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Seachte Heer van der Plas,

Nanens het bestuur van de rolsehaatsclub d.oen wiJ
U het hierna volgend verzoek toekomen.
De enorme kosten welke verbgnden zLjn aan het op-
voeren van onze rolschaats-show op 1t en 20 okto-
ber &rBo heeft onze kas geheol J-eeg gehaald.
lÍas het in het verleden steeds dat wíj ons zelf
hebben kunnen bedruipènrmomenteel is het, zo dat h
reed.s alLe bestuursleden het nodige geI-d uit eige*:
zak heeft bekostisi!
De Ëoestand. van onze KÀS ia momenteel zo d.at $1j
nog circa f 27§r-- hebben welke aan U nog moeten

r-Ïíorden afgedragen zijnde BASIS-contributie.
Wii zouden II nu willen voorstellen ons dit geld

,. te laten behouden. lÍi j hebben d.it zeer hard nodig
-wi}}en wi j met onze SEOïí een goed. flguur slaanc

ïertrouwende U aan ons verzoek z:uJ.t Kunnen voI- +
d.oen, tekenen uii in afwachting van spoedig berieii'
met vriendeliJke spofitgroeten en,

durequazeg eCI
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namens het bes tuur §,.C.H.
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Voorwoord

Ondanks dat de aÍdeling rolschaatsen van de HAZENKAMP pas

afvragen oÍ dit niet gelijk staat aan beroeps-rolschaatsen I U ziet nl.
regelmatig de moeililkste oeíeningen en indien U ook de kostuums
bekilkt. zult U bemerken dat deze in een woord a{ zijnl Wat dit
Iaatste aangaat willen wij U er op attenderen, dat deze ruim 170
kostuums, geheel belangeloos zijn gemaakt door de dames Scholten
en Van Liessum. Deze dames zag ik dan ook gaarne als ereleden
geïnstalleerd I

De regie van deze rolschaats-SHow is in handen van Mej. Hannie
Nendels uit Eindhoven, die menige vrije zaterdag en zondag be-
steedde om U te laten genieten van de rolschaatssport zoals die
weinig bekend is.

dru;; j 
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echter ook zeer dure entree-prijzen voor I De Training voor ijs-

Jhaatsen,van 
biivoorbeeld tien jaar weegt echter nog niet voor een

ö::i : :ï: : ï: ;:'#ï ï* § *'.',',',:tl'oï, 
" 

p resta i i es va n o n ze
meisjes welke U vanavond te zien krijgt, vergelilkend met ijsschaat-
sen, werkelijk onder kunst te classeren zijn.
Ceachte Lezer(-es) ik hoop dat U zult genieten van deze SHOW
en spreek de wens uit dat U een gezonde kritiek zult leveren op de
prestaties van onze. meisjes in deze SHOW; en zien Uw mening
eventueel gaarne tegemoet op ons secretariaat :

Augustijnenstraat 59' Nijmegen' 
voorziuer,

A. J. SCHOLTEN



behangselpapier-

handel

wandbekledingen
behangwerk van

grote en

kleine obiecten

Complete
won in g in richtin g

J. Mlil[Eil
BURGHARDT VAN DEN BERGHSÏRAAT 97 - N IJ MI G E N

ïelefoon 207 39 Giro 8ó8343 t
Poeleetboeleeru

TE KUST
TE KEUR

TE CEEF

BOEKHA1§DDL A. tr.. HDITDBIX
GROENESTRAAT 235-237 - NIJMEGEN . TELEFOON 5012i

Voor exclusieve

bruidsboeketten en bloemwerken

THEO YAN MEGEN

Broerdijk 83 - Nijmegen - Teleloon 08800-22154

(wij verzorgen bloemen in binnen- en buitenland)
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Ook wii reinigen

uw kleding

binnen 2 x24 uur

CHEMISCH REINIGEN VERVEN STOPPEN

HOUTSTRAAT 51 NIJMEGEN TELEFOON 08800.28118

handels- en industriedrukkerii

Yolhal.ding

=Éxl>-llrl gebonen dnukkens

De Ruyterstraal 25 - Nijmegen - Teleloon 08800-20461-32416



PROGRA\UIlUIA

1. Openingsmars :

2. Fantastica :

3. Jockey's :

4. Boerinnendans :

5. Groot & Klein :

6. Zigeunerdans :

7. Tango-Fantasie :

8. Charleston :

9. Bloemendans :

10. Texas-Girls:

1 1. Zwanendans :

12, Lichte Cavalerie:

13. Sprookle :

Croep

Solo Wilnand Scholten

llanny Eykelenstam & Ria Hendriks

Groep

Marion v. Liessum & lrma Scholten

Solo Marian Janssen

Marion v. Liessum, Mieke v. d. Werí en

Paula Wordragen
lneke Nieuwenhuizen & Ria Hendriks

Croep

Croep, solo Wilnand Scholten

Croep, solo Diny Tousaint

Solo, Paula Wordragen
Croep, solo Trix v. Embden & Sylvia Jansen

à

t

Rolschaatsshov/ door rolschaatsclub,,De Hazenkamp

Regie : Hannie Nendels

Kostuums : Mevr. J. L. Scholten & Mevr, H. P, v. Liessum

verlichting en geluid: Leo Prudon

Programma-Girl : Corry Hazenberg

,ra

o



ROLLIIVG HOLIDAY
7968

;ff::;,:l:,*;:","",
1ó. Parijse Politie :

;t::::::
19. 2 Vrolilke Tirolertjes :

20. Zuidzee parel :

21. Mexico Rumba :

22. Prairy Ruiters :

23 EXODUS:
24. Baby-Doll :

o
o

25

26.
OnsterÍelilke Wals:
Finale :

Croep

Solo Frans v. d. WerÍ
Croep

Solo Thea v. Vorsselen

Mieke v. d, Wer{ & Annemieke Mulder
Paula Wordragen & Thea v. Vorsselen

Solo Ria Hendriks

Croep

Solo Cemma Mali

Croep, solo Hannie lJkelenstam

Marian Grull, Myriam Wilnen,
Mary Willems

Croep, solo Diny Tousaint

Alle medewerkenden

Onder de pauze optreden van Teenageridool:
JAN VAN DER WERF

met zijn orkesl ,,THE DUKES"

Bekend van Radio en Televisie ! !

Wilzigingen voorbehouden



}T'AITOO.HUT§VLIJT . . .
is een begrip voor jong en oud !

ÏRIPLEX, HARDBOARD, LATWERK, GEREEDSCHAPPEN,

I.JZERWAREN, HANDENARBEID-ARTIKELEN, ENZ.

,,DOE HET ZÉLF" M'ET:

lVaneo
KONINGSTRAAT 35 - TELEFOON 2ó.I13

DAALSEWEG 95 . TELEFOON 22989

REUITAG saat er mee striiken!

Speciaal verkrijgbaar bij :

* Huisvlijr WANCO,
Daalseweg 95, Nijmegen

* Drogist SPEE,

Jan v. Goyenstraat 14, Nijmegen

* Woninginrichting J. MINKEN,

Burghardt van den Berghstraat 97, Nijmegen

De iuiste verÍ voor de zelfschilder



MAE RTETIS
TRICOTAGE. EN CONFECTIEFABRIEKEN N.V.

NIJMECEN
De Ruyterstraal 53-57
TeI.08800-21445

Wie wil graag

Ptod,inette
worden !

Op onze ateliers te N'ijmegen oÍ te Grave bieden wij U :

c Zeer hoog loon
o Vaste premieschaal, gedurende leertijd
. Reisvergoeding
. Personeelsgoed tegen lagere prijs
. Uitstekende sociale voorzieningen
. GEEN lopende bandsysteem

Naast opleiding tot modinette geven wij oo kéénmaal per week
's avonds een

l' 'l tl
,,gratls naalles
Deze lessen staan onder leiding van een bevoegde
lerares en zullen in hooídzaak besiaan uit zgn. :

,,prakiisch naaien".

KOMT U EENS GEHEEL VRIJBLIJVEND MET ONS PRATEN

Onze aldeling Personeelszaken zal U gaarne ontvangen en alle
gewenste inlichtingen verschaÍ{en.
Op verzoek zullen wij U ook gaarne thuis bezoeken.

U kunt zich ook reeds hedenavond in de zaak om inlichtingen
wenden tot het hier aanwezige lid van onze personeelsa{deling.
Bij de MARTABEL lichtreclame.

GRAVE
Koninginnedijk'2
Tel. 08860 - 2377



INSTITUUT

SCHOEVERS N.V.

Handelsonderwijs sedert 1 9'l 3

50 jaar ervaring

GraaÍseweg B (Keizer Karelplein)

febÍoon 23742

l. r'

de

nieuwste
grammoÍoonplaten

direct
verkrijgbaa r

bU:

De Niimeegsche Muziekhandel

GROTE MARKT 35 - NUMEGEN . TELEFOON 21838







Hazenkamp's jongste groep
met fraaie rolschaatsshow
-àede prestaties
stroegen wel aan

"#;,#ff ï"-**?Ë"*"T,T3íïTSïH
do opetrbaarheid getreóen met Ëaar
longsQ a,ffellng: rolschaatsen. In doveehsllen rerd een rolschaatsshow on.
gevoord_, dle bewees, dat in de twó
Jere_n -dat deze.aÍdo[ng nu bestaat.lurd is geryerkt. OnAeï teiAine--veï
metuÍÍrouw Hannle Nendels uit- Eind-
trov-en, dio ook do regie van de showin henden had, is món tot solistischè
zou,iel alB .groepsprestaties eeÈJmóïdio _de toets der. krttiek ruiÍtschootÉ
konden doonsta,an.

Natuurl$k werden er fouties se.maakt -en was bfr iedereen «ie teöfr.nte! zeker niet feilloos, maar het se.
neel.bewoog_-zich op een zodanig pEil,
crar het qbiJ§! zou zign op de fïdtjeËoe narrruE te leg'gen. De Hazenka-m-
pel§..u '6lr zelf wel, waar in de komen-oe F" aog_ meer aandacht aan zal
moeten_ worden besteed. Zti kunnen numet voldoening en gepaste- tróti tèniËzlen \n enkele goed seslaagde uitvoei
flllo. r

De- àpeningsmars van het uit nietmlnder atan 26 nummers tellende oro-g"amma, was uitstekend van oniet.
waqrb{i aI aanstonds te constatèreri

nïl,X'ï§ï'-t"lilEE"1:'*ïS": *"''
Àls solisten kwamen onder de scfiiln- i

we4rers: Marian Janssen, paula Wöi-dragen, !ï^ans van der V[erf, Ria Hen.alriks en Gemma Mali.
_ fneke Nieuwenhuizen en Ria Hen-
driks lieten een goed uitgevoèide chàï-

leston zien, Het pubtiek kon vertederd
l{rJlren .naar Mieke van der werf enAnne.mieke Muider, die .a*érr-- eàn
,,bonbonnière" vormden en daarbii deaanwezige dames en passart op"eónIeEkern[1je onthaalden]

ln de finale, die evenals de oDeninss-mars, _uitstekend was opgezet. Xfà-men .alle medewerkenden" nog éënsvoor het voetlicht.
Tot het u-elslagen van het Drogram-ma hebben de mooie kostuufns "zeker

niet weinig bljgedragen. Zii weraen Ëà_heel belangeloos vervaardigd door ïe
ctames Scholten en Van Lióssum.
.{an van der Werf met ziln 

-órkest
,,The Dukes" zorgde ervoor] dat'-depave_de belangstellenden niet te lanevlel. I.)e niet al te aangename temoe_Iratuur .in de veehaueni vièi 

-àaà-iàöo,,

wat heter te verwerken.



glJnesonr 15 aprll 1964.

ts..a.Ig H0oFDBE§IUU& SPoRBïI§RS§IGING trDE EAZE]1FAMPtr .

oad. e rge te ke nde, Dh r. L. C . II. C, G" D lCI{E"AslI r wone nile ÀuGIIst ïJ§EI{-
STRÀÀ$ 59, IïIJ!{EGES. v6rkla&rt biJ. deze d at hiJ de' rekening
groot f 265r*-. roLk6 door d.e afd.n01,SegÀÀTs6!ï van SE sÀUssKÀUp
schuLdig ís a&a de DBUKKSRIJ DE votHÀBDII{e, d.e &uyterstraat,
te Sijmegen onder aIle omstand.ig[.etleD en geen enkele voorwaarée:t
voorbehouden, zaJ- betalen.
Hij verkleart en onderstreept nognaalo ttat iret hem er alles aan
gelegen 1s deze ksestie in het reine te houden.

Tevens verklaart hiJ tlat vooruoemd.e drukkeriJ reed.s
vs,n een en ander op de hoogte Ís gesteltl en dat dit
6an verklaring ven oadergetekende aan de y6IHARDINS
is gegeven.

eaige tijd
mede d oor
arart op uit

L. C.H. C. G.DICKHAUT,AUGUSTTJNENgTRAÀT 59, NTJ},ÍEGEN.
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