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re wanóelaÍ'd.eling startte sej.zoen lgg4 ruet 26 led.en. ïn d.e
loop van enkele maanden groetd.e d.it aantaL gestad.ig na6.r d,e 44 led.en, ïr*&r-
na er weer ó l-ed.en voor hun lidsaatscirap bed.e.nkten, zod.at we er )A over
kond.en houd.en. Voorwaar een mooi.r&antal voor orlze piepjonge afd.eling!

Als opening van het seizoen LlJ4 was er Íri ll-ijv,rggn:r d.e

welbekend-e Kaloïar:ia,Trand-eltocht, E"aar d.e wand.elafd.el-ing met een groep van 2p
per§onen aan d.eelnam. Ieze ill&rs ging over een afstamd. van J0 kn" ïiet was
een prettige m&rs en vooral op Duits grond.gebied. waren d.e co*r'*entaren aiet
van d.e lueht. Daarna werd. d.oor ons van 1§ t/m lS Jrxri net een groep van 28
per8onen d.eelgenomen aarr d.e avondvierdaagse, welke voor anze afd.eling eerr
groot su.cces i.s geworàen. Vooral on,ze na&rn ging hier net sprongen onboog
De laatste d.ag weràen we d-oor anze vlaggenafd-eling binnengehaald., hetgeen
luid-e bijval van het publiek ultlokte. I{a af}oop werd.en we irr het Centraal
Gebouw ontvangen d.oor Lret Hazenkampbestuur en werd.eïl we verrast met een
gJ.as lim nri,fr.e. i*'r-.lLrr.f * r-í'r:t.e:i:,d 'Íaj: ,3e avond-rrierd.aagse lras 3 x AD en
1 x 20 km. Begunsöigd- d.oor schitteren d" weer gi.ngen we d.e 6e Juni (2e
Ïinksterde.g) per fiets rr&ar Oroesbeek our d.eel te nenren aan d.e Eosbesrren
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-mars. Iielaas waren versc]:i11end.e leàen d.oor anàere uitstapJ es verhind.erd
waard.oor we elechts met 16 t:azan en iiazianen Ce prachtige omgetÍng ven
Groesbeei< konclen aanschouwen. ?erugd-enkend. aan Ce van Heerd.en ?oelmanfond.s
mars 1951, 'w&ar blaren en vermoeid.heid. wel zeer in tepk wareïl kwamen d.it
jaar slec]:.ts 1) personen aan,1e start. ï{et parcours wes slecht en d.e over
gebleverr It zullen d.eze tocht niet licirt vergeten. Ond.er id.eale weersoln-
etandighed.en vertrok d.e wand.elafd.eling Zaterd.agmirld.ag 10 Juni om twee uur
met een prachtige bus van Wolf vanaf het eentraal Gebour met besternming
Vught om Öaar d.eel te neruen aarr d.e lJzeren ir{an wandel-tocht over een afstand.
van 2J km, als laatste voorbereid.in§ op d-e grote Vi"erd.aagse. 2p wand.elaa,rs
(sters) alsmed.e een 8ta1 supporters bev{tten d.e bus. }e stemming zat er aI
d.ad.elijk goed. in en luid. zóngend. bereikten we Vr:.ght. Àiret een 4e prijs

,-, }<rramen we om half twaalf wuer bi j het Centraa] Gebouw aan. Onze eerste
buitenland.se reis behoord.e tot het verleden. Daarna stonö het grote intpe-
natÍonale wand.elf'estÍjn @oor d.e d.eur n.l. va;n 2l t/,rn )O Juli. De wand.el--
afdeling was hier helaas geeplilst in Afig_g*_49_"§--"rrt.w, 1 ineisjeg op d.e

1A y.uo; 2L d.ames en heren op d-e 40 km en 4 heren op d.e §! kr. iiet is
helaas een wat koud-e en vocirtige vi-erCaagse gewor,len, ïBaar d.at d.eed- geen
afbreuk aan d.e priraa sfeer en stemming d.ie er vier d.agen lanÉ geheerst
heeft. Een. w&rme huld.e aan onze verzorgers en verzorgsters tijd.ens de

vierd.aagse, in het byzond.er d.e Heer Verbeek d.ie d.eze week hee] wat werk
verzet heeft. iied.olven ond.er een Bloemenpraeht aclrÈèr il.e muzlekvereniging
Jubal knam d.e wand.elafd.elÍng van il"e Ilazenkarnp op werkelijk glorÍeuse wÍJze
d.e St Ànnastraat op marcheren, blaren en pijn vergetend.. Hoe d.e birrnen-
komst wel was getuigd.e het aanhoud.end.e applaus van het duizend.koppige
publlek van §ook tot aan d"e weclren toel Eij de §cheid.ingsweg werd.en we
lrol nrrnÀ ànnv. l"raf ï{nnfil'hoqt:r::r' Ànnrd.qf rrro i r:Àov' Éa?1 rr.1?reacra TraTl qvr i av.q



vierclaagse, in het byzond.er d.e Ëeer Verbeek d.ie d.eze week heel wat werk
verzet heeft. jjed.olven ond.er een Bloemenpracht aehèèr cLe musiekvereniging
Jubal kmam d.e wand.elafd.elíng van d.e Hazenkanp op werkelijk glorÍeuse wÍjze
d"e §t Annastraat op marcheren, blaren en pijn vergetend., Hoe d"e binnen-
komst wel was getuigd.e het aani:oud.end.e applaus van het &uizendkopBige
publiek van §ook tot aan d.e wedren toe ! Ëij de Scheid.ingsweg werd.en we

bel-oond. d"oor het Eoofd.bestuur, d.oordat we ied.er een corsage van e,nJer§

opgespeld. kregen. lrÍ8. aÍ'loop }<uuamen we nog even samen in het Centraal.
Gebouw w&&r het voornoemd.e Ëoofd.bestuur ons vergastte op limon&d-e.

Als d.ank voor d.e med-ewerking aan d.e vlaggenparad.e werd-en alle Öeelnemers 
t,

h.Íeraan een feestavond. aangebod.en door Majoor BBeuàese ea ziJn staf van .1

d.e l[.B,.v.L.O. Ook hier was ïlazenka,np niet slecht en worl er versch.i]-Iend-e§;
t---:-l



Als sluiting ven het wand.elseizoea A9r4 trerd.,.:er nog cteelgeno:
rrerr aan d.e Eerfstkleurenriars, welke op 17 0ctober plaats vond. lertÍen
led.en namen aan d.eze prachtige toclrt d.ee1 (Belaas ma&r d.ertien)

i{et wand.e}seizoen is voor onze wande}afd.elÍng een 'aueeesvol

seizoen geweest. Evenals in het eerste bestaansjaar was er in d.it tweede
jaar geen enkele uitvaller. Voorwaar een bi.jzond.er resultaatl

0nze medail-lekast werà weer verrijkt met een vÍerd.e prijs
err zes groepsmed.allles.

I{ijmegen, 2t Maart L95r.
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