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Alhoeual onze honkballers zieh nog opmaken voor een sukses-
volle eindsprint van de kompetitie, zijn de voorbereidingen
van de andere aktiviteiten voor het nieurle seizoen aI in een

vergevorderd stadium.

Voor de gymnasten, turnstersl badmintonners (-sters)' voet-
ballers ón korfba1""= (-sters) staat een nieuu sportjaar
voor de deur.



h stoere mannenbril
Robuust van vorÍn, frau van afwerking en prettig

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

kollektie stoere herenbrillen in haar programma
opgenomen in alle prijsklasscn.

Hoocc optidr,dc opticitn mct dc ,$aÓeldcrc" sctrioe

Winkelcentnrm,Pe Molenviek"
Dondcrdag koopavond



Een jaar, uaarin iedere Hazenkampex LJeer ontspanning en

berrreging zoekLi een jaar ulaarin zij elkaar door de sport
vinden, vriendschap sluiten en zo erg veel plezier aan

de sport beleven.

Het seizoen L978f79 belooflt een bloeiend sportjaar te
rr;orden. Behatve de echte start van onze korfbal-afdeling
zijn enkele uitbreidingen van aktiviteiten in voorberei-
d j.nq.
In itde Hazenkampertr ulordt U hiervan volledig op de hoogte
gehoudeno

trjelke sport u in het nieuue seizoen ook mag verkiezenr uii
hopen van harte dat het voor iedere HazenkamPel een g.ezellig
en suksesvol sportjaar zal tr;orden.

En aan de nieuule leden roepen rrrij een hartelijk ulelkom

binnen trDe HazenkamPrr toe.
Namens het Hoofdbestuur:

H.P.L. Franken,
voorzitter.
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0p 3 juli 1978

uerd geboren:

XANDER

zoon van Adrie en Gerrie Hoose,

Tussenueg 6r Nijmegen.

Hartelijk gefeliciteerd namens de redaktie

en de grote Hazen-familie !
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vanGarnpenBouwbvr 
bouwaÉikelen
iizerwaren
Éereedschappen

Myies-en verkoopcentrum yoor bouwen,

onderhouden en vernieuwen yan huis en tuin

VISSCHER SPORï 8,V,
v. h. HELLAS SPORI

+
voor al uw sportartikelen,

ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMEN.

+ ,/-----
W'NKELCENTRUM

Dr. de Blócourtstraat 4O

Nljmegen
tel.nr.: 080 - 77 30 30'

Filiaal: Touwslagersbaan 20
WIchen
Te|.0889í-25206
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Sekretariaat
Administratie
Teehn, komm.
Gironummer

Grootstalselaan 66, te]. 55.06.98
Tolhuis 13-09, tel' 44.26.28
Korte Kar 1, Beuningen; te1. 08897-3227
t628666 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp,
sektie Gymnastiek

De start van het nieuue seizoen vindt plaats op

maandao 2l auqustus seso
fl----= 

--r--=---

Het lesprogramma is grotendeels ongerr;ijzigd, alleen de lessen
op donderdag van zaal ThorbeckestraaL 77 van 16.30 - 19.30 uur
en zaal ReestraaL van 20.00 - 22.OO uur, zullen vanaf
dondendag 24 augustus a1le gegeven uorden in de nieuure gym-
zaal van het Elshofcollege.
Het lesprogramma van donderdaq r.uordt dus als vo19t:
ZaaL EIshofcolleqe

17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
2L.OO - 22.00 uur

meisjesTenBjaar
meisjes 9 en 10 jaar
meisjes 1l jaar en ouder
dames senioren
heren senioren

De lessen zullen ook dit jaar verzorgd rr:orden door de heer
T. Theunissen, die inmiddels is verhuisd naar de Aubadestraat
35, mevr. M. Schijf en mevr. E' Zegers.
Ívlej. R. Koppers neemt aIle turnlessen voor haar rekening,
geassisteerd door mej. D. Verstegen en lJ. Zegers.
Als deze leiding de lessen oP een even prettige uijze gaat
verzorgen a1s het afgelopen jaar, dan gaan uie u,eer een goed

seizoen tegemoet.

Kontributie

(zie volgende bladzijde)
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SCHOONHEIDS INSTITUUT '' \M E S ''

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

OpIeiding tot schoonheidsspecialiste.
Het instituut Leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-diploma.

TevenE salonr.u,aar U een volledige behandeling
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgenb afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET IVIEEST GELEZEN.

farueueg 7

Nijmegen

TeI. 56 07 54
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Senioren (12 5r. en ouder)
Junioren
2de juniorlid uit een gezin
Sde juniorlid uit een gezin

AI1e overÍge juniorleden uit
gratis Lid.
De kontributie voor tqrnleden bedraagt:

per seizoen Í 225.--
A-turnen rr rr f 2OO.-

Í I30.-- voor 1| uur p. trleek

I 175o-- voor 2| of 3 uur P.
ueek

De kontributie u:ordt betaal-d per seizoen. Het seizoen loopt
van september 1978 t/m juni Lg7g.
Bij jaarlijkse betaling dient U uiterliik te voldoen in de

maand september; bij betaling per half jaar dient U de helft
van de kontributie te voldoen in september, de tr,:eede helft
in de maand februari. Eventueel kunt U ook per maand betalen;
in dat geval dient U maandelíiks 1/10 deel van de jaarkontri-
butie te voldoen en zijn de maanden juli en augustus vrij van
kontributie.
De betaling dient te allen tijde bij vooruitbetalinq te
geschieden; er uorden geen rekeningen toegestuurd.
Het inschrijfgeld voor nieuue leden bedraagt f 10.-
Bij aanmaningen rrlordt in elk geval Í 2.- administratie-
kosten in rekening gebracht.

Uoor donateurs bedraagt de kontributie Í 25.-- per seizoen.

Betalingen enkel per giro op nummer 1624666 toBovo
De Hazenkamp, Sektie Gymnastiekr Nijmegen.

d< De verenigilgglgggig"Egl3eegl

Zondag 5 juni i.1. ulerd het seizoen afgesloten met de tradi-
tionele verenigingskampioenschappen.
Tijdens deze ularme dag kuamen toch zorn 350 jongens en meisjes
naar sporthal Meyhorst om hun krachten te meten en te dingen
naar een van de vele prijzen, n.1. een diploma, medaille of
beker óf ae verenigingsbokaal.
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een gezin zijn

A-turnen
Selektie
B-turnen



Spcclealzeak rookarllkelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimeg€n

Teleíoon 55(f21

cas^axsrErEns@
Dunhill - Oupont - Eloctroni3cho
aanrtakoí! - Kaw€€ - Sarome
Rowonta - Collbri - Ronson
Tanite etc.

PIIPE]I:
Stinwcll - Butz Choquin - Parkor
- H.Ídc..tle - Dunhlll - Lorcnzo
otc.

tIGANEil:
Carl Upmann - Bdmord
Cadcnr - Coíp. Olplomdqu.

PIIPÍABAÍ:
Upper-T.n - Ultsobrold.
lor!!Ílng lmpoÍt

Mfo-opnzK
OOf, VOOR Uï HOORTOESÏEI ET TOXTAI(TLEIZET

WILLEIISïIEG 37 . TEL. (nO. 553453 NTJMEGEN

TROI.'WR.EFOR,TAGE

SPRJNGT ERUIT!
Wil jc ccn tÍoustport

dic nèt cven andeÍs is
ds dlc andcre?

Km den em leng: cn
bctijt om c&rtluicf

.&?ri€rttc fota.lbims!

GRATI§:
brilstc trouvfoto

T'WGEZICEI
P..ip.tt U.* "* ttit

op uit oazc modcoollcc'
tb-197t

mjlercn Ud6&udig
dviaou Yoihu-àLza

ultrlmdr a oDbsÉtb.rc
dt,m.

Uw nËun bdl rordt
6rrÉ dor onr wctcrd.

W tcrtcngotis
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Aan 117 kinderen kon een diploma uorden uitgereikt.
De bekers voor de verenigingskampioenschappen uerden resp.
uitgedeeld aan:

- lJilbert Thoonen bij de jongens, gymnastiek
- Paulien van Oort bij de meisjes, gymnastiek
- Inge Arts bij het B-turnen en
- Nicole Uji.nkenius bij het A-turnen. Zij mocht ook de u:isser-

bokaal van De Hazenkamp in ontvangst nemen.

De medailleverdeling zag er als volgt uit:
Jongens derde graad 1. tïario Ívlali

2. Aart Engbersen
3. Frank den Oude

Jongens tuleede graad

wleisjes derde graad
t/m I jaar

Ívleisjes derde graad
9 jr. en ouder

lvleisjes tueede graad
t/m 10 jaar

1. [Ji.lbert Thoonen
2. Guido Verbeeten
3. René Stoffels
1. Iris lïahieu
2. Rachel Sjoerdsma
3. Anneke Albers
3. Liesbeth Gerrits

1. Odette Strik
2. Colette 0rth
3. Henriëtte v. Born

1. Saskia LJillems
2. Annelies Peters
3. Astrid Creemers

36.4
35.8
35.1

40.1
39., g

3g. g

37.4
37.3
37.2
37.2

4'l .-
4O'6
40.5

41.5
4L.3
41.1

43.8
40.4
40.1

39.4
39.-
38.7

ÍIeisjes trrleede graad l. Cora Lamers
1l jr. en ouder 2. lleta Janssen

3. Annemiek Lubberink
lvleisjes eerste graad 1. Paulien van 0ort

2. Désiree Albers
3. Jolanda Thoonen
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Turnen selektiegroep

B-turnen jongste groep

B-turnen oudste groep

A-turnen

N*'

1. fsther Burgers
2. Jasmin Hoogland
3. Rian Koedam
3. Hilda v.Beusichem

1. Hanke Kruit 28.-
2. Sandra Eigenhuysen 27.5
3. Angelien den Hartog 26.9

1. ïnge Arts 29.7
2. Jeanette Verbeeten 29.2
3. [ïieke v.d.Doef 28.7

1. Nicole ldinkenius
2. [ïon5.que Kaaks
3. Karen Monsanto

29.8
29.6
28.9
28.9

32.80
30.65
30.25

t}
!t

\*À"
Kursussen

Leden vanaf 16 jaar kunnen zich via onze vereniging opgeven
voor de Algemene Basisopleiding, Leiderskursus gymnastiek
en turnen en voor jury-kursusseno
Nadere informatie bij het sekretariaat.

trJ. Zegers.
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Sekretariaat 3

Gironummer !
Poemastraat 5, te1. 55,41.04
2005900 t.r'r.vo penningmeester honkf
softbalvereniging ilDe Hazenkamptr

het negen uur lang rrlachten op de boot naar
TexeI t

Het is voorbij;

het is voorbij; een halve dag verspelen op een bloedheet
Spaans vliegveld,

het is voorbiji het lijdzaam trotseren van de vaderlandse
hoosbuien onder plastic of canvas. en
ervaren uaarin een klein land groot kan zijn

Kortom: de vakantie(stop) zít er u,eer op, het rr;eer loopt in
de pas met de kalender en uJe gaan uJeer honkballen.

!EI EERSTE KAÍVIPIOEN ???

Ik had aanvankelijk het plan opgevat om in deze rrHazenkamperrl

de jeugd ruim baan te geven, maar de onttrlikkelingen in de
Distriktsklasse wlidden Nederland vragen toch tr:e1 eerst de
aandacht.
Ons éerste negental is n.1. sinds 29 apríL ongeslagen en
voert thans de ranglijst aan; het hoge uoord moet er nu maar
eens uit: het eerste rrdreigtr kampioen te tr:ordenr hetgeen een
automatische promotie naar de landel-ijke 2e klasse inhoudtt
de klasse die uij na jaren van u:isselend sukses in 1975 via
een tri.este degradatie moesten verlaten. De uapenfeiten sinds
de vorige |tHazenkamperrt : trrlee overuinningen op ESCA ( ?-6 en
z-LZ), een ll-innings-zege op Zuidvogels (4-S) in een van
spanning zinderende uedstrijd, die helaas gekenmerkt uerd
door een uitersL zt;akke arbitrage; vervolgens een slagfestijn
tegen VHC met homeruns van Koos Sennef en Frank de Valk en
tueehonkslagen van alueer Frank de VaIkl Jaap Bogaards, Peter
lLJillems en Han Caste1eijF. Toen de kruitdamP uras opgetrokken
had Hazenkamp met 4-13 aan het langste eind getrokken.
En dan te u.reten, dat tegen hetzeLfde VHC als tegen een berg
uerd opgezS-en, rrlant in de thuisuedstrijd ulerd i.mmers met
1I-2 verloreÍ'l oo.oo
Tenslotte ulerd van Sparta Animals in een matige ontmoeting

fl



servtezen
glaswerk
bestek

geschenken

sieraden
tassen
shawls

lan &oeckhuysen$aA 2O-A t€/,.cÉf,,-22!.764

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG - VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseu,eg 225-227, Nijmegen
' ( Uoven aan de UJolfkuilserrleg )

2é6r gunstige autopremies - Onroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
Al}e overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

tr/ij kunnen U op alle genoqmde gebieden deskundig
en vrijblijuend van dienst zijn.

Neemt U eens kontakt met ons op,
SERUICE blijvend met Hoofdletters

telefoon 3 080 - 77 06
080 - 77 04

08896 - 22 43 ( na kantooruren

trrij schrijven
t_t_t
a a.a

00
39

tlijmegen
Gelderselaan 14
080 - a2Íy'^64

Wageningen
Ilaaldweg I
o8:t70 - I 5680
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met 6-1 geuJonnen en verregende de uedstrijd tegen [ïatchmakers
alvorens de zomerstop uitbrak.
tLlat staat ons te ulachten? Eerst op s augustus de uituredstrijd
tegen Knickerbockers (een zacht eitje dachten rrre zo); dan op
zondag 13 augustus om L4.so uur de uitgestelde ontmoetinE
tegen tïatchmakers (uat rastiger, maar kan zeker geuionnen
uorden) en tenslotte zondag 20 augustus om 14.s0 uur de
apotheosel het klapstuk of hoe U het ulil noemen:
DE HAZENKATVIP - ZUIDVOGELS.
lLjint Zuidvogels, dan zijn zij kampioen en promoveren, uinnenuij dan vart ons kampioenschap en promotie ten deel; kortom
een beslissing op de laatste kompetitiedag zit er di.k in.
Een gelijkspel (na maximaal- t2 inn,ings) róvert een besl-issings-
uedstrijd op neutraal terrein opo
Dit alles: à1s ule de uedstrijden tegen Knickerbockers en
Ivlatehmakers uinnen, maar ook à1s Zuidvogels ooEo VHC rrleet te
kloppen. zo nieb, dan spelen ue toch rrlel op 20 augustus ooso
en proberen Zuidvogels te kloppen, maar de besrissingen zijn
dan reeds gevallen .....
Hoe dan ook: volg de berichten in rtDe Gelderranderfr van de
komende ueekeinden en moehten de onzen op 2o augustus kampi-
oen uorden, dan vindt onmidderrijk na afloop van de trredstrijd
in ons klubhuis de kampioensreeeptie praats, gevolgd door eàn
feest dat de gehele zondagavond in beslag gaat nemen.
lLJij zouden het op prijs stellen iedereen die het goed met ons
meent (van peanut tot veteraan b.v.) die berrluste iondag op de
tribune te zien om onze jongens aan te moedigen.
0 jar voo:: aIle volledigheid de stand in de Distrit«tsklasse
Hidden Nederland: De Hazenkamp 9-L6; Zuidvogels g-I4; VHC
10-14; Knickerbockers 9-B; Sparta Animals 10-6; ESCA LL_4;
Ívlatchmakets 7-2.
AIIe sterkte gerrrenst aan coach chris Bellink en aanvoerder
Peter trJillems en zijn mannenl

,f Het 
"TtrJEEpE

0ver het veteranenteam vart ueinig te merden: dit negental
stevent af op een stevige middenpositie i.n de Reserve-
Distriktskrasse Íridden Nederland via een gelijkspel tegen
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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 mogelijk
te doen ziin.

r Ook verhuur van video.apparatuur.

a
foto
film
video

PLEIN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - 226891

spellen - speelgoedereJl -kado artikelen

W;fi"l-Sbh
Winlrlccntrum
,,Dr f,ohnwhk"

tolenwol 52
tiimrgcn
tclcÍoon 77 1870

MERKUSZONEN B.V.
ITTTEBilATIOTAAT REISBU REAU

TOURITTGCABBEDRIJT

lliimegen - Mulderswog 15 - Tel. Tr 2427
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Quick 2 (t2-L2), een 9-I nederlaag tegen-kampioenspretendent
Robur 2, verlies tegen Zuidvogets 2 (5-4), een 16-3 zege oP

het zrrrakke HCAIJ 2 en een 4-9 nederlaag tegen Cuir Hilversum 2.
Nog 3 uredstrijden zijn hier te spelen.
De stand luidt, bijgerrrerkt tot 1 augustus .:
Robur 2 8-L6;-QuióÉ R.z 8-1I; cuir 2ggg/Hilversum 2 9-10;
Hazenkamp 2 g-9; Zuidvoqels 2 9-8; BSCU 2 7-47 HCAtiJ 2

8-(-2) (2 verl.punten uregens niet opkomen).

* Hg! oEEPE

Dit team doet het niet onverdienstelijk gezien het feit
dat het voor het eerst aan de kompetitie deelneemt.
sinds de vorige frHazenkamperrt uJaren de resultaten een 4-L4
nederlaag tegón Uitsmijters 2, verlies tegen.l,.1S8.2 (fe-a),
een nipte ovórr,rinning in Oldenzaal op Run 2 (8-9), een

L6-9 zega op wlatchmakers 2 en een 5-10 overr':inning op

ZwoLLe 2.
Dit alles leidt tot de volgende, tot 1 augustus bijgerrlerkte
stand:
uitsmijters 2 9-I5; ldSB 2 B-13; Robur 3 -lu-II; Hazenkamp 3

A-B; màtchmakers 2 9-O; Zrrlolle 2 8-(-2) (a verl.punten uregens

niet opkomen).

* JUNIOREN

Het juniorennegental, ingedeeld in de |tsterkerr poule
ttJunioren ltt, draait redelijk mea. Plet coach van Rossum aIs
trnieuuJett coach en een gedeeltelijk nieurrre rrbemanningrt staat
dit team thans op de derde plaats van de ranglijst.
Rayonkampioen rrlordt hier uiteraard het sterker nog ongeslagen
Tex Toun Tigers.
De stand luidt Per I augustus:
TTT 1I-22; USB 11-16; Hazenkamp 11-L1; Robur 1t-9;
Run 11-6; Uitsmijters 1I-2.

* ADSEIRANTEN

In de 0ostelijke rayonkompetitie frAdspiranten Irt deden onze

vertegenuoordigers het voortreffelijk: zonder óón enkel ver-
liespunt bereikten zij de play-off, uaarin de beste drie
teams van beide adspirantenklassen gaan uitmaken, uie zich
0ostelijk kampioen mag gaan DoBÍIlBrlo

t5



iedoÍo dag opnieuw hoort u hel wger
HART ETI YAAÏZIEKTE

rll zlttl t v..l
ïll rotlr t v..l
rU atar L ra.l

ïAANOT GAAT TOCAI ilIET FIETSET{?

Dil is.ltrcn cír onbctwigt het b€sta
middol Yan uw spacielist

Y..r llata í lltilírat iaJ.'....

@
HIII
-.rd

O.'rlrtrl,.ít.,
L[nqm
rt7-rm

'r rn .iaa|.
a....h

Oo* ora
Brol cn hrndwcrLen

Llc,invaL cn fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst 70-03
MJTÀEGEN TEI,ETOON 412843

AUTO RIJSCHOOT

Peter Jacobs
PijnboomstraatlT

telefoon 2216 82

16

Yerburgh §lageriien

Koninginnelaan 117 tel.77 4313
Poemastraat 2 tel. 55 16 86
v. Peltlaan 309 tel. 55 04 0'l
Oude Molenweg 140 tel. 55 31 18
van'tsantstraatS6 tel.222991

technisch vcrchromen
verkoperen

vernikkclen
verchromen
' diverse bronzen

' verzilveren
vcrtinnen

vercadmiummcn

galvanisch bedriiÍ

v. hezewijkstraat 23-25
nijmegen

teleÍoon O8O-774455

DEAKS
Schoenhendel - Schoenservice

t

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

NTTMEGEN TEL. ss3977
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Het gaat hier om Sparta Animals, Tex Toun Tigersr Roburt
Run, uiteraard De Hazenkamp en de u:innaar van de beslissings-
uedstrijd ESCA - lvlatchmakers 2.
In de volgende rrHazenkamperrt hopen uij U nieuue u.rapenfeiten
uit deze interessante vervolgkompetitie te kunnen melden.

PUPILLEN

Ook het voor de eerste maal aan de kompetitie deelnemende
pupillenteamr uraarin bekende namen uit Hazenkamp-dynastiëen
voortleven a1s Hendriksenl vaÍr Raaijr van de Vegter staat zijn
(kleine) mannetjer maar hoe kan het anders als in genoemde

families rrhonkbal'f vaak het tafelgesprek is en. sommige speler-
tjes lettrcrlijk met honkbal opstaan en naar bed gaan in een
soort honkbal-outfit, kompleet met pet .....
Dan blijven de resultaten, die Hans van Velp (en óót Koos)
met deze jongens uleet te behalen niet uit.
De stand, bijgeuerkt tot 1 augustusr luidt:
TllT L8-28i L.N. Devils L7-23; ESCA 20-23; IIJSB I9-I9;
De Hazenkamp 2O-L8; Robur 17-10; Uitsmijters L7-7.

À En tenslotte ..........
V

... neemt De Hazenkamp met het eerste team deeJ. aan een
internationaal toernooi van 2e klasser Rohafo Caps te
Hoogeveen. Behalve de organiserende vereniging zullen
op 16 en 1? september Boso TeX Toun Tigers (Enschede),
Neerlands Hoop (Rotterdam), Lord NeIson Devils (fleppe1),
Luchtbal (Antuerpen), HuIl Aces (HuI1, Engeland) en
Uitsmijters (Almelo) a1s tegenstander fungerenl

... gaat het juniorenteam oP 10 september a.s. naar het
toernooi van Lord Nelson Devils te wleppel;

..o slaagde onze voltallige klubhuis-beheerskommissie:
Thea Dingelhoff, Han Casteleijnl Jan Hendriksen en
Jan van de Vegte voor het diploma Vakbekuaamheid Cafó-
bedrijf. PR0FICIAT ll

o.o is als voorlopige datum voo:: het Nijmeegs kampioensehap
voor seniorenteams vastgesteld: zondag 25 september.
Behalve NïSC' De Hazenkamp Ï en II zal ook het derde
team hiervoor tr;orden uitgenodigd.

Karel Dingelhoff.
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Uw adres voor:

:t hand- en moesappelen
:* hand-en:toofperen
* aardappeler
:t groente
:l eieren
veelal wn eisen bdriiÍ

Groente- en fÍrdtbdrijf

GEBR. ZEGERS
Orde Dukenburgseweg 28
Tehfoon 44 55 55

Brockstreet l14
Lindcnholt
Telcfoon 777922



Ir- =L 
*a *4 *1 lx-a,

0nderuijzer tegen het zoontje van de dokter:
rrAls jij niet beter je best doet, za1 ik je
vader eens laten komen.rt
Zegt dit zoontjes ilDat kost U flTrSO meneer.rr

-o-o-o-

Kleine lvliep rrrandelt met haar oom langs de
bijzondere school. Vraagt oom kuasi-onr.retend:
rrGa jij ook naar de school met de bijbel?t'
Antu.loordt lvliep: rrNee, ik ga naar de school met
de zandbak.'l

,k

Juf vertelt in de biologieles dat vogels vaak in
paartjes leven. rtSommige leven liever aI.l_eenilr ver-telt ze, rrmaar heel veel vogels zíe je altijd samenin de bomen of op de telefoondraden. Er zijn natuurlijk
ook vogels, lJaarvan het mannetje of het vrouutje
door een kat is opgegeten.tt
Tijdens de rekenles roept Danny opeens: rrJuf, kijk
eens naar buiten, daar zit een uieduu.te in de boom.rt

-O-O-O-

-O-o-O-
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rrïk ueet uraarom rrlij voor het eten biddenrr, zegl
Eduin.
rrJa, u:aarom dan?rr
rrOmdat de soep toch te heet islrl

-O-O-O-

frHoe lang ben jij aI met pappa getrouud?tr vraagt Luc.
rrZeventien jaarrrt antuoordt mammie.
rrEn hoe lang moet je nou nog?rr vervoLgt-ie.

-O-O-O-

Pasteur is een grote geleerdee die de pokkenr de
mazelen en verscheidene andere ziekten heeft uit-
gevonden.
Hij is een rrleldoener van de mensheid.

-O-O-O-

Pythagoras schreef veel over uliskunder dat men
voor zijn eigen bestuil hoort te lrJeten.....
trle hebben geluk gehad dat hij maar zo kort geleefd
heeft.....

-O-O-O-

Jeroen komt huilend de keuken binnen. Itulat scheelt eraan?rr
vraagt moeder. rtVader heeft zich op de duim geslagen.rr
rrDaar hoef jij toch niet om te huilen?tr
rrNee, eerst heb ik ook gelaehen.rr

**
-o-o-o-
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