




Aug 31e jaargang, nummer 7 (verschijnt 11x per jaar)

Opgericht 2 Íebruari 1929 te Nijmegen
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit vah 22 november.1935
Aangestoten bij K.N.G.V., K.N.B.S.B., K.Í\.í.V. N.B.B.

sekretariaat: s. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen,Tel.44262g
Penningmeester: F. M. van der Heijden, Meijhorst 2g-gz, 6sgl HA Nijmegen , Tel. 44zs7l
Redaktie-adres: A. v.d. Zwaan, Nw. Markt 11,6s11 XK Nijmegen,Tel.22s927

Advertenties: R. Kersten, ïolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen,Íel. 44262g

KORFBAL
Sekretarlaat: A.Bunthof

Acaciastraat 40, 6521 NG Nijmegen, Tet. 080_225145
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tet. 080-442628
Gironummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie korfbal

HONKBAL.SOFTBAL
Sekretariaat: AbWijshake

Weezenhof 31-06, 6536 EW Nijmegen, Tet.44106T
Glronummer: 2005900 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp,,

sektie honk- en softbal

BADMINTON
Sekretarlaat: J. M. Kersten, Lavendelstr. 19,664'l BW Beuningen, Tel. ogggT-7471o
Gironummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK.TURNEN
Sekretariaat: Paul van Zandveld, Eikenlaan 9, 65g4 BT Motenhoek, Tet. 0g0-s84752
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tet. 08G442629

Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. OgggT-9227
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie gymnastiek-tu rnen
Turnhal Hazenkamp, Ploegstraat 4, Nijmegen, Tel. 559597



trlELKOtyl_ NïEUIJI LtDtN

Allereerst heet de sektie badminton a]le nieuu-re leden harte-
lijk uelkom. lJe hopen dat ju11ie je snel thuis zull-en voelen
tussen de andeFe Hazenkampers. [v]isschien is enige informatie
omirent onze vereniging op zijn plaats. De sektie badminton
is d6n van de sekties van de Sportvereniging De Hazenkamp.
De andere afdelingen zijn: korfbal, gymnastiek en turnen,
honkbal en softbal. De rekreatieqroep vormt het grootste deel
van onze sektie. 0nze trainer Rob Notenboom zotgt ervoor dat
je al qauu de beginselen van de badmintonsport r,:orden bijge-
bracht. Deze rekreantentraining is iedere vrijdagavond vanaf
2O.3O uur op baan 7. lvlaak van deze gelegenheid gebruik om de
spelregels, de techniek van het sl-aanl het vasthouden van het
racket enz. te leren. Ieder nieuu 1id begint als rekreatie-
speler. Hij of zij kan zich lat,er voor de kompetitie opgeven.
De trainer kan je hierover alle informatie geven. 0p de re-
kreatieve vrijdagavond uordt gespeeld volgens het rrLi-sseI-
systeem van 30 minuten. lJat heb je nodig om te spelen?
Makkelijke zittende kleding, gyrnschoenen, een racket en shutt-
Ies. Je doet er tevens goed aan een trainingspak aan te schaf-
fen ter voorkoming van pijnlijke spi-eren t.Q.v; afkoeling in
de tijd, dat er moet, uorden geuracht op de volgende speelperi-
ode. Bekende racket- en shuttlemerken zijn Carlton en Yonex.
lvlet een racket van rond de veertig qulden komt de beginner aI
aardig uit de voeten.
Nog enkele adviezen:
- Laat de sporttas niet in de kleedkamer achter, maar zet deze

onder het labelbord in de zaal i.v.m. diefstal-. Dus zaken
van belang, zoals ge1dl sleutels, rijbeuijs, horloge enz.
in de tas.

- Introducés rnelden zich
of trainer sono

- 0m 23.55 uur: opruimen
spelende 1eden.

- Enkelspel is alleen moqelijk indien .daartoe plaats is; dus
het ophangen van 4 labels om single te kunnen spelen is
v erboden.

eerst bij de aanu:ezige bestuursl-eden

van de palen en netten door de laatst
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- z?Lo 22 nou.

Tenslotte nog dit: Badminton kan beschoutLtd ulorden als 6ón
der snelste en vermoeiendste sporten. Na afloop is er daar-
om nog gelegenheid voor een drankje en een praatje in onze

gezeliige kantine. lv]aak daarvan veelvuldig gebruÍk. Zouel de

rekreant als de kompetitiespeler uil zich in zj-jn sport uit-
1evenl maar uleet een stuk gezelligheid in zijn vereniging te
hJaarderen.
fen prettige ti-jd toegerr.renstl

REKREA NTEi{NI EULlS

In de Hazenkamper van juni j.1. stond het rekreantenprogramma
voor dit sej.zoen afgedrukt. Het korte overzicht uerd onder het
nodige voorbehoud gepublieeerd en met recht, t'Jant er zijn en-
kele rL.ri jzigingen. Daarom hierbi j het b r jgestelde programma:

- septo : uitruisselinq met vf1 Herzberg in Herzberg.

- zat.o 'l nov. : onderling rekreantentoernooi in Sporthal
Hengstdal van 10-18 uur.

: Bedburg-Hau op bezoek in Sporthal Neer-
bosch-Oost van 14-17 uut.

- zoflc 22 feb.tBT : uittrlisseling met andere vereniging; Sport-
hal Hengst,dal- van 13-'l 6 uur.

T.a.v. de uitt;isseling met Herzberg in sept. het volgende:
bij het ter perse gaan van deze Hazenkamper uas met de Duit-

"""" nog geen definitief ueekend afqesprokenr maar in ieder
geval- :-n ae maand september. Je hoort zo spoedig mogelijk
Èi"rov"" meer. Rob Notenboom, Hans Kersten, Henk SchiPPerr
Jan Coeru;inke1, Dol1y Janssen, Hartin Kersten en wlibsje van

tLJietmarsehene hadden zich bij mij reeds opgegeveno

Graag nog enkele andere spelers en vooral 9Peels-tersl
Tràov. het bezoek van onze Duitse gasten uit BedburQ-Hau aan

onze klub op 22 nov.: ik zou graaq nu reeds een beroep uilIen
doen op de volqende spelers en speelsters om deze datum vrij
te houden: Hans Pel,erkamp, christian 0pbroek, Harry Hendriks,
Jan Coeruinkèl, Myriam Koster en Floor Luiten. 0p de ver-
enigingsdug (si mei j.1.) van de omni;vèreniging Bedburg-Haut

bereikte 3e Hazenkamp op het badmíntontoernooi-, gehouden in
de Sporthalle van K1eef, de tueede plaats.



Aan het toernooi namen behalve onze kl_ub nog Z andere (Ouitse)
verenigingen deeI. Gezj.en de sterkte der andere verenigingen
een zeer verdienstelijk resultaat. Namens onze vereniging
mocht ondergetekende tijdens de Siegesehrung een rfriesigerf
bokaal- in ontvangst nemen. Niet alleen een beker, maar ook 2
uitnodigingen van andere Duitse verenigingen hielden ue aan
dit toernooi over.

Bij het begin van dit nieuue seizoen rrril ik onze re(reanten
met klem vragen om aan de uitruisselingen deel te nemen. De
vereniging organi-seert deze speciaal voor de rekreanten. lïaak
hiervan gebrui.ko Zorrlel voor de reis naar Herzberg als voor de
uittr.risseling met Bedburg-Hau kan men zich opgeven bij onze
Itrekreantenmanrt.

Ton van Houdt

Sportbenen... benen naar... van Megen Sport
EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van Íidmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
TeleÍoon 080-231993

a E^^. I 1ÍA VULrIílrEEl
V\f Sportartikelen en kteding voor Hazenka

L EXTRA VOORDELIG op verr/ 
vanillrcmflmn

De kopy voor de maand september sovopo inl_everen uiterlijkzondag 21 sept. bij: wlarjo Casteleijn
Leeuulstraat JS
Nijmeg en
tel: 558455



Café Hou Doe
voor iedere

Hazenl«amper
Dagelijl(s geopend

van 1 7.0O uur tot O2.0O uur

Hertogstraat 47, Niimegen, Telefoon 225698



-sIA eLN.lEUU.-s E IZqE Nj.

Het bestuur va,-"r de sektie gymnastiek en
u allemaal uleer fris van vakantie terug
onze lessen in de uleek van

turnen hoopt d,at
b=nt. UJe starten

zs tq.!._Ze__equgLgg qaq_:.

Begin augustus het'ben ue afscheid genomen van onze flrll-
ti,Tre leider Ton TeLrnissen. 'f on heef t irrmiddels 

-een 
arrcler'e

baan gevonden. Hi j r,.las bi jna 10 jaar aan onze vereniging
verbonden en ook via dit klubblad t:jl-tren uij hem hartelijk
dank zeggen voor de inzet en de vele vrije tijd, die hij in
diensL l-reeÍ't g=steId vool: het reile,n en zr:iierr van enze v!)r-
eni.gi-ng.

Rob Note:boom gaat zijn taak o\,rernemen.
Rob zal u:el<elijks zttn 15 bot 2C lessen qaan geven, d= res-
ters:nde tijd zal hij berru';t,en orr de,:rganisatie vër n a1le
cverige lessen zo soepel nrog=lij[.; te laten v=rlopen.

Niaast llob ïrebb,=n ue enkeIe nieuu.,e leiders aangetrcrkkea, dier
ËIk een klein aantal les;sen zull-en gaan geven.
Voor onze Jeden heeft dit tot gevolg dat somnige grortFren een
frieur,.re lr:ider kri jgen, soms za1 een lesuur van ti jd r:f plaats
veranderetr. U [.r,:ijgt hiercrur]r voor de start van het itieur,Je
seizoen t;ijdig berichl.

Lililt U meer .r.nf orinatr'e over het lesprogr'arrna, bel d;rn rnet
Rob Notenboom, tel : 080-44178í: crf Rj-a Kerstcr,, tel: 180-
442628.

KONTRIBUTlE

De l<ontribr-rties voor gvir,nastiek
uitzondering na ) opnieur,.r geli jk
zij n:

en turnen zi-i6 (oir een
gebleven. De jaarbedragen

Gymnastiek senj.gapn Í165,-



Gymnastiek junioren f155r-
Gymnastiek kleuters -145r-
Korting 2e gezinslid - 25r-
Korting 3e gezinslid - 30r-
Turnen B 2x per u;eek -275r-
Turnen B 3x per ueek -375r-
Turnen tlJong Talentrr 2x per ueek -275?-
Turnen C 3x per ueek -375r-
Turnen A en C 4x per tr;eek -48O r-
Betaling op postgito 1628666 t.n.v. Penningmeester De Hazen-
kamp, sektie Gymnastiek. Gelieve per maand (september t/m juni
66n tiende van bovenstaand bedrag over te maken, juli en au-
gustus zijn vrij van kontributie).

TUBNpR0m0TITTEUI 
= 

JrqGpOLyrïprscHE pAGEN

Jammer genoeg regende het op zaterdag 7 juni de hele dag pij-
pestelen. 0nze demonstratie, die op tv zou uorden uitgezonden
viel letterlijk en figuurlijk in het uater, tr.ie keerden ietuat
teleurgesteld en onverrichterzake na afloop huj-srL:aarts.
lLJe blijven op het vinketourrl zitten om een keer op tv te mogen
op treden.

-quDrnrrNc xrueKAflPr

Zondag I juni stonC in het teken van het onderling klubkam-
pioenschap. Traditicrnecl verliep deze u:edstrijd sfeervol.
[vlonique Thoonen ku.ram als grote u.lj-nnares naar voren.

Jammer genoeg reageerde de sportredaktie van het Dagblad De
Gelderlander - anders dan geu:oonlijk - bijzonder laks en
plaatste de urtstagen pas na 66n u.reek, uaarbij het erg sto-
rend overkuam dat de helft van de uitslagen uJas uleggelaten.
Daarom zullen ue deze Hazenkamper benutten om alle uitslagen
te vermelden. Hier komen zez

[]cisies derde graad 7-9 jaan
1. [rlinde Vemer 40.8
2. Janine Janssen 4O.7
3. lvlelanie van Aar 4O.3
4. Diana Rutten 39.8
5. Charlotte Zueers
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Areno:

Arenao, producent van's we-
relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zorgt ook voor tech-
nische vernieuwing op het gebied
van gymnastiek- en turnkleding.

Bij het zwemmen en tur-
nen worden grotendeels gelijke
druk- en trekkrachten op de kle-
ding uitgeoefend en beide sporten
vereisen dat een perfekte pasvorm
behouden blijft bij een maximale
bewegingsvrijheid. Dankzij haar
ervaring in de produktie van de

meest- hoogwaardige wedstrijd-
zwemkleding is Arena in stiat met
technisch revolutionaire ontwer-
pen en een zorgvuldjge materiaal-
keuze te voldoen aan-de zware ei-
sen die door topturnsters gesteld
worden.

fuena gym-

lil:',""ï;'":ïï 0En0
$:r,ï:nll,,lr§

Eennbuwedlmens.bh@
enturnklefi{f,

ffitreclrÈk



VERENIGINGSKATVIPIOENEN DE HAZTNKAIÏP

tïeis j es
Jongens
B-turnen
A-turnen

HET HAZENKAIVIP

Het Hazenkamp uas ook
sator Rob van Ligten
Hopelijk lees je meer

NATlONALE B-SELEKTlE

Angelique Beckers
Eduin Zegers
Hilda van Beusichem
lvlonique Thoonen

dit jaar een knallend sukses, organi-
mag terugzien op een sfeervol ueekend.
hierover in dit klubblad.

Hester lLJaIg heeft zich officieel teruggetrokken uit de natio-
nale B-selektÍe. Elvira Becks en Liselotte de lv1aar zijn op
grond van hun prestaties van het afgelopen seizoen j-n deze
selekti-e opgenomen t zij zu1len dit jaar 2A zahetdagen naar
Groningen reizen. lLJij uensen hen veel suksest I

ASSISTEREN LE SGEVE N LE ]D I NGGEV E N

Turnen is een leuke sport. Lesqeven is ook heel lerrk, je kunt
er je hobby en soms zelfs je beroep van maken.
AIs je 15 jaar bent en je uilt dit leiding geven leren, neem
dan kontakt op met Rob Notenboom, Rob van Ligten of UJim Zegers.

REGÏOFUNKTTE TURNGROTPEN

Steeds meer turnsters uit de (verre) omgeving komen turnen
in onze turnhal. lvlolenhoek levert aI vele jaren veel - en
meestal goede - turnsters. Malden, Huissen en trJijchen doen
ook volop mee en sinds kort zijn Liselotte de lv]eiar uit Renkum
en Chantal Teunissen uit lL.lageningen aan onze C-selektÍe toe-
gevoegd. .

GESTOLEN FÏETSEN

Fietsendiefstal viert hooqtijl Ui3 de turnhal zijn al tuee

11



natrurliik
spaar ik

bii de bank met de

vuaar andels !

gelders-utrechtse É
spaarbank

nijmegen, beuningen, groesbeek en wychen

12



fietsen en een brommer verduenen. Voorkom dit misdrijf, zeL
je fiets zeer goed op s1ot, liefst met tu.tee sloten of zet hem
vast aan een andere fiets.
Aan een veilige, fietsenstalling uordt geuerkt!

TURNHAL

De kuil in de turnhal is afJ Er ontbreekt alleen nog een hoe-
veelheid sehuim, maar de landing is veilig en reuzezaeht.
Tijdens de opening op 19 oktober a.s. mag ook jij in de turn-
haI komen turnen.

In samenuerking met verschillende ouders van leden is er de
afgelopen ueken veel uerk verzet. fen ouder droeg zorg voor
een fraai naambord op de turnhall het zand uerd ueggekruid,
de toegang betegeld, het hek gemaakt, de kuil gevuld en een
vijftal turnsters is druk in de uleer geuieest om alles schoon
te maken . 0p dit moment streven uJe nog naar vloerbedekking,
een vrije oefeningvloer en spiegels, uaaxna kLeedruimten en
fietsenstalling gerealiseerd moeten gaan tr:orden. Dank voor
de vele inzet van al deze vrijuillegers!!J

.Henk Kaaks sprong trouuens de eerste salto voorover de kuil
in en vervolgens een dubbelsalto voorovep. De A-turnsters
maakten nagenoeg allemaal aI een dubbelsalto aehterover de
kuil in.

GEZ0CHT: TUINwIAN V00R DE TURNHSL

lLJelke ouder u.ril de strook tuin tegenover de turnhal gaan bij-
houden. Hoe de aankleding u:ordt uitgevoerd is vrij, als het
maar oogt vlak voor de ingang van onze hal.

BENOD]GtJHEDEN TURNHAL

0p dit moment zijn ue op

schuimplastik matrassBn,
( ktein ).

zoek naar:

oud papier en een uarmuaterboil-er

IJ



VLAGGENPARADE

Di'; jaar uras onze vereniging opnieuu aktief tijdens de VIag-
genparade in het volgepakte Goffertstadion. Een aantal onder
hen deed mee aan de manifestaLie Sport en Spe1, die vijf mi-
nuten vroeger rLlerd afgeblazen dan oorspronkelijk uas afqespro-
kent Dus sprong het TPT even alleen in het stadj-on.
Anderen liepèn met leerlingen van de Stedetijke Scholengemeen-
schap Nijmegen mee met grote ballonnen om nog meer kleur aan
deze vlaggenshou te geven.

CPENING VAN DE TURNHAL

GR00T FEEST 0P 18 en 19 0(L0BER a.s.

Zondag 19 dktobex B.sr zuIIen ue de turnhal openen. Het uordt
een kler-lrri jk ureekend I !

ue starten zaterdag met een groots opgezette rommelmarkt
(zle apart,e aankondiging) in een te plaatsen tent. Gelijk-
tijdiq zijn er spelaktiviteiten voor onze jongste Ieden, de
kleu f.ers.
Ben Duin, de initiatiefnemer van deze halr start dezelfde dag
voor een uandeltocht van liefst 24 uut. Hij laat het aantal
kilometers dat hij loopt graag door u sponsoren.

Zondags zullen ue na aankomst van Ben Duin de ha1 officieel
openen, rs middags kunnen a1le jeugdleden komen turnen in de
haL 6n in de valkuil en tot slot vieren alle (senior)Ieden
van de Hazenkamp rs avonds een feest dat ue ons nog lang zuI-
len herinnerenllt

RtSERUtER DIT tiJEtK[ND, JE H00RT ER BINNtNI(0RT NOG UEEL wIEER

VAN!I!

lJo Zegers
P. Zandveld

14



b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS
ZELFBEDIEN IN GS PLANTEN KAS
SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG 275 _ NTJMEGEN _ TELEFOON OSO _ WIí

@scHEKlylqN
ELEKTFIGITECHNIEK ETV

LICHT-KRACHTI NSTALLATI ES

INBRAAKALARMSYSTEMEN

BRANDMELDINGINSTALLATI ES

GESLOTEN TV-CIRCUITS

G E BOUW-AUTOMATI SER I NG

NOODVERLICHTING

ONDERHOUD

24-UURS STORINGSDI ENST

grffiiË**

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14
080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewij kstr aal 23-25
Nijmegen
TeleÍoon 080-774455

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"
Groenwoudt

ZuiderdreeÍ - Wijchen
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Hoera, de bour.-r'./r:r3u,rning voor de Ploegstraat is binnen j

Aanvraagd.d.E-8-1985
Vergunrr:'irrg 6 - I - 1936

Dit is geen verulisseling van gelallen of type,foutr de aan-
vraag is echt birlrren é6n jaar af gehandeld.
Vrij p1o'!se1in3 konden ure;ï.i.v. septem5er 1935 dezi: i'ral-
huren. Er l<on ro,; niet geturnd uorden. De Reestraat 51i jven
huren zou de verenigirrg bijna I 2,OOO,- per maand hebben
gekosto Vele vrijurlli3ers hebben er voor gezorgd dat
bin,ren een ueek l<cn rlorden verhuist, hoe gebrekki3 de
o,nstandigheden ook r,laren.
Voor de gep-'-andr: veranderingen, voornamelijk bestaanrle uit
valkuil, kleedkamers, entree,,./ioerlledekking en spiegelsj-s veel geld nodiS,
Dp 2l - 9- 1985 is daarom een wÈsidieaanvraaq bij de
gemeente ingedÍendr Do9 steeds echter onbeantuoord.
Met spanni.ng uachten ue nLl op 18 - 9 - 19A6, uie ueetj
B en lJ kunnen toch slecht r;erliezen van de dienst
Stadsontuikkeling I

AI:SCIfID TDN TEUN]SSEN.

0p 19 augustus is in Lreperkte kring afscheid genomen van
ïort., 1n bescheiden kring omdat de omstandigheàen ronl dit
afscheid zeker geen feeststemrni:rg gaf o In L977, een tijd
uaarin het aantal leden en te verzorgen lessen een full-
time baan rechtvaardigde, i-s Ton in di-.nst getreden,
De verenj.ging groeide ncg en met Rob irlotenboom erbij
heeft de verenj.ging nu a1 acirt jaar t,uee full-time banen
in stanr-l i<r:nnen houCen.
Inmiddels heeft de recessÍe toegeslagen, is de gezins-
samenstelling veranCerd en L;onen minder mensen binnen
een bepaaLd rrverzorgingsgebiedtt van een gymnastiekzaal.
Alles is er acn gedaan, het ledenaantal op de gvmnastiek-
l-essen trekt echter niet voldoenLle aan Lln tle exploitatie
gezonc te maken en dat geldt niet arreen voor de HazenkamEr
en Ni jrnegen.

ID



SNÍ,DERS'

0[AÍM0ÍttlMtrfftil

leleíoon 224739
postweg 63

t/o Bustoord

GEBR. ZEGER9
Groente en iruit van eigen bdrijf

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 0gO-4,lSS5S

en

Bijsterhuizenstraat IS, Nijmegen, Tet. OBg97-1832

Adverteren
in de

Hazenkamper?
,Ia dat kunt u ook!

BeI
voor inÍormatíe

o8b442628
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aardbeien en--bramen.

nieuue oogst : aardappelen.
appels.

- pelen.

Dames- herenkapsalon

JVorlo
Einsteinstraat 153
6533 NK Nijmegen, Tel. 080-553324

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur
Zalerdag van 08.30-16.00 uur



Ook het overheidsbeleid is op dit vlak n-iet hoopvol. Vorig
jaar kon een afbraak van de subsidieregeling voor leiders-
l-asten nog net uorden voorkomen, op een politieke info voor
de gemeenteraadsverkiez-ingen ularen a1le partijen van mening
dat sportveren-igi-ngen geotganiseerd moeLen ulorden door vrij-
uilligers, iets u.rat ook landelijk aL uordt verkondigd.
De kosten zijn de laatste jaren gestegen, het ledenaantal
per gymnastiekles is gedaald. Dit zou er toe geleid lloeten
hebben dat de kontributie regelmatig uerd verhoogd.
De kontributie is al hoog en als kontributieverhoging leidt
tot ledenverl-ies is het resuftaat nog erger. Dit is dan ook
de reden dat het bestuur voor de glzmnastieklessen de laatste
jaren de kontrii-rutie n-iet meer heeft durven verhogen.
Dit a1les heeft er toe geleid dat in januari Ton moest,
uolden meegedeeld dat na de zomervakant-i.e niet meer van
zijn diensten gebruÍk zou tr;orden gemaakt. Voor aIle be-
trokkenen een p-i- jnli jke zaak, vandaar dat hieraan zo ueinig
mo,3eli j[< ruchtbaarheid is gegeven.
Van harte hr:pen r.uij op begrip bij de l-eden, vootal ook vcor
de uijzigingen van diverse Lessen. Voortbestaan van een
gezonde vereni-gin3 heeft moeten leiden tot dÍt onaangename
besluit.
Vanaf deze plaats rest ons nog Ton en zíjn gezin hei all-er-
beste toe te u.,ensen.

Simon Kersten.

JA ZZGYTVINA STI EK

V oorbereidingskurs us Jazzgymnastiek.
De Turnkring Gelderland organiseert een kursus jazzgymnas-
tiek, bedoeld voor diegenen die belangstelling hebben om

leiding te gaan geven bij jazzgym. Het is een voorbereiding
op de leidsterskursus. Start in oktober of november, 10
zaterdagen van 5 uur les. Kostenz f210r- per persoonr. kur-
susplaats is Arnhem of Doetinchemo
0pgeven via sekretaris gymnastiek en turnen vóór 5 septembert
PauI Zandve1d, Eikenlaan 9, lvlolenhoek tel:080-584752
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a

iielc ons aan goederen voor de grote :

..ROMMELMARKT "

ZA.18 OKT. '8ó turnhat ploegstraat

W! hebben zoal nodig :

- 2e hands kleding

- speeLgoed

- huishoudelitr(e artikelen
- kl,eine neubel,tjes

- boeken, stripboeken

- baby spuJ.len

- etc, etc.

Steun uhr vereniging met wat U ni.et meer gebruikt het
is dringend nodi.g in deze dure till.

U AII"EE}I KTIITDEZE AKÍIE LATEilSLAGEX.

Breng ons Ur,r spullen of laat het op een der onderstaande
adressen weten en $rij halen het op.

l,levr. R. Kersten Tolhuis ,1309 §|megen te1.0g0 _44262g
Hr. J. Kwinten Hornberg 3601 l,lychen te1.0gg94_1155g

Heeft U geen telefoon geen nood Lever onderstaande strcok
in op de 1es.

ondergetekende heeft nog wat oude spullen over voor de

ROI.íELI,IARKT

Naam : .

Adres :

Eventueel telefoon :
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Na de geueldige ILJ.K. di"e u:e l-ive en op de buis hebben kunnen
volgen, zijn ue de laatste fase van de kompetitie ingegaan.
voor sommige teams ging het op rolretjes voor enkele anderen
ulat moeilijker. Uan alle teams, die ue hebben is er op het
moment, dat ik dit schrijf (12 a.rg. 186) de junioren I onder
leiding van Gerard Francissen al kampi-oen geuorden en zijn de
gelukuensen sp hun plaats. Geschrokken van de uitstag van het
eerste (s-2 verlies tegen Tilburg) uti5ven ue optimistisch enik hoop dan ook dat de raatste tuee uedstrijden tegen Quick-Athuis en Jeka uit in uinst omgezet kunnen u::rden, zodat een
eventuele promotie naar de '1 e klasse een feit zal. zi7n.
verder staan onze sof tbal sen. I na dit rrleekend nog steviger
bovenaan, doordat zijzeLf uisten te r.r.rinnen en de konkurentie
ons hielp, door te verliezen.
Dus ook hier mi.sschien eind augustus een kampioen. van de
overige teams valt nog te vermerden dat men het dit jaar prima
heeft gedaan gezien de stijgende lijn die er in het àper valtte bespeureno Goed, rest ons na de kompetitie nog de bel<er-
kompetitie van Rayon Het 0osten, uaarvan op dit moment nog
niets bekend is.

AKÏÏV]TE]TEN AUGUSTUS J STPTEIÏBTR - OKTOBER

21- 8

8-9
13f 1 4-s

18- 9

4-10
6-1 0

1 2-10
16-10
22-10
25-10

27-10

:Oudpapier
:Bestuursvergadering bij Ton Vrijaldenhoven.
: 2 Daags toernooi 'l e team
(zie voor proqramma verder in dit blad)

:Oudpapier.
:Mixed-Softbaltoernooi (zie verder).
:Bestuursvergadering bij Marian van Kempen.
: Ueteranentoernooi..
:0udpaoier.
: Kadervergadering.
sRommelmarkt (ulill-en ju11ie alvast spullen beuaren,
t.z.Lo 'horen jul1ie meer hierover).

:Algemene LedenvergaderÍ.nq Honk-Softbalo
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B TSTUU RSTVIEDEDI Li NGE N

Aangezien uJe op di-t, moment nog niet tueten u.lat ons de beker-
kompetitie brengt, kunnen ure nog niet met zekerheid zeggen
of er nog toernooien verspeelt gaan r.r:orden. Er zijn uel zo
links en rechts afspraken gemaakt als er een rrgaatjerr va1t.

Zoa1s jullie misschien aI .iel bekend zaJ- zíjn j-s er een
teehnische kommissie gevormd bestaande uit: Peter Frederiks,
Gerard Francissen, Sjoer( Kempermarr en Bob Vrijaldenhoven.
Deze kommissie heeft als taak in diverse technische proble-
men het bestuur te ondersteunen.

Verder is er ook een uedstrijdkommissie gevormd, die aIle
zaken rondom ( oef en) rr.redstri jden, toernooien etc. regelt.
Deze kommissie bes taat uit: Trudy van Ha1 , lvlarian van
Kempen, Corrie Sennef ; Ton Hol-l-emal en tLJil-lemien Vorsten-
b osch.

4. A1s derde kommj-ssie hebben ue de publiciteitskommissie,
die bestaat uit trits Verhagen, Richard van Rossum, Trudy
van HaI en Ab lLJijshake.

Verder hebben uJe nog een evenementerlkommj.ssie, d5.e als
taak heefL diverse evenementen te organi-seren en te on-
dersteuneno Deze kommissie betaat uit: Hans Lamers, Dion
ILJinkenius en A1bert llan Stolk.

Financiële akties.
lLlat hebben lre zo het af gelopen jaar a1s aktivitei ten gehad,
die ons de nodige financiëIe injeetie hebben gegeven of
liever gezegd u.rat hebL,en uJe niet gehad? Het bestuur heeft
de taak overgenomen van het ttA-leamtt maar is er niet voor
1OO/. inqeslaagd. Het schijnt toch niet zo moeilijk te zijn,
maar ja. Daarom zoeken u.iij toch in de richting van een aan-
taI mensen die in samenuerking rnet bestuur een soort fi-
nanciële kommissie uillen rrbemannenr? om zo een aantal akties
zoals loterijen - barbeques etc. te gaan verzorgeno
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AANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Nijmegen - Telefoon 080-771928 - 561800

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerl«en

Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

*

*

*

l/oo/t a.t€lllAtnígDéu /,t/ €lr on

2e Tqlptltt ,r,! 2€ //o€gJ'aAn/?r

9€ZccHT
TtnarR tqr
Sctrt tbeV S
Tttt,ut /ëZ€,1-/

/ a f€A / €t//Q t/§A ?oAí6A S

s/ectFtète //1 k/cspn //J,uÈ ï qa at sr

ook )17nës //?//
lnArF tl€tton
o/í.|t/Ë or' /,uzrcPrtpía,tt ;

/.r/.2 z €íë/. s oJr?V FJ4,L7
[/dop fté?4sfËu olo- ct?zGtJ
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7. Daalnaast zoeken uij ook nog steeds naar een paar ni_euue
bestuursleden i.v.m. aftredende Leden en een uitbreiding
naar zeven personen.
Ook de beheerskommissie van het klubhuis zoekt nog een
aantal- mensen om bardiensten t,e draaien.
Dus mensen, laat onze oproepen niet voor niets zi jn, rLrant
vele lrartCErn maken licht r-r;epkr

llan Castelei jn

eBgro.
Honkbaltoernooi De liazenkamp 13 en 14 septenrber, t86

Sporlpark t"i.rrl<e.lsl.eegl-r te li.ijrneqen

Ia_1g.fl4 i 3 se;1rl:=,rhe:-..

10.C0 * 1.1,130 uul De ilazenkamp - Tilburg
11,45 - 13.'l 5 It Thamen - Schoten
13.30 - 15.00 tt De Hazenkamp - Thamen
15.15 - 16,45 rr Tilburg - Schoten

-Zo$rc 14 "e!terb.r,
13.00 - 14,30 uur Thamen - Tilburg
14.45 - '1 6.1 5 rr Schoten - De Hazenkamp

0nmiddellijk na de laatste r.redstri jd zal- de prijsuitreiking
plaatsvinden r

De L,-redstrijdballen van dit toernooi zijn aangeboden door:

l,I0NINGïNRICHTING v. BECKH0v[N, KAPSALON NANDA, sptELTU]N
DT LTtIfIKU]L tN V]SBEDR]JF H GRAAT.

Zaterdag 13 sepf,ember: Feestavond voor iedereen
Aanvang 20.30 uur

IJ



IVI I XE D-S O FTB A LT O E R N O O Ï

OP ZATTRDAG 4 OKTOBER

SP0RTPA RK rrlrj I NKILSTEEGHTt

OP HtT VELD 9.30 UUR

AANVANG UtDSTRIJDtN : 10.00 UUR

DT INTEKENL]JST HANGT OP HIT PRIKBORD 1N HTT

KLUBHU 1 S.

HET INSCHRIJFGELD BEDRAAGD Í1Or PER TEAwI.

SLUITINGSDATUTïs ltl0tNSDAG 1 0KT0BtR

IVIAXIIVIUTVI VAN 16 TtAtVIS

vAI',lAF a 11 .00 uuR BRAND DE BARBTQUI

PR]JSUiTREÏKlNG OP DE FTESTAUOND.

Koos Sennef
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