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Nljmegen, f9 0ctober 1954 
"

AI'DLT,ING GEE STtr,IJKE ONT'IVIICLIEI,ING

Het Bestuur verheugt z:-clt, de rreden 'be kunnen mededelen,d+t als opvolger van ns. Vf.Barnard, per 11 0ctober

zich bereid n*3ir'ï3íuf;'";uurSrt-l'* T*,, a" Ardeling
GEBSTELIJiiE ONTlíIlI«triING op zlch te nemeno
In het mededel-ingenblad van November, zult U hier wel
neer van ltoren"

q_ëG-EGE È_-a_qEE

600aeooc
ao0000ac

C o o r o ,r l
- t+-s+-H-,,

c a a èao
_! o o o o È

a a c ct
q!ooa

oeoo
o a aa

aot
c!t

!a
oe

a

i

FTI}/IAVONN
IIERGAAEIE BLIJ-DORP vcrtoont B

tiEen Vfandeling door Blij-dorp', ( ruei explicatie )I'Kleurenpracht in Bfij-clorpil ( irl-eurenf:.tm )

op ZATERDAG 23 October É]os. om I{AIF ACHT in het
Centraal Gebouw, Bi jleveïöffin$ï44 
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Deze pla_c4!-age films raden wij iederee.n aan oa te zien, :::ltoegankelijk voo:. personen vaif ied.ere J-eeftijdo § !. oe\r, !co.ao Niet alleen Lerlen, maar ook OIIIERS en BEIANGSTEIIENIF;irI
-';' :' -- - : --'-" coooo!. .ztjn hartcl-ijk welkom op deze buitengewone Filmavond.. r o o o o o

t Entred f -,2j (bcl"inbegrepen) ::l::::
aaoooood

YERIOOFI s niet Sipman en J an ilcrmaíIs o llarteli jk gef elicitoerd,

Robcrt e zoon var:. cle

ne gc}-ihkigc
llcer en lÍevroul/v v"doSur€;-Frederiks.

Oudcrs s anze felicitatie"
GEBOREN ",



TREEC.ENTRU4 vo_or.Jor:.gens gn ï"{elpies van 6 tot }4 lggr in het Centraa}
Gebouw, Woensdagmiddags aanvang HAII nBïE tot IíAIF VïJF"
fÍij ztjn $/eer gestart en verheugen ons, zov€el Jongens en
l'{eisjcs. voor dit werk bijcen te, zlene
Niót alleen met Fíguufzagen, ríi1ar ook met Haridwerken,
Naaicn, Plaklcen, Yerven, fekenen, Voorleren, ZÍngen en
Spelletjcs, wordt de Jeugd bezig gekrouden dooy onze groep
Ï.,eids"bers.
Mogen wÍ.J a-lsnog ecn beroep docn op IAMES'én HEREN' clie
nog een ltioffi@middag tcr beschikking hebben, om ons bij
te staan,. de Jeugd hr:t zo gezellig rnogelijk te maken ??????
Komt U eerst eens kijl<en op'een Vioensdagmidéag, dan weten
wi j-'zeker, d.a't U óók medc wil.t hclpen aan dit zo be]-.angri jke
we rk.

BADMINTON

--eeze 

nieuwe ZAAISP0RT zal met ingang van 25 October àosr
beoefend worden op MAANIAG, VV0ENSAG en VBïÍDÀGavond
van half acht tot ticn uur voor de Ireden vanaf 16 jaar

----ïfï'é--cymna§tïL#í5a1, Bi j leveldsinEel ++ .
.Voor de Junj"oren van 13 t/n LJ jaar Zaterdagrniddags van

3 tot 5 uur in de Gymnastielczaal,Hazenkarapseweg JB.
Kosten f 3"-'-- voor dit seizoen,

peï!§oneni
Yobrzitter
Penningmeester
Secretaresse

ne nieuwe' Contactcornmissie bcstaat u1t. de

IATIE],TENNIS_

-----De 
deelnemers(sters) die ztch hebben opgegeven voor Tafe.L-

tennis bij Mej" E"l{endriks, delen v,rij mede, dat er op
VRIJIAG 29 OCI0BER &oso :

b ego nne n wo r d t ^'i n*Ïf§tr reïmafl-Tffi'o uw, B i j level-d s i ngel- + 4
des avonds om iJ u.ur.

I Ons lid d.c I{cer B"Companjcn, cen ervarcn Taf el-tennisser
heeft zash'bereÍci vcrkl.aart, de Leiding van deze afdelÍng' op zich te nemen en wij twijfelen er niet aan, dat dÍt in' uitstelcende handcn is o

De kostcn voo:' dit sei.zoen zrjn f 2,50.
Er kunnen nog cnkele I Ícfhcbbers(sters) §ép tst vrorden
voór deze Zaalsporto nus mocltt U idce hebben, kom dan :

, 'lrrijds€'r s eens èen kíjkje nemen in hct Centraa]- Gebouw.

TENNIS
Als sl.uiting van he t tennj ssc j.zoen L954 zaT or op ninsdag 2 Novem*

uur in hct Cen-brai"J Gebouw ccn vergadcring geh.oudenber &oso om B

worden.
0p deze avond zullen twr:e nicuwe oommissic-leden gekozen moeten
worden, daar dc I{e r::: J,Gr"'ctenhuis ztch terugtrgkt_ e1 Mevrouw
íi;;n àeeÍ;witteÈarnp ncèt af irr:rlen v/egcns nöt bekled.en vanleen
Bestuursfunctic "
MOChten er nieu.we i,lr:cën, c,?"- o:fl aarunerkÍngen ziin, la'ten deze
dan naar voren worden gcbl'acht, dan trtan de nieuwe Conimissle reeds
voor de aaffrang yan het seilocn L955 nieulive planrien uttwcrken,

AIL]IR .OiT7;0i.,.ïST ÏS I)US }RTNGEN! GEYI/TNST I t !

de'Heer G;Vogeltt rr derr Bo er
MeYr"C, Yerha]len

G::oenewoudseweg
St. Annastraat
Atj ehstraat
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de Tennis-Commissieo


