1ubhr-ris kan nog niet iedereen de ueg vinden;
dus blijft de klub nog beperkt, goede vertrouu.rde vri.nden.
Maar Hazen, kijken jullie eens op een kaart van Nijmegen,
daar kom je vast de rtlJest Kanaaldijkrf tegen.
En schuin onder de brug over het kanaal
1i9t dan heeJ. pontifikaal:
HET HAZENKAÍVIP-KLUBHUÏS.

ïn het Hazenkamp-klubhuis hoort U nu uellicht a1 gauus
rrLang niet gezien, hoe gaat het met ,Jou????ff
Zo rrlordt dan de vriendenkring groter, de band nog versterkt;
zodat je dan vast met zrn al-Ien opmerkt:
LJij vormen 66n ttHazenkamprr; een klub om trots op te zijnl
Dat ik daar 1j.d van ben, verdomme dÉt is fiinl

Een HAAS.
@



Sekretariaat :
Admi nistratie 3

Techn. komm. :
Giro :

GrootstalseLaan 66, te1. 55.06.98
Tolhuis l2-O9, Lel. 44.26.28.
Korte Kar 1e Beuningen, te1. 08897-322?
1628666 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp
sektie Gymnastiek

1 mei ï/n 5 mei 1978.
maandag 15 mei 1978 ( 2e Pinksterdag )
maandag 3 juli 1978 zomervakantie

Zaterdag 22-4 vedstrijd,beginnende jonqens en meisjes
te lvlpyhorsE, Nijmegen

Zaterdag 22-4 halve finale en finale jeugdturnsters
te Uden

Zaterdag 6-5 Jubileum invitatie turntoernooi, aanvang
14.00 uur in de Sporthal tYleyhorst te Nijmegen

Deelname van de volgerrde verenigingen:
B.I.C. Beuningen
Korenbloem lJeurt
V en K Tulello
Aehilles Aa1ten
K en V Renkum
Spa:rta Nijmetgen
0lynpia Cuyk
Hazenkamp B Nijmegen.

BaanAVenKUdenza'aÍr.o.B,A. Zutphen
HazenkamP Nijmegen
0lympia Harderuijk
P.S.V. Eindhoven
K.T. V. Tulente

Tur titie : Jammer genoeg j.s D.G'V. Dodeuraard gestopt
met de turnkompetitie. Zorrlel de jeugd-
turnsters als de turnsters van de Hazen-
kamp maken nu veel kans op de finale, rrlelke
op 27 mei in Lochem gehouden zal trlorden.

Baan Bv2?224



A turnen In de ueek van t t/n 5 mei is er een trainings-
Qru' stage gepland in de gymnastiekzaal Reestraat

met de turnsters van P.S'V. Ei-ndhoven onder
leidinq van Ans Smulders van GeruJen en de

A-turnsters van de Hazenkamp. Deze stage za1

uorden afqerond met deelname van de beide
verenigingen aan het jubileum turntoernooi'

Tevens hebben de A turnsters een uitnodiqing
ontvangen om in de herfstvakantie naar Engeland
( Stot<e on Trent ) te komen. Zij zullen daar
uorden ondergebracht bij Engelse meisjes van
de Plaatselijke turnvereniging.

Zaterdaq2TnelSportenvooralleledeninhetkader@ van het jubileum vanaf 16 jaar en ouder
in de Sporthal Herigstdal van 14.00 uur
tot 17.00 uur. met o.a. badminton r hand-
ba!, zaalvoeLbal en volleYbal.

vanaf 20.00 uur za]- er eerr groot slotfeest plaatsvinden
in Huize Duckenburg.

tLledstri idvers laqen.
ffi
4 maart j.1. vondefi de B uedstrijden in Neede plaats.
Jaequeline Berns viel net buiten de prijzen en eindigde
als 4e bij de jei-;gdturrtsters, f íxza [vlual ulerd in deze

rrredstri jd 6e '
11 maart j.1. uerden de meisjes L/n 12 jaar in Goes

uitgeschakeld voor de landelijke finale. Zij klasseerden
zich als 5e met in Lotaal 130.70 punt.
P. S.V. Eindhoven ulon deze r]ledstri jd grandioos . Zij be-
haalden liefst 166.85 punt. V en K Uden uerd 2e en

0lympia Harderrrlijk 3e.

Lg maart 1978 mag bijgeschreven ulorden a1s een belangrijke
d"gE d"-Trqngeschiedenis van onze vereniging. Nicole
uiinkenius zag kans om ondanks zeer felle konkurrentie
de 2e plaats bij de jeugdturnsters te bezetten. Tijdens
deze voorr,redetrijd voor Zuid Nederland ulerd Karin stubbe
van Excelsior Nijkerk le bij de turnsters. Alice Hendriksen
uerd 1e bij de jàugdturnsters ( eveneens Excelsior \lijkerk)



AUTO BIJSCHOOL

Peter Jacobs
PijnboomstraatlT

telefoon 221682

Verburgh Slageriien

!liimegen

KoninginnelaanllT tel.77 43 13
Poemastraat 2 lp-l. 55 16 86
v. Peltlaan 309 tet. 55 04 01

Oude Molenweg 140 tel. 55 31 18
van 't Santstraat 86 tel.22 29 91

Oonbora
wol en handwerken

kleinvak en fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-03
NIJMEGEN ÏELEFOON 44 28 43

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisrh bedriiÍ

tAI0 U R b.Y.
v. hezewijkstraat 23-2S
nijrnegen

teleÍoon O8O - 774455

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

I

ST. JACOBSLAAN 36-38 (r.o. Miro)

NIJMEGEN TE1.553977



Ja.mmer genoeg uerden Deny Verstegenr Karen lvionsant:
en Eltis Reigchelt vorr verdere deelname uitgeschakerlrl.

Uitslaq. 1e Alice Hendriksen 31r90 punt Exc:elsio:r Nijkerk
@2eNico1el'Jinkenius51.10puntHazenkampNijneqen

3e JoI. Stoutjesdiiksl.05 p:.int Delta Sport Zierikzee.

33,15 punt fxcelsi:r
31,Bll punt 0ranje Narssau
31.05 punt V en K Uden

lJim Zegers.
@.

ï*****ïïÈ: : : :: ::: :: :::* 

** ***{

* JD\ Jïl I:ïï:;:::":ïï:, ï::"::ï,, Karin
t \d 

t 
met de geboorte van hun dochter uJinny'

i \ en hopen dat er een flinke turnster uit
lË ' mag groeienl
*
*
*t** *** ** * ************t'rtl;:rrtr***** *********

turnsters.
le Karin Stubbe
2e Annelies CLarisse
3e Gertrud van Lieshout

kopy /,vlFv€R€N yóóe

0 na<il op
!/saEERsTRnaT



'";l uKo?
GROTE PRETPARADE!

De Hazenkamp viert feest I I I

Zij viert haar 50e verjaardag. Aan dat feest doet iedereen
mee, ju1Iie natuurlijk ook I

0p zaterdag I april komt LUK0 de CL0UJN in het Kolpinghuis
met een enorm t rogramma.

Er is een voorstelling van 10.30 - 72.30 uur voor de
jeugd van 4 Lfn I jaar en van l-4.00 - 16.00 voor de
ouderen.

Natuurlijk trlorden er in de p *e versnaperingen
deeld. 0p het toegangskaartje staat een nummer

deelneemt aan een loterij. [vlisschien uin je r.le1

Kaartjes zijn te verkrijgen op de gymlessen en

besturen van de sekties.
Ook kinderen van onze seniorleden zijn uelkom.

uitge-
r.r:aaf mee j e
een prijs!

bij de

Ir






