
MHoïtktulturd-

Ycrzorden door:

.E;Blnrlchs
Grg err 3a1se weg 349
ÍJnegcn. 21 Haí 195ï.

Seachte Eeer,

!$apens de rayon-eosniseÍe ï{iJnegen der §.II.B.
brengen wi.j U onze d.ank över voor öe prachtlge sedcwerhlng,
die wlj yan de yer. ïe Hazenkaep hebbën aogén ontvangen tijdens
ons afd. toarnool op t9 en 2§ Hei j.1.
arlze dank in de §*J*"#-f"'#.ff"ri:ekomst in de gelegenheld tc ziJs

Het heeft ons tevens getroffen d,at d,e spelers dle
Urv ver. op het honkbalveLd vertegenwoordl6ent dern kcr.rrlgc indruk
maakten. Dit felt all-een is voor de propagand.a ran or1&c ecolc
sporE ren zeer groot belang.

ïenelotte ïrensen wll IIw qerste nege:rtal het
volgenà jaar veel succee tset het ve,ideAlgen yqn 6e wi-ssclbeker.

Nogmaals d.ankend verblijven vrii
hoogaehtend.l

YoorzLtte

i. rl3=ll:,:r:j: Ii a:--,{§i-:!.i;Ëi

Socrctarir: D. Baas, Brakeaburghstrcct 2órd, Hcarlem. ïeleloon 1ró3O4
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Nedcrlandsche Honl$al Bond

Vcrzonden door:

\.n.Iïinrichs
Serg en Ialset,eg ï49
lTi._i r*e gen

Secretarls: D. Baas, Brakenburghstraat 2órd, Haarlcm, Toleíoon 1ó304

26 Junl 1951

1tleled., Hee r',

l{enens r::i jn mede comnissieLeden der rrfd. ïdi.jnegen van
de §,ïi.8. verzöek ik- ïi bel-eefd om toestemming de honkbal'rtedstri jd
ï{i.jmegnn-Àntvrerpen op het terrein van Urn: vereniglng te Bagen spelen

Aan deze ureCstri.id rroraf vrorclt een volley-bel wed-strl jd
gespeelC €r1 ë{:ríl korte Ëhönrad" denonstratie gegeven.

ile datura vfaetröp cleze wed.strijCen ijsspeeLd word.en j-s
29 Juli 1951 , aàrlvang 14,-- uur.

Voor öe aeconodatie van het terrein (: lcco zitpla*tse[
heeft de ver.ïJ.E.C " de banlien be schikbar.r gesteldl

liii j hr:pen C-at er Uwerzijds geen bezwaar zal best*r;n en
verbli jven inrnidcl els

Èïc oga chte



Ndcrlandselw, Honhbal Bond

J.r,-Ei -Hlnfl-eh$
Berg en Dalseweg 349
1§Í jnegen.

l'{ijne Heren,

ï{amens de leden der rayon-cie.
U ouze oprechten dank over, voor Uw steun voor
1§i jme gen-Antw e rpe 11.

§et werd door ons a1len zeeï op
deze prachtige nedeurerking van Uw ver. nochten

Speciarl wÍ1len rn;ij nog d.e danes
voor de vot,rteffel,i,ike wiise y/aarop zij d"e lunch na afloop der $redstriiÀ.*
hebben verr,orgd. - 

'{
llegelr ji: r::et deze dank, kon:efl v;i j v;ed.eros met een verzoek

tot rJ. Op.18 Augustus ïvordt C.e wedstrijd N.E.C,-Best v.Ni.jnesen ge$pee1d
Daarnaary'a11ewaarsc}tijniijiiheÍ0d.erestzaLbestaanuitheteerste
negentaL van Hazenkanp net één of twee toevoegingen , yer.zoeken pij U
de,re weclstrljd te Eogen spelen op Uw terrein.

fen elotte willen rori"i U ncgmaals bedanken voor d.e schit-
terende ked.ewerking, en hopen wij in de toekoast in staat te zijn vaa
an%ë kant wat voor Uw v€?r te kunr,en doen.

a,
I,{et vr. sportgroet en

Secretarlr: D. Baas, Brakenburghstraat 2órd, Haartem, Teleíoon 16304

7 Augustus 1951

afd. Nijmegen
en tljdens de

pri.js gesteld
ontvangen.
van Hazenkamp

llreng ik
wed strlJd
dai $1J

bedanken
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