
5ekr. a ll. van Raaij-van Strien.
If,sbeerstr.26,
6531 PL Nijmegen.
ïel.: 080-55 .41 "A7.

Nijmegen, juli 1980.

19!-91, e -.1g9g!e-9,19:1 gggu-gsgsrs-vs!-rgggtgn-gggglslisgrs:

Dit jaar'bestaat de Honk- en sof tbarvereniging rrDe HazenkarnpÍi 30 jaar.
0fschoon dit geen officieel jubileum is, hebben ruij toch gemeend dit
6e lustrum niet ongemerkt te laten voorbijgaan.

LJij hebben het plan opgevat dit te gaan vieren op ,za.lgrdaq s qktobPr a.s.
met een gezelrig samenziin in ons klubhuis u"n a"JtffitËgGu;eg zoa,tel. 55,74.84e gevolgd door een rtEsTAuONq 0p DE__LQQLI(Eurnsrgo., gemàerd

De avond zal korden opgeJ-uisterd door een uitstekende band. U kunt zich
Èegoed doen aan een heerlijke kaastafelB Ben assortj.ment Nederlandse enbuÍtenLandse kaas, met diverse bijpassende salades. (l)
De kosten van dit a1las bedragen Í 2Er- per persoon. Drankjes zijn vooreigen rekening.

l.rje stellen ons voor ts-middags een róunie te houden van 14.00 - 1?.00 uurin ons klubhuis, ggglgrj gg!_gngg le4en_van_!à_vgn larle ggllgL3ifi.
ts-Avonds veruachten ue u om 19.4s uur aan boord van de,,Keizerstad?,,die om 20.00 uur vertrekt voor een tocht op de uaa1, uel.ke 4 uur za1 duren.
am 24.00 uur zijn r,le ueer terug in Nijmeg6,n. sluiting van de avond om + 1.00 uur.

U zult begrijpen dat 6dn en ander enige organieatie vergt en uij dus graagtevoren uleten uie er komen. Graag vernemen urij dit vóór 30 ""ftà*u", ..".door middeL van overschrijv.ing vàn boveng*no"Àd bedrag op posigiro 2005900t.il.v-. penni-ngmeester Hont</soitbalvereniging oe Hazenkamp.
Vermeldt U dan op het strookje: ,'Réunie".
0nze leden kunnen ook kontant afrekenen bij 6dn der bestuursleden.Bij Utu komst in het klubhuis uorden U dan àe toegangskaarten overhandigd.
Bent U verhinderd op de róunie te komen, maar trilt Í r,rèl deelnemen aan hetfeest op de boot, laat ons dit even tr.reten; rrrij zullen U de kaarten dan
toezenden.

Tot ziens op 18 oktober I

Honk- en Softbalvereniging I'DE Hazenkampil.

Ívl, van Raaij-van Strien,
sekr.gssg.
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