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BN S TUUH. S/IMME],I N GEN . Nijmegen, 18 §eptember L954t

Aan de OIIDEBS van onze leden varp 6 tc,t 14 jaar. '

ne bedoeling is, evenals vorig Jaar, t€ starten met het IREI'C${TRUM in het
Centraal Gebouw aan de BiJleveldsingel 44, ,[yii begÍnnen op

lfOElISnAG 13 OCTOBEH 8..§o
aanYang IISIF I HAIJÏ' VIJI'.

14Ii j mogen ons gelukkig pri j zeyL, dat cle Leidsters díe het vorige jaar op
-1tn voortreff elijke yr:-Jze ons behulpzaam warene ook dit- iaar hun krachten
\.otten-.geven, voor dit zo belangrijke werk.
Tóch doen wij ook nog een be::oep op de Hazenkampdames en 0uders van de
kind.eren, of 

-er ondeí hen nog zlin-, die ons één- ï{oensdagmidclag in de maand
kunnen helpen om toezlcht te houden in diverse zil-en of behulpzaam te zijn
bfj de Leiàsters,Opgave vrordt gaarne ing&cht bij de Secretaresse 3

illevr.J.Jaspers-Tei jken, I{indestraat 32, Tel: 2+2A9.
i ï,Iij yerzoeken de Ouders beleefd, de kinderen peI_r/I/eek f -.10 mede te gevent
| +6; Ïrarof i^i irl i yrcr rr.\.\yr d o *o mnJron kn s:tenter bestrijding voor de te maken kosten.
Eg-*::lr"rej1,i.*ï4.9*:=.:gg-.g-1 jjsl=*-"9*:"-1s:: §1Yopr

}A.I!K VAT CA}IANEZEN

' Onze Voorzitter werd vei:zocht, namens Ce Canadezen-teaÍns, dÍe tijdens
het week-end van 24 op 25 JuIi bij ons op bezoek waren, alle GA§THEREN en
IAIVIES nogmaals zéér hartefijk te bedanken voor de gastvrijheid die zti ge-

r Íloten hebben.

VERTOVINGEN

\- Op 2L Augustus vcrloofclen ztclt*,
t - lfies ComPanjen en lilim Lantlng
I D:uny ilenrlriks en tsen 6qrÍ]panjen;- ïyij wensen deze Hazenkamp-leden een geze1Iíge verlovingstiitl toe,

GEBOREN:

-:eTfiVfÀe ATHIANA, dochter van de i{eer en l,llevrouw de Jonge 1a Fors 
"Ie gelukkige Oud.ers van harte gefeliciteerd.

IIITSIAG Yerloting Sportvereniging t'1,,{arathonrr te Vlissinge+.

1 
pïïF04u yEB,ï!l-qHq-9q qïuuA§llEryr,g§.

Noguaa,l§ verzoeken rnlj, z,owe! cle l,{elsielr !*"§ a,ls- Dames-Seni-oren, in
voórgesehreven Sport-Tenue in de GJrmnastiekzaal te komen, t.w.

ït/f TTE BLOUSE en DOITKEHBI,AUYIE SI{OF.T.

, Eij, die nog niet in het bezit ztJn van bovenstaande, geli-eve dit spoedig
,,.aan te sohaff en.
t' , De leiders zullen in het vervolg hier SPECÏAAI, op letten.

i]ET SESTUUR.



VAl,l DE Anl,tIi{f STRATTE 
" 0p mijn verzoek in het vorige mededelingen'olad

voor het Je en sommígen ook alhebben vele Girobctalers de Contributíe
reeds voor het 4e kwarbai;I overé{emaak't.
Àan verschillende heh ík echtcr nog een erctra schrijven gerícht met ver-
zoek de Contributie.orrer te t'akcn, doch tang nir:t all-en hebben hleraan
gevolg gegeven, Zel.,fs is ilr nog achterstand van het 2e kwartaal"
GIROSETAï,ERS bedenkt dat dit niet alleen vee]. admÍnis.tfatie vergt, doch
dit brengt'ook kosten med.e aan drukwerlc en porti, -., ' ':

Het is cià beOoeling dat de contributie 1n de Ie maand van een }cwartaal
vrordt gegireerd hetgeen voor het {e kwartaal dus in de maand 0ctober be-
hoort te geschieden" Als U dan overmaalct komen er geen administratie-
kosten bij.

Mogen tffii hierop rekenen ???????1'
NE A}MTNI§TRATE"JE.

HANNBA],
ne Daraes-Juni-o::cn Handbal kunneti deze competitj.e niet uitkornen

omdat zii erakeJ-e lcden tekort komen, ï[elke meisjes van 15, L6 en 17 Jaar
wil-len nog medespelcn ? Spreek er thuis eens over en geef je met spoed op
bij I Tiny Claassen, Gorisstraat 32"

S€clresse Ïïandbal Afd "

TAT'EITENNÏS.
Er kunncn nog enkele.

Lceftijd vanaf t4 )acrT"
Opgevr:n bi j l,{e j,

be5linnelingen gcplaatst wordeno \v
De kosten zullen zéér 5;cring zijn"

E.i{endriks, Wezenl-aan 197,
Secr. essc Tafeltennis Afd"

iipl[ §i4q_w SEI ZOEN, NIEUVf GET,UIN

Er bcstaan planncn om. ecn, voor de Hazenkamp nog nicuwe Zaalspor-L te gaan
beoefencn n"1. hct BAXI/lÏNT0fi"
0m eerst eÉn overz:.cin't te hcbbcn of er'volclocndc bclangstel!ing is bij de
leden, wordcn cr intekenlijstcn op de bekcnde pJ-aiitscn gehàngerr t.wo

Gymnast:-ekz.alcnt Tï.azcnkantpseuri:g 38 en Bíjleve;ldsinEel 4+ "Er zullen ondcr lI a-'l- vcl-en zijn die vuctcn rr,rat B,aDI\,1INT0ï\T inhoudt, voor hen
die dit nog niet wctrn, voigt hicr cen beknopte uttcenzettÍng.
Het BA.DMINTON kan cvenal-s bij terrnis door 2 of 4 personcn gespeeld worden.
Qok de attributcn gclijken op clie varr het tennisspcl, tnen hceft n.f . een
veld vaÍI ongcvcer 6 x 12 ir{" 1n de }cngte verdceld door een net, dat hlcr-.
bij echter 1* UI" hoog is.
ne scrve-vakken liggen, in tegcnstclling tot tennis, achtcr in het speel-
vcld. Men SLAAI de pluimbal met een rackct dic gclijkt op het .normale
tcruris-racket, al iè net BAnUifNTON-racket kleiner en lichter (cn veel goVd-
koper) " ne pluimbal 1s echter nict te vci:gelijkcn mct een bal uit we1-k
taispöf ook-. I{et bcstaat uit cen kreLns van 6 c"}T" langc kipncnvcrcne die
in eón kurkcnbal gcstokcn zLJn.

EEN

3i j het spclen van BAnftïINTOll, oef ent U z:-_clt o. à, in sncl
"kijken naar de baltt twce díngen die bij clk iralspel ecn
speJ.cn.
Hèt BAIMINTON is dus cen r-r-itstekende wintcrtraining voor

reagcren cn hct
voornane ro1

dc honkbaJ.,
softba] en tcnnis br:oe'icnalj.rs.
Daar cle zaal allccn s'3v'r-rlrrls bcscirikbailr isr. (Centra"-rl Gebouvrr) wordt de
lccftijclsgrcns v:lli;f 'L6 iaa; gcsLu111"
0ok de-Juàioren kr.rnncn. .röor: d"c Zatcrdagmic..dag i-nschrijycn, leeftljd vanaf
13 {n L5 jaar, tra1ning in c1c G;rmza} Heizen}campscï,ieÉI 38"
ilet maximurà aanta.l lcclcir dat voor dezc sport kan Ínschrijven_is 30. Dit
àantat wordt dan verdceld over dr'1c avoncicn towo l,{ÀANnAG, i4/OENS}AG en
VRIJIAGAYON!.
Inclicn dit tota.l v,rordt bcrcÍht, zal dc ccntrj-butie zowcl voor namcs als
Heren slechts f 3.-- pcï seizocn urordcn.
IIet aanschaffcn v;,.,n ecn rackct is nog nÍet nodige aingczien men cerst
moet vretcn of het spel bcval1;, vóór men kos'Len gaielt maken"

G.Yogel 
"


