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Oelnklctg ls de periocle van m61 1956 tot me1 1957 voor de Yerenlging zek,e?
nlet ohgunstlg getseest.
Ioor de voortd.urende stlJ61ng der kosten, clle verlonden ziJle aam. het cloen
draalen van een verenlglng als de ouzerwaren wlJ helaas genoodzaakt met
lngang van l aprtl 1957 een eontrlbutie-verhoglng d.oor te voerenrclle na
ampele bespreklngen nlet wercl toegepast op de baslscontrlbutle.
Door het vertrek van de heren Yogel en d.e Smlt waren wlJ ureer gedwongen
veranderlng ln de leldlng aan te brengen. 3e heer va:r tler llJke uit Emmen
nan öe pla.ats in van de heer de §m1tr €r cle heer KorstanJe vervlng de heer
Voge1.
Doorctat mevr. Ï1uim- Kok zleh ult haar bestuursfirnctle terrrgtrokrbleef
het Bestuur Yoorloplg net zes mensen tloorwerkea, naar w1J hopen, ctat na cle
Jaarvergad.erlng weer een voltalllg tsestuur de Yerenlglng zaL Lellen.
0ntta.nke voortöurenö aam,öringen blj de Geneente , z:,.tten rríe nog steecls zonder
elgen terrein, maarrdank zlj öe pr&ohtlge mettewerkin6 \rarr I{.E.C. rhoefden
cle terrelnsporten hier nlet onder te l1Jöen.
Daar wij volgend Jaar ons 3O-jarlg be§taan hopen te herd.enken, leek het
ons gewenst, de a,anYaÍIkellJke plannen voor een uitvoeriag 1n l-957 te Laten
vallen. Gezocht wordt n&&r een klelne oompensatie 1n cle vorm van sport-
mlöclagen voor onze leden.
Ie leldlng onzer Yerentging berust nu 1n cle bekwame handenvan de heer
Y.d..Ï.,lJke, de heer Jansen en cle heer Korsta,nJe, ten*rlJ1 tle kleutergroep
aan d.e ïYaterstraat wordt geleld. door meJ.v.t[. trugt. In gevaL van noodfworclt
hun taak overgenomen door cle heer J.§nÍt. 3s aftlellng ttGeestellJke 0ntwlkke-
L1ngtr bleef ln de vertrouwtle handen van cle heer G.J.Bosma:r.
§et Bestuur lyas als voJ-gt saJuengesteld: G.Schouten voorzltter, I{.J.Kro1
sekrrtarls, 0.8.J,1[Eïr ]onselaar Bennlngmeester, J.BerfeIo Ze voorzltter,
Mevr.Plulm 2e sekretaresse, J.de lÍartog 2e pennlngmeester, €n Mevr.va,Ít
Geel Ild.
Met grote waarderlng prezen wlJ ons gelukklg, d.at de heer van ttlestreenen
het enorme werlc der aclmlnlstratle bleef verrlchten.
Dank z1J dle medewerklng der heren commlssarlssen werden ln het gyrurastlek-
Iokaal van het Centraal-Gebouw enlge voorzleningen getroffen, d"le het yer-
bliJ f alilaar heel wat aangenamer maJcen.
i{et led.ental bedroeg 1n mel 1956 1067 ea 1n uel L957 { / /



De afdellng GeesteliJke Ontwlklrel1ng bewoog zÍ-c}e voornamellJk op de ter-
relnen Instulf , Erefeentrun en IÍandenarbeld.
JJs ïnstulf groeide dermate, dat Ín het begin van 195? eea,
deelname-stop moest worrten doorgevoerd.. IÍet programma wlJz1g-
de zic}:. ln de rlchtlng v&n meerrlere vrlJhelà en mlniler 1n1e1-
dlngen. Va.n piek-up en pi.ano werd druk gebruik gemaakt voor
dansmuziek. Daarnaast vonöen o.El. enkele fllmavonclea plaats.
Het Trefeentrum vond een oplos§lng Toor zLjn lelders-pro}leem,
doord.at kwekellngen ys,n de.ttKLoklcenbergn glngea meehelpen.
Zodoende kon een groot aantal klnàeren meed.oen. Eet progrem&&
bood welalg blj zond.ere afwissellng, behalve da.n de SlnterkLa&s-
vierlng, dle de komst van cle jarlge zerf en een flJ-n opleverde.
De Eandenarbeld tobt wel met cle vraag naar cleslnrndlge le1d1ng.
Er ziJn we1 een aantal cleelnemers, maa,r deze avond bloelt
tooh ni-et.
.gr was een goede en prettlge samenweklng tussen de Lelders
1.0. en G.0.
Een kamp wgrdl dlt Jaar nlet georganlseerd.
In oecumenlsch verband werd tleelgenómen a&n een leiderstralnlng.
De blbllotheek nag zloh ln een aardlge belangstelIlng verheu-
g€r, al is deze belangstelllng nlet oonstant.

De afdlellng Badlmiaton ls begonnen met te spelen 1n de J{orrum-sporthal,omdat
voor een Juiste beoefenlng van d.1t spel de gSmzalen te kle1n
zLJn. Deze afcteltng d"raalde rustig voort en mag zlela in een
grote belangstelllng verheugen.

Iiet hoogtepunt voor de danes öer aföel1n§ @È!Bf was het tractltionele
Zaalhandbal-kampioenschap. pe Fesffiten van het heren-te&m,
dat d"lt Jaar voor cle eerste maal aan zaalhandbal meecleedl,
ftÍaren wat mlnder groots.
I{1et alleen ln l{lJlaegen, &aar ook elclers i.n het land, hlel-
Öen d.e dames ortze kleuren hoog en werden op sportleve wÍJze
diverse toernoolen geworulen of zeet eervol beelndlgd.
Snlge speelsters clezer afd.ellng werden gekozen ln vertegen-
woorcllgend"e elftallea, wa&r ze ziah ultstekend. weerclen.

De afclellng I{onkbal- vlert nÍet alleen trlomfen op het velcl., m&ar ook 1n
een mln of meer genakkellJke stoel, want b1J dle zo nuttlge
spelregel-competitle werden cloor enlceLe letten fllnke prlJzen
getfonnen.
In het toernool der Rayoncommlssle behaaldle 1n aprll 1956
het tweede team de tweede BrlJs en het eerste team de d.ercle
prlJ s.
Ïn cle eonpetltle slaagde het tweede er 1n on kamploen te
word.en èn te promoveren ln een weclstrlJcl, clle ons nu nog d.e
zenulÍen bezorgt van spa,nnlng.
De Junloren weerden zTah eRorm ln het Junloren-toernooi te' ïÍaarLem en knamen met een keurlge d.erde prlJ s thuls.In d.iverse toernoolen en vrienilschappellJke wedstrlJden ver-
rlehtten de honkballers praehtige prestatles en rrermeltl dlent
zeker te worclea het toernool d.er rtCatohers[
De gezelllge avond.en d.ezer afcteling genieten een even goed.e
reputatie als hur overige verrlchtlngen.



De afdeling §oftbaLl za1 nu tooh elndelljk 1n eompetlt&e kunnen gean spe-
Len en de resultaten Ya.n de vrlendsehappellJke wedstrlSden
en Öe lnvloed d.er tralnlng ln àe prakt{k gaaÍr toetsen.
iNen prachtige prestatle was het wl4nen van het RooswlJk-toer-
nool te Yelsen.

Het enthouslas?? der f?fglleTnlssers 1s groot en 1n enkeLe vrtenctschap-pelijke wed.striJd.en wercl getoond., dat cte prestatl'es zloh àp

De afc!.eLtng Eurnen oefende gestaàg voort en voert het pe13. der prestatles
ge1eld.ellJk oB.
ïoor llefhebbers ls hter nog plaats.

Door lnterne moelllJkheclen, wa,ar het Bestuur veel te laat ln werd betrok-
ken, stlerf de afdeLlgg Termle een roemLoze d.oodl.
?oglngen on aLthans voor-??Sugd lets hlerva^n te redlClen,
strandden door gebrek aan belangstelllng.

Hoewel er veel v1el te waarderen, sías rle avond van de afd.ellng ToneeL
toeh nlet wat we ervan gewencl z).)n. ]1t werd mede vËfrffiaakt,
doorclat enlge gerenom&eerde Leàen door emlgratle, ziekte en
anÖere omstandlghecten verstek moesten laten gaen, op een mln-
derpunstlg tiJdstip.

llat nog ninmer ln tle geschied.enis tler afctellng Voetbal rya,s gepresteerd,
werd öit Jaar qerkellJkhelà. tiet XaE[ÏEïïohap aer afaellng,
waarln ze ultkwamea, werd behaalil, onda,nks de toenemenöe
bulkjes vaa enkele clezer zwaa,rgeuriohten.

De llolleyballers oefenclen gestaàg voort en maten hun kraoht in eakele
vrlendsohappelljke weclstriJàen, waarblJ b1eek, dat rtle kraohtniet ond.ersoh.at noet worden.

Ílaadelen bllJken onue led"en nog steed.s te kunnen, wat we weer met genoegea
oonstateerden net het hoo§tepunt van het selzoen, de yierdaàgae.
NatuurllJk weer geen ultvallers, al waren er wer wat benauw-
d e gezlehten.
Deze afdeJ-lng vertegenwoorcligcle onze vereniglng weer op de z.g.trstllle toohtrf en braeht namens cle Hazenkamp een bloemhulde
aan de geval.lenea der oorlog.
De Erwtensoep-toeht wercl een doorelaand sueees.
ïn en bulten §lJme.*en hieLclen zLJ onze n&am voottreffellJk
hoog.
De Jeugdaföel1ng verheugcle zleh in eea grote belangstelring.

A1 uet al tlus een goed Jaar voor de Verehiging. IIuLde rroor alle gelever-
d.e prestatles en Yooral voor de sportleve wiJze, waarop deze werdea
behaald.

§lJnegen, 24 mel 195?.
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dÀéBYSSEt*$ E*§§ÍËLgFoÈr'ef,D5ilry !9Íí.

F#+ri*4: Ë*È. t*§sat*I. bíl ** et*rt :m 195S br**rary 55* cffi ke t *ÈxÉ rsr hat

Í*tr 3§n aëa &L*l.ll* ronrrrtt6*g éuu.

*§ eS ss8n*à §Ërd h*t raret* saat*t ï*a b*È rlt*ra **Étsan *Ger §GIËS* fl*#
d* geee*§àasërËË rr*tsaswp-br*r*:l&**1tshe. Ei.er*ea a&e§r #** d*sr t***a*a

r*r *s baer §**g1*a eet asa srsàs ram É* f**txlf-*va*4aar &t cntlorytíeattlíng;§rr

é**L. §* Esa naxËe1lpe 
"§e 

sË6s§*s *§* uar 6ssr het §*ràËab*e h*ffita *G &ffi

bst hstal *stxnbesr s§,&r ** ls 'r g**rllta* *t**atàag *o r§g*r*ah**l x*t
ffi:sÈ§ oÍ *e §*Ë*e koelëa arrriaa*o*61 *ct ffiËt r*r*L*a§m* F§e*".*r§ em 5r1*tw

s*r§*€E ?esr É* xrallJk* *erct. §a S+ axlt§ér raerli.l |rË *s§ geeetclLJkt t**c
& Ëa* eprw*x taa §*Es,Ï"i*B*sta *nà*e*t+a* *Érà ils avas* Ëeorg*k*bt a*t

*qÉr*# ** eg*L fu cffi***sr }L L5 xer gflr*Ès *r ** ks*rs+ trà*sa*skt íe **§r ke{.n"

Àtr* e+ret* *nr3 *ord of,f,L.*Í.aeÍ. ës*r Éss sse§ Í.asa aa* ** §&r§ §'sffi *+ #qË
É9§ 4a sma* ap 1.5 e§#"1 Ëst L& *anà*L*sr** ËeB tt.B.r.L.§**eaktrcx *** à* b**

Ioaia6.
§effisr à **s d* Éa Sàsata6s* tr*ÉàËíEar*l §*rerées Ë,*Iort§à&§F*+ §íwaw ï#er$

*.I.*btx &sr s lpsËlx 6r*le,aaw*** siÈ {e rar* t§§*fg&i}*cl Iàtpffi. §F s X*t raré

*s* kraas g*Ie{ kà! à*è Jr ï§!t §*sfsq*s*xt. ry t *eI as §§sÈ *f**}Í.ry; **Ë

Ig pgsoÈc11 rÉer daeL asa de §ardsulís^g@art or€r cen aÍataad raa 25 kB.

fr&atltl*rt*Ë@us*ëÈ}**r**e*.*lë*Èr§,,,§*eës§a}*x*t}së**l*mara
{strr**} g*lcpa11 §s€Ér a*§ *fstesë 96 g§ ks* & àa *§#§t rat P}tsí.* gealelrt

{*&d§g',*ffi *}rs* bl.J lr*t rt*taurrast op {c Srívc,tr*ërl1p* & A? ffi§à x&*'{Ër eff c**

tr*tx;tryse§r§ c*B &S k" u*:& 1l L+44:u

&* saa**1*Ear31rer,*atgtrpg srlbixrea kí*§rt sF 5 Sr*aí ssr* txbll*trw*rrq r*}kt Ëesr

§Ë§ §srè *§§g*1*1** a*t § parar*a*a"

Ia §.r.sí kre *rgk Sr {eaàarts-*f,**Xtry t*t *t**Ë *§ ++fi f},t"* **rÈ*} s*tk**st*t*
m*f,*§*x m i€Ggwr Ltr+}:ta *p l* &*1 §r I"ë kÈleetÈdr§, *É§, Ia§.Ssttr rx É+

#ntà*r*l**f€r1r+& e+rt ak§- *à* r.ë. ïoesx * aÀr e*eraË*rls*§*wt*gs**tt* dr*

Beer 8ca ?lJseea be&oed.

§*ta*r&r,lÀ§& ssrë *sar ffià §§B ts È/§ àà *In*;t ** stEmd-§l*Ëa*6ee nce6t:l*iF6li e*

tqíf* xat *? l*É*a ëB È* **x 6rots §§s*F $a*g*ram'

§a*sa3f,aprakgË* *iG§!r s§txa:.l*rs G& *§ dt X*a*eà+ *t*sÉ §àr*6à *ë ëë§r b*t §s*

*trnnr h*r*rtri.$k **r*el,*s** 3,a **t S**tr,*sl *Ebour en §§t eea k+*1* dr+sk ë*ir#*
*§erà* S* àetc-1o afxtxnë rra ** ËE§,§a ïw,r *c gralt*a *&s 5 x tr5 *s I x ** *E§r

Ëe ster-Eead,elaid*1Éag hteld op 2{ jusr eea Jubi}^affapars rasraaB dow lg ledea

*s,* {**§+mam*** & 5 *eIt. na asondË ffis d* {tp*eka*ra *f xql vsa §ëë3** *ry*l*

s*ef,e*.*m*r* §rËr, **r1 q st#{ yse }$ hË. §i+r*aa &asGG l& &xxxxxl*x re §ts*a

{*eI1 eerxà$}. fp s6 r*§ &* *f,atard op Eoed*g & §n}.s r*t Ë6 àar[*a !tr*r{ €+*19**

§sB&* í§{§ Ë*t §+eà*sr ïs§ Ëee e-§§ t*xp*xraÈXc sglG*ËË t*g } &oaë*$ffi @

rffi trà t*:er te &*xl*oe etertx*, ë x row *§-s** àr*{.síre ts s1e }t veer *t *s x*,
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@i**tmr** §*à h@§{*ÉlgÈ M x*è Ë* {lr*t* ËxÉemàt*xtr* * SeuS** r* d§
e* È/* ë? #s}..L §*ry**a sffiË AË kfrffi ëi*X e r**. 4 *** *§ & §§ k" *:§
I§ op dr &O IE Ac Eer §yu* f@k f,ungmrËc alc ltl,ds ca dlo boftu, *nt§i
hÍ.J boafda gelg brp*hlÉne sa tc Ëagta. hdsnha mle trastjesr bLË#GÍr"N
hllrtr*x q :t§.jnr cpL*rw **rs+ M rÈË*§ +g & *sr*** **g k*bla aXl+* h;G§$
g§r**1$ rs Í"* tu àr**t*Èr raqa g{*§ pl,tr**lur* §*s*§A*fË* Srm #§* f,** §traorris{qt Ís ktir &e rsl qp s$a plssta aD ao&, GflÈ r€€rd yca éesh t€€Ë ÈtJ§

tr§+§r ï*#rGË s Ë*w sc §+*r *r ftàt* &*$g*tw d**-r §*a$. ïrx* Ëfu&*t* §§
r* §e$r ?r** §strre ** s*l * §5 tste* af,sÈ*aÉ ffi"* n ,** §*a tx Jan Fl$**x" §:
's àruds rsada èa uamll'o EsaBeStG ËB blearbabedcltffira Àe bet Emtrea§
€*sr* 3l**tx1 xi#r * §*r*p *a §:r{t qc Sry*t*x$* ai*h i,le à}e*3Ër*,tà** § ï.
deFcu rahtsn biJgcatrsa éos de dsa*a-rgge$stGrer Al aaÈ al ea erata=5§
pl,x*a s* & brlsËm tax h*t *try 4ry#d-*§s*§qqss. k, **a {ry ,**rS* u* {sg ** § \,
ïl*e§*Cr*;§ s*I'+r* *+ §** S§#tsa§a r* ** drwh*** rm S*eà ÈËSr**rtt*§$
**ra* Ëffir x!,tra *ra karÈ*fg*k slkm Í,,n h*& Sautr**, &*tm* pt-a*t* ïsdSX
k *rtt***#s ra*# rÈ§# ffii sp àlr* m*S*Sersepnrm* §tr*' rt* *.*rb**rc* §
k Èc***à**h* ïr#j*,&* qS S §qltmk* *!Ë* e*#*a tn ;#rgx Sryr f§ §#{tr \
w* ***llesrac** §** rlot M *ry tb §afxt&Lfiteei"r *3&* €F *-iL §Ët+b?r

ëffir 19 }rÉs *rrÉ %È.opoGr
§*t $xw f,§S6 Ë.x &x xqe *t* we*rr*l imr g**a*&; t*r*àJl Ër gro*1r+
M ffirbtkett$k í* *mg*wl**

§ígaqr1*r *e*ry* 1Ë5?*

14,/ ,
u.b,x

(8. ËusL*)
§§§ËrHf*Ëï§r
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ï/erslag l-956-Lg5T

Algenca:
Tn voo,taett ing van-d.e in 1955*1956 gehouden volay*balocfeningen voor oudere leden ven- de--tle Eazenkaailn

werd da on,lerafdelir-ig-voleÏrbal ia het leven geroepen
om te onderzoeken of ce afdeling ock voor joígere-leden
lewsnsratbaar kon zlJn,Da Haer sart fungeeice al-= p"o---
unotor en droeg na oEgevser 4 aaanden de zorg§n voorde onderafd"el_i.ng aan_atj over.Na afleop van-het jaar
kan zeker geaegd woràen d.at de onderafàeling levéns-' vatbaar ls. De vraag kan cehter gesteld werlen of hete:'periaeat on iit te cii^erscehen ges1aagd kan heterl"-Eet ware-ïÍ&&r§.c!tjnLijk bater gew6estu.ï tà-wagen metöe veronderstelllng dàt de levànsvatbnarheià aínneaig
ïÍ&s.

ï{et santal leden was- het gehale Jaàr door ongevesr15" Iïet verloop was eehter bfSzoadàr groot.Cp-een vastakern yen orx.geveer 6 leden kon-garekenà worà*à" Ii*tgealLs v&l1 een ceskrr::dig inetruóteur ward. g*voàlor*aa"ruit het starke verloop. o?a te wijten is. l.o-neeÉpalenin eoupetitie verband had eveneaas voor een hechtàrÀ -

band kunnea uorgen.
r.e pla.aaen voor het volgencle jaar ziJn dea ook hetaeespelen in de eompetitie en hót zeekËn van eeninstructeur.
Ee gyxrnastiek aaal_vold"oet goed, zolang er geen be-zoek isrdaar de gehele aeal a1s sleaIrnl§te d.ieaetaget d.oen.

!'lnane ien:

I

lllerover k';nr,en. we kcrt
gaen uitgaven.Aetivltalten:

=ijn..§r waren gee:r inkoasten e:r

de Voorzitter t

Ïlaasi bet !! elke Diaedagavond te spelen oaàerlingepertiitie in de eehool aan óe waterstràatrep"àraàrr---'
TÍe een wedstriJd tegen eea u.r.0.eebool eà iagen eenteap van het ïngeaieurs en Àrehiteetenkaatoor-
voorheen J,'yan Easselt et1 de Kealag. Bàide wedstri-id"eawerd.ea gewonnen, de tegenpartijen a6riaàn reuiàr-ni;ï-sterk ger:oemd wórden.

Peanlngxeester,
§ecretgris,

"ïl.Jung
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JÀÀRVERSLÀG VÀN }E AFDELING TÀFELTENNIS

Eebben we vorig jaar a11een in het winterseizoen het balletje
laten dansenrthans spelen r^re het hele jaar d.oor.

De animo ís grootrer wordt enthousiast gespeeld"
Onze speelavonden uorden gehouden opMaand.ag en Donderdag

in het centraal gebouw.0nze jeugd,afdeling loopt 51oed".

Deze staat ond.er leid.ing van d,e heer A.Xlings en tel-t
ueven led.en,a1leuaal jongens.Ie oud.erengroep telt d.ertiea
led.en. Eet led,ental neemt gestad.ig toe ea sed-ert September

heeft niemand onze afd,elir:g vaarwel gezegd.

In het afgelopen jaar hebbeïr we twee keer tegea
een and,ere club gespeel-d n.1. tegen Well*Shot en een afd"eling
van d.e S.S.V.N. y&o d.e spoon*egen.Beid.e clubs zíjn aaagesloten
bij de'K/il,.T.8"

Drie speeltafels staan tot onze besehikking
De verlichting die veel te wensen overliet is aannerkelijk
verbeterd. ned.e d,ank zij de hulp van de heer Hoekstra.

'="- 'gï1§ besturilr*;Ls. thans als volgt:

voorzitter de heer N,v.Àrkel
penningmeesteres me1ir. S..[.van Essen

secretaris de heer G.!'I.fIem.
t oegevoegd. mej,À. Braspenaing.

G.W.Klem.
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JÀAllYgn§J/AG Àt'p. Tol,iEE& HÀz&!À.aldP"

}e afd. Toneel heeft in ltJ6 va:a haar acrlviteit blijk
gegeyën door het brengen van een zeer gevarieerd prograrnIna
o9 de jaarlijkee feestavond van onze vereai§inge onder de
titel " Anders dan Ànders .'

Ëij deze ogvoering betrad de toneelafdellng ook de paden
der zang: en danskunst en wij zijn van oardeel dat er alle
aanleidlng bestaat om in deze richtiug voort te gaaa en dat
de ogrichting van €€u zang-afdeling naast de t0neelafdeling
aan te bevelen zou zijn.

:lovenbedoeid prograrnnra werd eerusaal orlgevoerd vcor de
leden van de liazenkamp, eeruaaal voor d.e jongeren en eenrnaal
yoor d,e nllitairen, de belde laatste opvoering:en vonden plaats
in het trot. alllitair Tehuis.

Het ls jamrner dat de s-vcnd voor de leden niet neer belang-
stelienden heeft getrokken.

De Heer Jas;lers heeft als regisseur van de afd. toneel bedankt.
In zi;in plaats is de lieer tewes bereid gevonden het reglssscrsiri
schap oB zlch te nemen.

Na,mens de Toneelafdeling,

(f 1ï
i tL ,tt- ,t aw fiLhbr,.
é*§ Secretaregse.
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Im het Bestuur 6rr ds Ireda
yE f DE flAEElsEÀHp.{} ?eneanlgÍag voor [ieha&eltJkcOaÈwlkteli*g te §ljuqËeu.

ffiàgm* Ecrcml

§n *rgetsk*§d§ * I-*dss vCIp Se
hiermeder

a) kaehoek qa besehelden s?sr 1S$6 *s he&.bffi dsnerÀfÀS@rd
h) aal"do belegd blJ- ite^ spearbank ta §ijuegffir salds {qr FoaÈ-

I'lIgX ea_sirsrötenrn[ almedo rret-Ëffi;is;ï;s;1d ï;'-h6bbës geeentroleerd*

ffi* sH ri#B4,,E* wmu ,Ë,a svss§#nsteË§,*4Íls eaË, d*vm §s &pÏ,uf,t*t{erekentry Ëys$ ÍSg;'-
ZiJ stelleB H loor de Bennln6meeater over atJabeheer gedursÉde19f6 ddebarge te verleàea- :

E.ïrenai'm"k*Hef stee
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