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Nijmegen, 2l Februarl L954.

G.O.},IIEUWS

!i

ZÀTEHDÀG 21 Februa::i. ; TrefcerLtrunir afs gast-.I]§.!fÍÏ." Semi-KlassÍeke I'{uziek op
gra-mophoon vall ons lid. Me j" lrYies Companjeno
rs evontl.s ont B uur in het Ceiitraal Gebouw.

IONDERIÀG 4 {aart

ZÀTERDÀG 6 Maart

ZÀTEAIAC U. IÍaart

I JI.I,AKOF'ZUT.Àl,t uit lsraë1, spreekt overi tt ï S B À E L I'

ï§Gzoii-os om A uur in het Centraal Gebouw.
(toega^ng 6öÉ-voor niet t'Hazenkamp'r led.en)

e MïEl, nE VOS valr "Quicktr vertelt ons overg

--ÏltFSruine 
monster en zíjn kurentr

?s avond-s: on: E uur in het Centraal Gebouw"

Als gasrt cie Vli-eger §Clf80l4B , om te vertellen over de
It rr-l i o-ar-i 'i !i -

.Komt in gr:ote getaLe"
rs avond-s om B -:rEl in

; ( Gev,,oon) tnnFcmtrnu't
rs avonds om B uur in

Komt in €iroepsverband-.
het Centraal Gebouw"

ZATERDÀG 20 iVlaart
het Centraal Gebouw"

?a.rE@AG 2? x,{aryt I Een SPOBT*}'Itlvl cver Turn-ka;hpioenschappen

zÀrEaDAG 3-lp1ill-

( or;ifri,iïönö'ï -spe lcn te Helsinki )
t s r"';ond.s om B_u,-tr plq-g_Le§_ in d.e grote

lkli;::eé slechts f -:25"
e irE0lrl,Í'l,l A..,iOid.i;ir in ce K1e:-ne Zaal van d.e-.*- Tó"gïog ,oot Leden va.:raf I] iaar

B j,. L -to't 1 uur. Aanvang

zaal Centraal Gebouw.

rrVereenigingrr
en oud-er.

precies 9_qgr.

lflI. Barnard.

n 'r r,'a 1 ar À q, r',:.c, Jv! uL,rh.

Tocigang .rrcr'

r-q-i{.!g -4rI
3 r*llLli, l's. i:: d-e iíl-eine Zaal
Leagr: 'v ::.: r,l' 1.5 J i).ir.:r en ';ut1er "
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van
B

ilVoreenigingrr
L tot I ttur

j.,i,r,j;rt,,;h, i'.i r i. :l \i l,l{ Cidrf rl rr C}d i íL- ÀílDELI}ii,1 m{ 8.0{n

-il :lïi.,ran,q ï:::eeies B tiul'"

.De gchbf,,:ii;'1,r"Ï-r ïi,r-ï. u.':!;,; l'tl:tes- en Il.c.:enletlen, welken g66n lid'
z;in, j:ci;hcrL ii,'' - 'i,ot ',": .c1 dcriÈ ":lon'd''
IggSij#!§J1g1li1:t11,:1 ",,,,, d".,t; ( acirtgenoten) uiterli jk aanvrapren tot
àS*mra.rt Lr,ï" 'ii- je -; "tl.e ïïa::'tcge lorpsstraat j l{ees"

_UfuJ::lN, nielllre LliLiiii,,:,r.trrl:i.r.,,--rl,'.:ll.nt:t med.ebrengen. (word.t nr:g toegezond.en)
c

q

ul! ïr,Ia":r'jo-L; jn, àccii i:':t:
Jae,p y z:rcl1l

uh:-'i s , :10111

1II:Lj fc-L::iteren

en Mevrouw K.loinlooh-Vonk
rï fl Van NeefbOS-Vermeef
n rr Radenakc;r-Jonkhoff

Feer
j 1.1 li

'it i! t?

BOF-EN Í

la:rgs de,rae wege d.e Gelukkige Oud.ers'



F
i

t

..i:, :- r:;:lëËryf;{{:,,,''í . : : :''
t.,,r.. 

"t ':.' ..' : ,-'p34akeiing bi j
N,IJIíIEG

abon.
Eli

,i=-rf,
.

-§&l
\É**,

1&
§r-1*

r'DE I{AZU{KA},Prt
Secr.Hindestr" l2 NIJ.I\{BCEN

_4 IAg!!§.§ IgElsé!
De ind.eling in dit seizeen, in tvree afdelingen, is een goed, id.ee gev,reest.

Hazenkamp ï staat in de eerste afd.eling le vai: boven en Hazenkamp 1I is opd.e
!c plaats terechtgekoinen"

Xit zi jn 6goed.e ï'osultaten ten opzichte vrur het vor161 seizoen. Ook onze
hebben zelfs noéï een kleine ka:rs voor d.e

voor'de toekomst goede voomitzichten, voor
Juniores staan er 51or-:d vgor en
bovenste plaats" En d.it betekent
d.e afd.eling Voetbal"

Voor diegenen d-ie nog lttst mochten voelen om dit seizoen aan
te gaan d.oen, bestaat 6.1snog gelegenheid om zich hiervoor op te geven
Commissie Afd..Voetb al.

B" À"Tomas

voetbal
bij de

Sec r.
Guid.o Gezellestraat 20
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UI AN } E r.,§g I-4=9 "g_§--.Ig_ 2 A.,
lila"nnecr men op een v'iinterd.ag als deze, met I c.M" sneeutjrr, d.eukt
aan en schrijft over d.e vele genoeglijke uren d,ie we't komende
wa.:rdelsei zoayl ,ti jdens de wekeli jkse trainingsmars jes e Kaloïama-
mars, Van ilíeerd"en Poclmanfonds-mars, Avondvierclaagse, d.e Inter-
natj-onale Vierd-aagsc, enz. enz" ongetwi jfe1d. weeï gF.an beleven,
da:: valt het niet mee om ond-f,ËIks d.e pretti-ge zrjden van d-e win-
ter rn het.algemeene een gevoel rrarl llieernoed. en vclrlangen ïraar
d.ie hecrli jke zomcrse dagen te onderdrukken.

ooK IEZE SPORT ltlXNl rt-XlTNrrr-EF ONIEH DE VINmI V^N O],IZE
H L Z E N K À ],{ P 'I"

Het staat voqr niij vast , te sprck-en uÍt naam varl allevr die
vorig jaar ons wendelgroepje vormden e d.at zt7 d,er,e ttid-d,agen en
avonden niet meer zouden willen en kunnen missen.

trliie er iets voor voelt zieh bíj ons aarr te.sluitene geve
zo spo-e4ig sggli_j§ op aanhet secretariaat va:r de }ïande1 -
Tussenweg 24, of vermel-d.t zi;n of haar na.am op d.e 1i jster:
in d.c Gyrnnristíekzalcn he.rr$cn.

Dit in verbimd. met de urriformen'wetke gemaakt rnoeten u/orden-en
zod.ocnde d.rrr nog voor I t nicurvc seizoen kln-ar kunncn ztin.

Ie contributie bedraagt f -.50 per maancl.

Dc onlangs gckozen W;md,c1.-Conta-ctcommissic bestzult uit d.c heren
H.l-l " E. Lensink Dikkeboomweg 1! Voorzilter
lJ"J" Korstallje Tusscnlveg 2{ Secretaris en Leid.er
J"C. Onrust Olijfwilgstraat 16 Penningmeester

op naÉïr het lffandelseizoen 1954, met onze
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XÍck Korsta::je.


