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Het jaar L953 is voor l)e tlazeiilcar.irp een veelbev'iogen jaar,
waarin reeds veel í':qTt;peilde ',ttLïztgtn€,en lrebben plaats gevonden"

Vt'ij hebben heel wat moeitijkheden gehad, $aar ons ro'csvast
vertrouwen in lJe tlazenham.p hecft ons de moecl geschcnicen om cteze
te helpen overr'iinnen.

i{oewel we al aardÍg op de goede vïeg zlJne moeten we tocit
nog in een paar zuve appels bijten" Uén v;rn d.eze zure beten is
ons iiiaandblad" tre huiaisc' edlties zíSu. voor de sta.nd der financien
ie kostbaar, zodat lve ons tot onze spijt genooazaakt zien, het
verschijn,sn van ons mÉ".rndblad voorloplg stop te zetten"

'lt/ij wteri dat dit rroor onza ledcn een grote -bel-eurstelling
zaL zt-jn, cloch wig wí}len hun de vcrzekering Uevene dat wii alle
moeite zul-len doen een oplosr,ing te vj-nden.

t{et zoeken naar rfe juÍste wegen e cirtur kost ti jd en claairor1l
vrage;r. vrij tot 1 Januarj- L954 Uvr geduld.

Wij vertrouvuenr dat dit irieciedelingenblad voorloplg in de
ergste behoef'ce zal kunnen voorzieno

Ile'c Be s'cuur 
"
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Nu cle plannen der Afdeling lici:amelijke 0ntr,rikkeling gecon-

cretiseerd zaln? in de voï1n van secties voor elk sportonderdeel,
met een mín of ileer zelfstandlge lr:íding, vrielke verantwoordelijk
is aan het .t3estuur, zal bij velen Uwcr de vr?,à{4 gerezell zLJn, hoe
de stanrt vaï\ zalren is bij de Afdeling Geestclijke Ontwitrciceling"

Als gevolg van a,/ervrik1,,e1ingen, waarover .ire G ge {:I1 zin ireef t
terug te zíen, was d.eze afdeling in een iinpasse icomen te verkeren"

Llet vernieuvvde Bestuur acir-i;te .net al-s een van haar belangri-lk-
ste taJc,;n, de werkzaamheden .hiervan wcderom ten spoecligste op
gang te brengen.

ne opzet van Cteze ta.Jr denlct het Eestuur z:rcl- in <le vorm van
ce n T.,eider, die een zo groot rnogeliSlce zelf standigltcict geni-et,
waarbij ecn delegatie uit het -Bestuur hem rechtstrer:ks medewerking
za] verlenen,

tsuitend-j-en zullen in llazenliaÉtlp:verbancle eeili aantel. f)r;ïíjofl.erl
aangezocht lvorden om ztch tn coinmissie-verband met leider en
Bestuursrielega-bie nader te berad.en betreffende de rrormen waaTln
de cLÍverse yyerkza.ernheden op dit gebied aangepakt zullen worden.

Thans reeds spreekt het Bestuur de hoop en vervracrLtrng uit,
dat hetgeen U straks geboden za1 vrorden, ook de belangstelllng en
waarderir::.g zal gentcten, r,veliee qua mociten en f:nanciële offcrs
hj-ervoor getroos-b moeten vrorden,

ïn het volgen.de À/ierledel-ingenblad .rer.i;t-ouvrcn
plannen '6e kunnen aanbieden,
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tle I'et: s'r;coinmiss-1e lreef't i:: o.irt:::1r:g net iret iles-buur besloten
een bridgc-o.rive c11 0eina.sta.---i;our.nooj- -fó ori3anÍsrcn op LT 0ctober
ELo s o 1n cie Gof :i c::-b*.'bocrd.c::-i j .

Ile bedoclilig, is, ccn €icnoege1i.llcc kaart-avond te .irebben,v,{aaT
het rile'r, zal g,a.n om de fr1;::ti-k1.rcrs;tr, maar om nc-L spel.

Vt/ij rekenen dus or:k op ciir: echtparen,, welke a,nders niet àcu{r
dcrgelí jlte evcncmenten cieelnemen,

Na rie pri js;uÍ-b::eÍi.;ini1 ís er íju zeLLJ-g sa;',:renzi jn.
lnschriJi/ingen bi j dc Leidur"s i-n ric gym-naLen, yíi)a.T ook itet

verschulrligcle betira4r ciicnt tc vrolclen voici"aan ai) j L,75 pcr pÉiar.
lLanva.ng t s avonds half ach't.

"De comririssien 1\levr" P"rlohn
Ao Se;rs66t
V/,irunct cic:
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Hct ltcs,r;uqr jte._ft beslo,ccp dat tt Lc)Jty Séén. gJnnnastiek_

verz,,tvaard zullen vuorden inet oefenin!,eil. vooï' de ríUitvoerLvr.e,ti,
i-Iet jaar" rJ-aarope J.915, zal Te tlazenka,tp vrcur gro'tc írwapcn-

schouïr'i houclen, als v.-r-i'Iolrds.
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.tfe c.irstvolgcnde Club]:.uis-aYond zaL ;rlaatsvinden op L7
October iaose nit is wel later darr nornaà-, cioch dit vi"ndt zl^Jvt
ooÍta*k in hct fcit dat vóóy'ó.:-cn de zaal nlct oerder be schíkha'ar
is.

Er word-u op een flinltc oplloiirst gerclcenri,
o=o=o=

\r/Ix????
urcct nadcre inli-chti-:rg'cn te gevcn over 2 voct-

bal1cn, vrellce in hc'r; Ccntra;iï-.Gcbouvt ter bcsch:ikicing 'zLJn ge stelcl
doch sindsci.Ícn spoorl.oos vercivrenen zaJn,
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rr/1j ontvÍngen bericht da.-t
de t{ecr' 1líck Korstanie
en i.ie j. i'rartha liooyritatr

in he t huv,relijksbootje zLJn gcs'rapt, aclresr Tusscnvueg 24,
yfi j vrensen ]ren; fibehoudefi -vaaTttt 
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Op Zaf,erdag 24 October ër.oso zal in de zaal van het Cirrj-s-
toli jic l:{ilÍta:ir Teiruis op }rc'r Sumatraplcln, e en Peestinicidag; vrorclen
gcgeven voor .i{azenlcaLmpleden van 7 to'u 13 iaar.

Op ire 'c proi,rrdrrna s-baan poppl:nkast, f ilm en €,ooc.nelcn o

Voor ilc k;l-cutr:r.*groepcn zre'L bi,l de ào s o St "liicol;;asrrie rin*ci
wat e x-br.arr; r,rcrcli:n ér;cd.aan., v,/aaroYcr -bc z:rJner" tijd naticl'c ruc:de elc,-
lingen zul.l,-tr voJ.3lti.


