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Een algem""n ,""=oÉX aan dé ieoen van de gymnastiek-, nonxbal-,
korfbal- en badmintonsektierdie gebruik maken van de sportzaal
van het flshofcoÈlege:

HET IS UERBODEN BROTTFITTSEN EN IV]OTOREN

ERGENS ANDERS TE STALLIN DAN ]N D[ FITTSEN-
STALL]NG I: J

[v]ensen, houdt u aan dit dringend verzoek, daar ui j anders

absoLuut moeilijkheden krijgen met de Nijmeegse Sportstichting
en niet op de laatste plaats met de conciërge van het Elshof-
co11ege.
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De Hazenkamp, sektie Gymnastiek

St. Nicolaas l dinsdag 5 december
Kerstvakantie: maandag 25 december 1978

t/m vrijdag 5 januari 1979

LJe d s trii de n 3 In overleg met de leiding van onze gym-
groepen, dhr. T. Teunissenr,mevr. wl.Schijf
en mevr. f. Zegers, proberen ue nog dit
jaar voor a1le groepen een la.nge mat- en
springuedstrijd te organiseren.
Zodta uJe meer ueten, zuflen ue al-l-e kj.nderen
en hun ouders op de hoogte stellen.

: Verenigingsuedstrijden te Oosterhout (n-
turnen )
Vooruedstrijd kringkampioenschappen te
Apeldoorn (n-turnen)

: KringkampÍoenschappen voor meisjes tot 13
jaar te Rhenen

: Finale kningkampioensehappen te Lochem.

De reis naar het Engelse Stoke on Trent is voor De Hazen-
kam,, een groot sukses geulorden.
lLJe u.raren ondergebracht bi j bizonder gastvrije gezinnen van
de verenÍging North Staffs Gymnastics Club.
Naast de gezamelijke trainingen in het Physieal Education
Centre te Burslem in Stoke on Trent hebben uJe o.a. een be-
zoek gebracht aan de bekende trJedgeuood fabrieken en geu:in-
keld in Stoke en Bj-rmingham, uaar iedereen voor ueinig
geld erg mooie dingen kon kopen.

Centraal in ons programma stond de turnuedstrijd op zondag-
middag. [vlet name de oudste Engelse turnsters boden onder
aanvoering van de Engelse Caro1 Smith goede ueerstand, maar
toch rr.risten onze meisjes met een gering verschil- te uinnen:
138.05 - 136.20 punten.



De jongste meisjes met o.a. ÍIonique Kaaks en lvliriam
Iigenhuysen hadden minder moeite met hun tegenstander en zij
uronnen met royaal verschj.l_: 128.85 - 121 .80 punten.
Uitslag : meisjes tot 13 jaar:
tlï.:!.+:::::l.lj:::::::li. 1 . lvliriam Eigenhuysen 29.65

2. Vanessa LJade ZB.7O
3. Íïonique Kaaks 28.25

meisjes 13 jaar en ouder!
'1. Carol Smith 34.00
2. Deny Verstegen 30.55
3. Nicole UJinkenius 30.45

lLJe hopen de Engelse meisjes in 1979 in Nijmegen te mogen
begroe te n.
l.rJat betreft de Lichamelijke opvoeding, sportakkomodaties,
verenigingsleven en gymnastiekonderulijs bestaan er tussen
Engeland en Nederland.nog aI rrlat verschil-Ien.
De akkomodatie voor lichamelijke opvoeding is geheel afge-
stemd op de balspelen. Goed uitgeruste gymzalen, met toestel_-
len zoal-s bruggen, rekstokken, mini-tramps etc. , zoals r.li j
die in Nijmegen kennen bestaan er nauurelijksl teruijl de
vloeren erg hard zijn.
Het beoefenen van gymnastiek in verenigingsverband in dit
deeL van Engeland is t'ijna onmogelijk.
In heel Stoke on Trent en omgeving uraren sleehts 2 vere-
nigingen met elk een honderdtal 1eden, tr-laarbij al_l-e lessen
in óón sportzaal gegeven rrlerden. lLjel- ularen deze gymlokalen
voorzien van de meest fantastische turnt,oestell-en, di.e met
steun van de overheid konden uorden aangeschaft.
Zo heeft North staffs zelfs een ei-gen vrije oefening-vl-oer j ! I
Daar het lokaal in Burslem alleen door deze vereniging uerd
gebruikt, konden ze de toestellen elke dag 1aten staan.
De selektie-kinderen oefenen veel meer, zj.j komen vaak
5x per r.leek naar het sportcentrum. lLjel- trainen ze dan tussen
grote groepen kinderen in, uat m.i. de turnsfeer niet ver-
betert. Elk groepje van ca. 6 selektie-meisjes heeft een
eJ-gen eoach, die aIleen deze meisjes traint.
De ouders van de turnsters ularen naarrrtopsport mindedrr; zij hebben er al-Ies
kind te laten trainen.

mijn gevoel erg
voor over om hun

3



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

rn het dragen:.?ul typeert de herenbril ian vàndaig.
. ï.ogrg optiek heeft dat.begrepen en een fijne
kollektie stoere herenbrillen"in^haar programma

opgenomen in alle prijsklassèn.

Winkelcentrum,,De Molenwiek"
Donderdag koopavond

Hoose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service
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Het verLies van de Engelse meisjes namen ze sportief op
en zij zijn vast besl_oten om de riredstrijde die t.z.t. j_n

Nijmegen za1 ulorden geturnd, te uinnen.

UJ. Zegers.
;:;:;l|:;;;1%:;:;|:;3;|:;:f :19

ROUNDABOUT

Na 1 I uur reizen kuamen uJe om een uur of 4 in Stoke on
Trent aan.
Dankzij Liimrs orientatievermogen uraren ue toch in Engeland
beland en nj-et in Strassbourg, uJaar Lie uJaarschijnlijk niet
zo hartelijk ontvangen uJaren.
Na de rrtea-timert gingen uJe naar de turnhal , u:aar ule een
stevige uarming-up kregen van de Engelse trainster Pauline
Prestidgez die de Engelse turnselektie van '1 966 Lot 1977
getraind heeft. Na een pittige traJ-ning van 4 uur r.lerden ue
bij onze pleegouders ondergebracht.
Na een verdiende nachtrust begon de volgende morgen het echte
uerk. liJe kregen een stevig óntbijt (bacon and eggs) "n daar-
na hadden ure een traíning van haff e1f tot 4 uur. De rest
van de dag hebben ue uat ger.linkeld en daarna gingen r:-re

naar onze pleegouders terug, u;aar het avond-eten gereed
stond. rs-Avonds zijn de leiding, pleegouders en de achttien-
jarigen naar een echte Engelse pub gerr.reest, ulaar het erg
gezellig maar druk uas.

0p zondag zÍjn de meesten naar een kerk geueest, uant rr:e

uJaren erg benieur.ld hoe zoiets in Engeland toegaat.rs- Ívliddags hadden uJe een trredstrijd. Het uas goed georgani-
seerd, lJaar zsulel uij a1s onze tegenstandsters goed geturnd
hebben. tLJi j van De Hazenkamp, zouel de j ongere als de oudere
meisjes, lieten de leeuul niet in zrn hempi-e staan.
rs-Avonds had de leiding van Stoke on Trent een disco-avond
georganiseerd, uJaar de verjaardag van Nicole nog een extra
feestelijk tintje kreeg.



iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te veel
wii Íoken te veel
wii eten te veel

WAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is alleen en onbetwist het beste
middel van uw special ist

Voor Íiets en bíommer naar.....

Dennenstraat 09,
Niimegen
tel. zÍxr06

'5 maandags
geslolen

AUTO RIJSCHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstr aat 17

telefoon 2216 82

Verburgh Slageriien

Nijmegen

KoninginnelaanllT rel.774313
Poemastraat 2 tel. 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

wol en handwerken
kleinvak en fournituren

Zwenenveld 90-64 Meijhorst 70-03
NI.I IEGEN IBLETOON 442843

'a+r,bot-a technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
ve rchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisth bedriiÍ

tAï0UR b.v.
v. hezewijkstraat 23 -25
nijrnegen

tclefoon o8o-774455

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

t

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

NIJMEGEN TEL. 553977
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De volgende dag hebben uJe de porceleinfabriek van uedger.r;ood
bezocht, rs-middags een groot u;arenhuis en rs-avonds een
groot afscheidsfeest.
De volgende morgen moest UJimrs geureldige oriëntatievermogen
ons uleer naar huis leiden. Via Birmingham kuramen uij in
Felextoule, uJaar ue om 11 uur op debot stapten.
Vanu:ege de grote afstand naar Londen hebben ue die plaats
l-inks laten Iiggen.
Hoeu;e1 de zee niet erg rustig uas, kuamen ue toch heelhuids
in Zeebrugge aan.

All-e meisjes uerden door de Hazenkamp-leiding thuisge-
brac ht.
Hierbij uillen u:e, namens alle turnsters, de mensen die
zoveel moei.te voor ons deden bedanken.

trJe hopen dat De Hazènkamp dit soort aktiviteiten in de
toekomst za\ herhalen.

*8***r.í{<**
trtEgMlere--leer

Stoke - on

Karen ÍIonsanto,
Brigitte v.d. Logt.

- Irent ,É Jt, fr *a

Ik denk, dat ik namens aLle ouders van de turnsters
spreek als ik op deze plaats ee hartelijk dank zeg
aan alIen die, op uelke r,:ijze dan ook, de trip naar
Engeland Lot zorn succes hebben gemaakt.
lLJij van onze kant zijn graag bereid t.z.L. a1s gastgezin
te fungeren voor de Engelse meisjes.

Íïevrouur Reichqelt.ffi

Y_g P-Y YOORt f 

-

l-r novemben

-

tnLeveRen oD

-

nsbeen stro,o,t
vtu
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Foto, Íilm en uideo...
zijn onbetwist dé registratie hulpmíddelen voor uw

sportevenementen.

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelijk
te doen zijn.

. Ook verhuur van video.apparatuur,

efwea
foto
film
video

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

spellen - speelgoederen -kado artikelen

W;ll"/-Sbh
"rin kelcentru m

.J e Molenwiek"

Molenweg 52
[U ijrn egen

telefoon 77 1870

MERKUS ZONEN B.V.
,I NTEBNATIONAAL REISBU REAU

TOURINGCARBEDBIJT

Nijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427
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), l)
onze engelse ploeg

ZnÍceo€q Àf nloo r

futJo[

van links naar rechts:
Rian Koedaml Tanja v.d. Schoor, lasmin Hoogland,
Tirza lvlual, Esther Burgers, Ellis Reichgelt, Karen
Monsanto, Brigitte v.d.Logt, Ívlonique Kaaks, Elise
van Ottele, Miriam Eigenhuysen, Nicole Ulinkeniust
Deny Verstegen. Trainer: lLJim Zegers.

tt ous taLuf [u,'s

hnuun{q r lo.3ourtr



Sekretariaat : Vossenl_aan 190,
te1. 56.O7.13

Gironummer | 1628666 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp,
sektie Badminton

0p het moment dat je deze Hazenkamper onder ogen krijgt, isde bingo-avond van zaterdaq 4 november reeds verteoen-tija.Ik hoop, dat het een gezellige avond is geu.rorden en dat deopkomst groot uas. De initiatiefnemers Gérard Bies en Ronniev.d. 0ever hebben kosten noch moeite gespaard om deze bi.ngo_avond tot een geueldig sukses t,e maken.

De tu.reede rr,edstrijd van onze kompetitiespelers urerd evenarsde eerste uedstrijd verroren met z-1; diimaal gingen de pun-ten naar de BC Dukenburg.
Ívlijn advies is: nog meer trainen en bezoek de trainingenregelmatig. De training uordt gereid door Lou pietersen envindt iedere vrijdag na 22.00 uur plaats.
Ter algemene informatie het volgende: er zijn geen praatsen
meer vrij op de vrijdagavond in sporthal HeÀqstuat en eveneensniet meer op de donderdagavond in het Elshofóo1lege.
0nze leden in het Er-shofcorlege uisselen om de 20 minuten vanbaan om het rrlachten u;at te bekorten. Er is in deze zaar- n.r-.ceen kantine aanulezig en door het uachten op de banken rLras deafkoeling vaak te groot. Toeh za1 het bestuur er alles aandoen om het onze leden in Er-shof ook naar de zin te maken.

Ton van Houdt,
sekretari.s.

VE RSLA G

van de uledstrijdenr gespeeld tegen Elst 7 en Dukenburg 5.
Beide uedstrijden ulerden net 7-1 verloren.ïn de eerste ontmoeting moest ondergetekende zieh her-aas dooreen spierscheuring raten vervangen door peter peters, die zichvoor de 1OO % heeft gegeven, maar helaas ten onder ging.
0nze eerste enkel speler Adje coors heeft in drie sets uitein-delijk de eer kunnen redden. Ook Jan rLiinters rr.rist zijn partijte rr-rinnen. In het argemeen uerd door het here team srecht ge-speeld; ik neem aan dat dat. Coor de zenu!,en komf, I

l0



lonoensp a]le begin is moeir-ijk;1aet de moed ni-et zakken
en probeer in de komende uedstr:i.jden je voor de volre 100procent te geven.

Ondanks de blessure za1 onderget,ekende jul1ie blijven bege-
Leiden.

Voor de goede orde volgen hier de uitslagen:
tlst 7 Hazenkarnp 1

1e HE F. Rademaker
2e I'E D. Samson
1e DE J.v.Hooydonk
2e Dt- A. Berendsen
1e GD F. Rademaker

A. Berendsen
2e GD D. Samson

J.v. Hooydonk
HD F. Rademaker

D. Samson
DD J. v.Hooydonk

A. Berendsen

Hazenkamp 'l

1e HE J.
2e HE A.
1e DE T.
2e Dí M.
1e GD J.

T.
2e GD A.

[J.
HD J.

A.
DD T.

[r.

uinters
C oors
Reuvers
Uiil-Iems
tJinters
Reuvers
Coors
Nicolaesen
lLJinters
Coors
Reuvers
Nicol-aese n

R. Simon 8-15
H. A . J. [vloons 6-1 5
lvl.0verdijk 6-11
ÍYl . v.Driel 11-5
R. Simon 16-18
Ívl.Overdijk
H. A . J. lvloons 0-1 5
Íï. van Driel
R. Si-mon 1 0-'1 5
H.A.J.Ívloons
tÏ. 0verdijk 14-15
[ï. van Drie]

A. Coors 13-15
P. Peters 1 5-0
T. Reuvers 11-4
lJ. Nicol-aesen 1 '1 -0
A. Coors 15-1
T. Reuvers
P. Peters 1 5-6
lJ. Nicolaesen
A. Coors 15-8
P. Peters
T. Reuvers 'l 5-1 1

hJ. Nicolaesen

Dukenburo 5

15-10 1s-18
1 5-6
11-4
11-1
1 s-6

15-7

1 5-5

1 5-1

15-4 8-1 s
6-1 s

11-9 3-11
2-11 4-11
s-1 5

0-1 5

3-1 5

15-11 9-15

L. Pietersen.
@
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geschenken
sieraden

tassen
shawls

winlclcentrum Dukenburg tel 080-440644 van Broeckhuysenstraat 20-22 let.o&-22476/

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG VELTHUÏZEN

Kantoor - adres Graafseueg 225-22?, Nijmegen
( boven aan de lJolfkuilseueg )

Zéér gunstige autoprem5.es - 0nroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
AIle overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

ItJij kunnen U op aIle genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend van dienst zijn.

Neemt U eens kontakt met ons opr urj schrijven
SERVICE blijvend met Hoofdletters l-l.i

telefoon ! 080 - 77 06 OO

080 - 77 A4 39
08896 - 22 43 ( na kantooruren )

è seHEL<M/Aru

-/T"Niimegen
Gelderselaan 14
080 - 2296il

Wageningen
Naaldweg 1

08370-1 5680
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Sekretariaat : Poemast,raat 5, tel. 55.41.O4
Gironummer : 2005900 t.B.v. penningmeester Honkf

Softbalvereniging rrDe Hazenkampil

Nogmaals : de Oud-InternationaLs

In de vorigerHazenkamperrt heeft U kunnen lezen van de ge-
slaagde opening van ons honkbal-vel-cj rrlLiinkelsLeegtr, gevolgd
door de uedstrijd De Hazenkamp-0ud Internationals, met na
afloop een koffietafel.
Van de heer lLJ. Langereis, coördinator van de rrVeteniging
van Oud Honkbal Internati-onals'r ontving ik onderstaande
brief, die ik U niet u.ril onthouden:

rrBij deze r.,:il ik U nogmaals heel hartelijk danken voor
de prettige ontvangst, de bloemen en het prachtige
1epe1tje.
Ik kreeg de indruk, dat U nog uat langer met ons had
u;illen praten, maar de verre reis en de kampioens-
recepti"e van ILJERA-KINHE 1[v] maakten het gebeuren uat
korter.
Veel- is er op de receptie van
dag gesproken.
Bedankt, ttDe Hazer:kamprr; het

KINHE III over deze f i j ne

gaUgoedl It

Nauuelijks is er een streep getrokken onder seizoen ',l978
of de voorbereidingen voor seizoen 1979 zijn in volle gang.
Onze teams- met uitzonderi.ng van het veteranen- en sofltbal-
team - zijn aI met de zaaltraining begonnen: het eerste
onderl-eiding van Peter lLJillems, die het coachen van Chris
Bellink zal gaan overnemen; ook de spelers van het derde
team zijn op deze zaaltrai-ning etke maandag van 18.00 -
20.00 uur in het Elshofcollege van harte rrrelkom.
Het juniorenteam, het afgelopen seizoen gecoached door Piet
van Rossum, traint elke dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur
j.n zaal Tolhuis, onder leiding van Ad Biemans en Jan van
Aken.

t3



vanGanmenBorrwbvI 
bouwadikelen
ijzerwaren
Éereedschappen

Mvies-en verkoopcentrirm voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen yan huig en tuin

Dr. de Btócourtstraat 49
NImegen
tel.nr.: 080 - 77 3039'

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

+

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

*,ràu, rRtrM
/ ---'-

- TELEFooN ssoaoz/ "e R0OTSTAL':

Filiaal: Touwslagersbaan 20
WiJchen
Tel.08&9í-2!46

+

BINNENHOF 14

t
r
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Het adspirantenteam, tot en met dit seizoen gecoached
door Toon Bosman2 traint onder Ieiding van Jan Hendriksen
en Frangois van Hal , elke u.ioensdag-avond van 18.00 tot
19.00 uur in het El-shofco11ege. Het pupillenteam tensl-otte
oefent elke dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur in de zaal
aan d= Thorbeckestraat, onder de beproefde l-eiding van hun
coaches Hans van Velp en Koos Sennef.

Uit het bovenstaande kunt U afl-eiden dat r.r.rij van een drie-
tal- coaches afscheid nemen: Chris Bellink, Piet van Rossum
en Toon Bosman. Hartelijk dank voor hetgeen jullie in deze
funktie voor de verenigi-ng hebben gedaani Het zal ju11ie goed
doen te vernemen dat uij erin zijn geslaagd bekuame opvolgers
te vinden.
Aan de nj-euu:e en terug-van-uleggeueest coaches: (r.ueer) uelkom,
dank voor ju11ie meder.:-rerking en veel sukses I
0ok besluur Bn jeugdkommissie zuffen niet zonder mutat,ies het
seizoen 1979 ingaan.
Voor onze sekretaresser' Iete Hendriksen - LJestrik zullen de
notulen van de komende najaarsvergadering haar laatsterrpro-
duktieil zijn, na zotn zes bestuursjaren en ook onze materiaal--
kommissaris Han Casteleijn zet er op 20 novemb€r àesr na acht
bestuursjaren een punt achter.
Voor insiders bijna overbodig te zeggen dat uij beiden voor
a1 hun aktiviteiten veel- dank versehuldigd zijn.
Gelukkig verduijnen zouel- Iete als Han niet uit ons gezichts-
veId, rr.iant eerstgenoemde blijft lid van onze jeugdkommissie
en Han blijft aktief als 1id van de klubhuis-beheerskommissie.
Voor het sekretariaat menen uij met de kandidatuur van lvlarijke
van Raaij-van Strien een run te hebben gescoordl a11een voor
de post van materiaalkommissaris is de vakaturebank momenteel
nog leeg, maar uie rl/eet . . . . .

fveneens zaL op de komende najaarsvergaderin-o de nieuuJe jeugd-
kommissi.e uorden gekozen.
ln de vakature, ontstagn door het bedanken van Piet van Rossum
(die zich geheel op het scheidsrechteren gaat toeleggen; al.le
sukses, Pietl), hoopt het bestuur te kunnen voorzien door de
kandidaatstelling van de heer A.J. Vrijaldenhoven.

!e9elvercsgerl!e
Al-fe bovenstaande perikelen en nog veef meer, zoals de uit-
reiking van de ere-knuppel, bekendmaking beste slagman eerste
en tu:eede team, zulLen de revue passeren op onze najaarsver-
gadering, die zal uorden gehouden op maandag 20 november a.s.
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SCHOONHEIDSINSTITUUT 
,'\V 

E S "

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

Opleiding tot schoonheidsspecialiste.
Het instituut leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-dip1oma.

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

KREGT] NGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET IVIEEST GELEZEN.

Tarr.r.letr,teg 7

Nijmegen

Tel. 56 07 54
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om 20.00 uur in ons klubhuis.
Hoeuel onze penningmeester Jan van de Vegte nog met de
begroting 1979 aan het stoeien is, moet U er niet vreemd
van opkijken als op genoemde vergaderi-ng een kontributie-
verhoging uordt aangekondigd.
Het huren van zalen voor een zo range periode knaagt uiter-
aard aan de inhoud van onze schatkist, vandaar .....

Karel Dingelhoff.
@

let
ONS KANTlNEPERSONEEL ]S VERDRIETIG

EN ETN BETTJE BOOS.

REGELTÏATTG KOTVIEN TR LTDEN BINNEN OP HUN

SPORTSCHOENEN. DAT KAN VTIL ROIÏIVIEL OP.

LEVEREN IJANNEER ZE N]ET GOED SCHOON

zIJN. (CrsnuIK HItRV00R DE B0RSTELS

DII ZICH BEVINDEN VOOR DE KLEEDKAIVIERS)

NATTENS HET KANTTNE-PERSONEEL BEDANKT J

Dt BEHEERSKOIVIÍVIISS]E.
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Speciaalzaak rookartikelen

Rob Hopman
St. Jacobstaan B, Niimegen

Telefoon 550621

Dunhill - Dupont - Electronische
aanstekers - Kawee - Sarome
Bowenta - Colibri - Ronson
Tanita etc.

PIJPEN:
Stanwell - Butz Choquin - parker
- Hardcastle - Dunhill - Lorenzo
etc.

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PIJPTABAK:
Upp6r-Ten - Uitgebreide
sortering import
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HooseÍolo-opltzK
OOK VOOB UW HOOBTOESTET EtT KOIUTAKTtEttIZEtt|

WILLEMSWEG 37 . TE1.080.553453 NIJMEGEN

UWCEZICHT
Daar past best een bril

op uit onze modecollec-
tie 1978

Wij geven U deskundig
advies over Vailux-glazen

verkleurende en onbreekbarc
glazen.

Uw nieuwe bril wordt
fr4rit door ons verzekerd.

Wij testen gratis

TROI,JWREPORTAGE

SPRINGT ERUITI
Wil je een trouwreportage

die nèt even anden is
als alle andere?

Kom dan eens langs en
bekijk onze eksklusief

afgewerkte foto-albums!

GRATIS:
leukste trouwfoto

als poster!
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Het doet ons genoegen U te kunnen meedel-en dat - precj-es een
half jaar na de uitbreiding van onze vereniging met een nieuu.le
sektie korfbal - ue U nu opnj-euur een uitbreiding kunnen me1-
den, n.I. ygl]gy,B!.
Betrof het bij het korfbal het starten van een geheel nieuu.re
aktiviteit, nu gaat het om het aansl-uiten van een bestaande
volIeybaI vereniging, lïimavo, bij De Hazenkamp.
[ïimavo, vroeger een onderdeel van S.0.S.S., doch tuiee jaar
geleden zelfstandig getrlorden om organisatorische redenen,
heeft nu om aanslui-ting bij De Hazenkamp verzocht om reden
van kombinatie-mogelijkheden op het gebied van leiding, leden-
administratie en ledenuerving.
De [ïimavo leden, momenteel + 75 in getal, hebben zich via de
tu:ee stat,utair noodzakelijk; ledenvergaderingén uitgesproken
voor deze aansluiting, die dan ook ingaat op 1 november 1979.
Voor de ÍIimavo leden zelf betekent dit, dat er maar ueiniq
verandert; de kompetitie r.r.rordt verder uitgespeel_d onder de
naam Mimavo, de trainingstijden, plaats en l_eiding blijven
nagenoeg onveranderd. Het dames seniorenteam zaL nu echter
met onmiddellijke ingang ook over leiding kunnen beschikken.
De heer T. Teunissen, bij de dames aI niet meer geheel_ on-
bekend 1 zal- deze trai.ning op zich nemen.
Tevens is inmiddels een extra uur bijgehuurdl F.1. r:.ioensdag-
avond uan 22.00 - 23.OO uur, EIshofcollege s zaal [vlarj-ënbosch.

Het bestuur

heer H.A. Zuartjes, de Sav.Lohmanstraat 16;
teI. 55,66.47

heer P. Kokke, Lankforst 3650;
tel-.44.92.46

mevrouuJ A.P.R. Polman-Geurts, Nimrodstraat 20;
tel. 56.O2.23

mevrouur [vl.J. Casteleijn-Spijkerman, LeeuustraaL 31 ,
Lel-. 55.84.55

Leiding 3 []€VEr Polman, de heer Bovenkamp en de heer Teunissen.

Voorzit ter :

Penn.mr. :

Sekr.esse :

Lid :

de

de
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Zoals bekend, is met ingang van seplember j.l. de kontri-
butieregeling veranderdi deze is nu a1s volgt:
adspiranten 8 t/m 15 jaarz J 78o- p€r jaar (1 6150 per maand)

teamgelds Í 5o- p€r jaar;
junioren 16 en 17 jaar , Í 96o- p€r jaar (fe.- per maand)

teamgeldz I 10.- per jaar;
senioren vanaf 18 jaar 3 Í 12Oo- p€r jaar (J 10.- per maand)

- 

teamgeldr Í 10.- per jaar.
Betalingen enkef per giro, op nummer 1628666 t.n.v.
s.v. DE Hazenkamp, Tolhuis 1309, Nijmegen, onder vermelding
volleybaI en de perÍode die rrrordt betaald; liefst per jaar.
Het trainingsprogramma is a1s volgt:
uoensdag 18.00 - 19.00 meisjes l/n 12 jx. ool.v.

mevr. Polman;
19.00 - 20.00 jongens adspiranten o.1.v.

Hr. Bovenkamp;
20.00 - 21.O4 meisjes v.a. 13 jaar o.I.v.

Hr. Bovenkamp;
21'.OO - 2 3.00 dames (heren) o.1.v. Hr. Teunisserro

Graag zullen ue U in de volgende trHazenkamperstf op de hoogte
houden van de verdere ontuikkelingen.

S.C. Kersten.
@ffi

Uw adres voor:

:& hand- en moesappelen
:t hand- en stoofperen
:F aardappelen
:F groente
:F eieren
veelal van eigen bedrijÍ

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukeuburgseweg 28
Telefoon 4455 55

Broekstraat I 14
Lindenholt
Telefoon 77 79 22
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