
TURNINSTUIT IN DE PAASVAKANTIE

KOM JE OOK NAAR DE TURNINSTU]F IN ONZE TURNHAL OP 14 APRIL A.S.?

Je mag je broertje, zusje, rrriendje en vriendinnetje ook meenenen,

1ï:33:11:33 ïïi
14.00-15.30 uur
20.A0-27.30 uur

jeugd 9 jaar en ouder
sen i oren,/ j eugdcomni ssi e

Adres: Ploegstraat 4A te Nijmegen (nabij de Muntweg)
Kosten: f 2,50 per deel.nener. Te betalen bij binnenkomst.

HET IS DE LAATSTE TURNINSTUIF VAN DIT SCHOOI,JAAR, KOMT ALLEMAAL! ! !

JEUGDDAG 3 APRIL 1993

Vanaf 11.00 u. zijn a11-e kinrleren van harte weLkon in de Jan Massinkhal
Het progranna ziet er a1"s volgt uit:

- 11.30 - 14.30 u PLAY BACK SH0Íi

de heLe dag

- beschuit versieren - buttons maken

- origami - maskers maken

- luchtkussen - hoeden maken

- muurkrant schrijven / tekenen / kleuren
- schminken (niet vergeten een foto van jezelf te Laten maken!!!)
- diverse spel"len b.v. enonn grote sjoeLbak
- aerobic

Van 13.30-14.30 u.treedt de clown "DÏKKE B0EMBATS" met

Jij doet toch ook mee aan de VERKLEEDPARTIJ?1.?2?22
Deze is gepland van 12.30-13.00 u.
IIIERVOOR VRAGEN t{f, NOG OUDERS DIE T'TEE TTILLEN HELPEN DE

.Ie krijgt poffertjes en Limonade en de heLe dag wordt

Voor winnaars van PLay back show en verkleedpartij
kleine prijsjes
die beschíkbaar zijn gesteld door de fa. Blokker.

zijn poppen op.

KTNDEREN TE KLEDEN.

vast geweLdig.

zijn er natuurlijk

A1s afsLuiting een optreden van CIRCUS CUSTERS van 15.30 - 16.20 u.

Geef je nog snel op voor de PIAY BACK SHOIí via de leiding of stuur je
opgave naaÍ:
nià Kersten, Tolhuis 13*09, 6537 MR Nijmegen net vernelding van naam' adres
en welke artiest(en) je wiLt playbacken.
Je moet wel zel-f een bandje meebrengen.



ffimffiffiffiffi



SPORTVERENIGTNG "DE HAZENKÀ}íP''

ITOTERIJ t. b. v. JEUGDÀKTMTEITEN
65 JÀRIG BESTÀÀN 02_A2-1,993

1r: Prijs rlanres- of herenfiets rret
t ronrnrelretrltrien en versnell ing

2e Prj jr Mountainbike

3e Prijs Kjnrlerflets

L,0TNUI[í}íER:

Aarrtal loteri: 5.000
Pri j s per 1ot :

5 kq. boeken of / 1 , -

Deze pri j zen zi jn ter: besc:hikkinq qesteld cloor:
Henk Geurts Rijvielboetiek v.Oldenharnerieltstr. 77 Nijrnegen

en vele arrdere prijzen ter heschjkhjtt<.f qestelrl rloor:
I{jnkel iers;verenj rrg LanrJe Hezel straal

Inlir:htingen en irrfornratie bij het secretariaat Tolhuis 13-09
Ni jnregen.

Ver!,unninq rrel'leerd door 86(1r Nijnreqen bij besluit:3-06-1992
IliensL Econonrische Zakerr afd" EOD nr 9225tFt3?7

Trekking worrlt r;err j cht rlouclerdar.l l'5 november 1992 in rle
Large Hezelstr:aat cloor wijkagent Kirchberg onr 19.00 u.
Uinnende nurrlfilers worclen trekend genaakt in rle Gelclerlantler
van riinsdag 1 clec:erriller 199? .



DEEI,NEIIíERS PIIAY BÀQCK SHOIí O3-04-7993

1. Silvia Bernaards + 2 vriencleti kinderen voor kirrdererr

?, Jozua van Beek / fnils Jansen Blues Brothers
Ee.fje Graafland "f need 1,ou"

3. Marloes en lrotte Weijers kinderen vorir kinclererr
"Kermis"

4. Nadia Sr-'hekerrnans / Sabilra Cornes Pipi Langkous

5. fianne Bogers + 3 rrri enden kiricleren voor kinderen
"Meidengroelt"

6. ,Iolrny Kersten + vrienri Meciley van Nederlanclse sterrerr

7 . cle beriers (groepje van Hilcla l4 kincleren) kinclererr voor kirrderen

B. Gonny van cle Eertlen / Veerle 0gg

9. L,leke Jaspers en Nancy

ki ndererr voor ki-nderen
"Een tweedehancls j as"

Mini s t ar:s
"Heleuraal niesjokke van herrr"

10. Marieke Aalhers + 2 vrienrlen kinrleren vor.rr kinderen
"De kassie club"

11. L'<tes / Sophie / lris Banqles
"Eternal flanre"

1?. Ioíarcella \tl-aar / Ilse Roos kÍnderen vocir kinderen
"Honclenpoep"



Jeugddag 3 aprll 199,t

Voort gangs rapport, age

Kranrett / l ir:ht Ton neemt kontakt op nret Hr .,Jacobs over lrt:ootte kramen,
aantal (7 stuks) e.11. te1. 080-580645 na 18.00 u.

i{ie gaat naar Thijssen om spellen uit te kiezen?
Voor'we1k beclrag? NIET' VERGETEN nrachine rioor trn[-tons makerrl

Afspraak met Theo Verrneulen gemaakt voor lairtste bespreking:
Wr:ens<lag 03-03-1993 19.30 u. Jan llassinkhal
Iiie qaat daar naar toe?
NIET VERGETEN: ottderbouw pociirrnr! Power pack aanweziq? llogen wL, clat
gehruiken? Voltloende watt voor power pack?

Roh Stouthamer (kanti ne Jan Massinkha.l ) hel e r+eek irakanti e, volqencle week
af .spraak rnaken Rj a

poffertjes platen / heslag / jirLronade / kofÍje hrootljes nrerlewerkers /
sponsori nq?

Kl eurplaat konit i.n deze Hazenkamper

Geluid van Cirr:us Custers overdag gehrui,l<en? Nog een antwooi:ii van Leo
Lnkassen, waarschÍjnlj j k NTET I

OJr rneerclere punten (hoeveel?) geluid norlig voor o.a. volksdarrsen.
l,èïtPD bj j sekt j.e gymnastiek? Vacler varr Wilma Maes (qynrnastiekl irl) heef t
professionele geiuirlsapparatuur (te hlrur c.rf te leerr'/)

Prijzen: Max Walg heeft gereqeld riat we voot / 400,: prijzen mogen halen
bij Blokker, Broerstlaat. I{ellicht krijgerr rle oclnr Blokker ballonnen ell
pet j es . Evenl ueel reclanre maken vool' Blokker h. ri . vlagqen en in ierler ger,,a1
in Hazenkamper.

Snzan Bokclani 1.aat <t1r school cloor leerlingen recl.arne stripfi.guren rrrakerr van
karton als aanllledirLg van rie ha1. Ton zorqt ervoor dat kartou vr:J.gerrde veek
wor:tll afgelerrercl.

Papier voor rnuurkrant. krijqen we (hooqstwaarschijnli:k) ira.n Gelclerlanrler.
NIET VERGETEN stjften of kleurpotloden no<iig

Foto's van Hoose, dinsdag 0?-03 informeren naar prijs.

\iri jtlag -26-A2 kontakt. of-)Ilemerr rnet Iirir ,Jan$sen (Intersturlle) .'l'11869 Ria

À1 Donald Ducks en Tina's qekregen ii an buur-uian, kan noq meer kri jgen.



INVULTING HEDEI{ERKERS

Schrrrinkerr Yvc)nrle 1{annet. (accoord?)
toneelvereniqling wordt 02-03 bednadertl

Orjganri / but.tous Arrneke Warrnet kan nog niel- zekeI zeqqefi of ze korrtt
i .r,.rn. zi ekte op haar werk. Laat zo sne1. niogeli jk iveten
of ze korrit. Heef t iemand iclee?

. NIET VERGETEN schaartjes rrodig!
Volksdansen Han de Breet nog hereikt?

indien geen vol.ksdansen Aerobic? Vragen aan Euqerrie
Driever (lejrlst-er Aerobic s.v.de Hazenkarnp)

Maskei. s rnaken ?

Besctruit versieren Materiaal vrairqt Max aat kaashanclel de !{j t
Poffertjes bakken Marlr-rrr Iranters / Margr:iet Sjoerrisma /vanat 72.30 u.

lÍarc Tönissen / Mar1, Ann lÍenger?
I-,uchtkussen krijgen we van girtnnastiek
Hoeden rnahen ? NIET VERGETEN schaar:tjes nodig
Maskersmakerr ? " * tr rt

Twister ?

Lre\iëild Ganzenborrl ?

EenwielfieLserr l{eniire Verschuretr i,nfornreert waar ze rlandaan kwarnen
Verkleeripa::tij komt aankondiqing in Hazenkamper'

r..'oor a1le akties noq rer:lanie nraken rria stencil met
foto riarr Cir'cus Custei-s?

Reclanre jn zalerr posters Tr"rn

Poppenkast Tendern belt tenrg ( 2?1466) Jan de Bock ziek
Clownskopper: ?

Belichtiug Hans van Haaren (t.oneelvereniging)

Meclewerl.:ers: Eric / Christine? (vriendin v'an Eric) Suzan Bokdanr /
Hennie Versc'huren / Rosalien ltalg / ,Ieane van Lul jk?

lÍeclewerkers opbouw / afbreken: Sinion Kersten / Ma:r Walq? i I{i1 Sjoercisnra?
.lury: Hans varr de Logt / niet rle Jong (toneelr;erening)
Decor brengr:n / plaatsen / af breken: Tini Geurts ? (toneel ver:eniqirrq)
Schrnink kopen bij Poditun Leon v.d.Broek.verkt claar, kan wellicht

goerikoper inkolren Ria

ïrie weet- eI'nc)g nrensen d,le nree wil1en werken? lrie kent ouclers riie wi11en
trelpen bij verklerlen? Na tiinsriaq kan jk urerrsen gaan benacleren voor hulpl

Volgende vergaclering 0.2-0 j bi_j Ria Tolhuis 1J-09 aanrrang ?0.00 ii.
Tlteodora kan dan niel . A1s je '','raagtekens van rleze lijst a1 q,eq kunt
werken, (vanrla;rr 2 erenrpl aren) laat r.lat iian even weten zorlat ik cle li jst
aangel,ultl heb voor rle r.iergadering.

Groet j es Ria





Op de jeugddaq van s.ri.cle Hazenkamp d.cl. 3 april 1993 in de Jan llassinkhal
is een f oto genraakt yan uw k j iLrl (eren) .

Deze roto ('s) ,'jÏ"ï:',ïln;:"f;:;'i"l:-'" halen bij:
l{inkelcent mm 36
6581 BIi Malden
t e-'1. : 080-580994

De kosten rioor I grote en 4 lile1ne f oto's herlraqen í 1,0, - .





Àerobic

Koe

Li r-:h t

Ilse Horck

Al i Elhers

Leo van Duijkeren (l:rengt licht en powerpac:k rrree)
Hans vatr Haaren

Speaker Eric

Verkleedwedstrijd llarlene Hoogeveen

,Jury kleurwedstrijd Razi.a Uijen
Hicltel van de lí;ras
A1Í Elbers

Kaartriitqi tte Danrry Kersten
Brigi tte l,uLrbes

Meclewerkers opbouw: Ered Errers
flimon Kerst en
Ton Tertnissert
Hi 111a Noort j e Susanne
iiim Zegers (brengt lnchtkussen)
Henk Poos (brengt r:oulisseu + papier muurkraut)
Manf red Íïengers
Stefan Sengers



Begr:o'ting

huur ha l
cirr,'us custers
ae rohi c
schnri nl,
spel 1en
beschuit e.rl.
elowrr
karton hoerien
oriqanri papier
g ei ui 11 pl a!, Lrack show
bar Jan Massi rrkhal
kranrelt
porli utrr

b l oenren
di versen

heschikbare gel clen

opbrengst hoekenheurs
ophrengst loter1j
prijs Sportgala

t ekor^t ï ?.00a ,-

/ 830, -
- 1.910, -
- 60,-
- 2r;0, *
- 750,-
- laj,-
- ?00, -
- 100, -
- l-00, -
- 50,-
- 750, -* 100, -
- 50,-
- 76 -'-,'
- ?75,-

Í 6..100,-

/ 1.300, -
- 3.000, -
- 400, -

Í 4.700,-



lii jnregen 19-03-1993

Aan de meclewerkers van ttre jeuqrklaq

Ii hebt toegezegrl om oir zat erdaq 3 afrr j I 1993 rnee te ,-erken aarr de jeugclrlag
clie cloor s.rr.r'le Hazenkanrp in 11e Jan l,lassinkhal woi:cl-t georganiseerri.

De jeugcl wordt vanaf 1i.00 u. r;erwacht, ik verzc-rek u uiteriijk 9.30 11.

aanwezig Ie zi jn zodat u uw kraani kurrt inri cirten en eventneel ancleren e'ven
kurrt helpen. \roor iedereen rlie treeft toeqezegcl onr 8.00 ri. aanwezig te zijt't
qeLdt tlat vij reeds vanaf 7.15 r-r. iri rle ,lan Massinkhal zi1n, je kunt dus a1
vanaf die tijd terecht .

Kent u nolJ mensen <1j.e rnee w j 1l en werken en waarrlan ri weet dat ze rrog niet
benaderd zt)r-t t ]aat het íJns clan s . v, p. even wetetr, vooral ÍIrensen die [ree
willet: helpen nret opbouwen / afbreken zijrr rian harte welkonr. Ophouwen
' s morgens vanaf 7 . 15 u. af hrekett 's miclclaqs vatraf 15. 30 u. Ite nroeten rlan
wel heel zachtjes doen, want Circus Ctisters is clan nret c1e voorstelling
beziq. I{e hebben tot 18.00 u. rle tijd om;-rf te ]:r'eken.

Ook zi jn we heel bli j met irrensen die niet rieel ti jd hebben, ntaar wel 
',+ 

i " en
helpen rÍtet omklerien ,'ar cle jerrgrJ voor de verkleerllrartij. De show die we
hierrroor in lJerlachten hel:ben is: gepl.and van 12.30-13.00 u.

0p vrijdag ?6 maart 1993 r+i11en wij eelr korte bespreking rrret zoveel
nrogel i jk mensen houtlen, zoclat eenierler veet r+at zi:n / haar taak wordt.

Ik nodig u derhalrre uit om deze besprekinS bij te wonerr in tret clnhhuis van
s.v.de Hazenkarnp Ïv,inkelsteegsewe{J 308/irrgang Vossenclj jk te Ni jniegen,
a-anvang 20 .00 u .

Mochi. u rir:i jdag verhinder:d zíjn, wi-1t u nri j clat clan erren laten weten

Bij voorbaat hartelijk dank voor cie rnedewerking en tot 3 april

Met vrjenrlelijke qroeten

nanrens <ie jeugddag corrmissie
Rla Kersten
Tolhuis 1 3-09
6537 MR Nijrnegen
te1: 080-142628



benodig<le rraterialen

elastiekjes
touw (voor bal lorrnen en origarni )

naarnlrlaatjes (Ria)
qeld (voLrJende rueek riri ldaq í 1 .000, - opnetnetr)
nietrnachi nes
wie i:rengt luchthedponrp nree? Ria
karton geregeld?
papier voor rnaskers geregeld?
wie blijft helpen met oprnimen?
geluirl lr€o l:uk-assen noq geen beric:ht

geluicl van gymnastiek?
qeluicl r/an rlader van tr-i1nra llaes?
geluiri via kenuls Marlene Í 400,-

kaarten maken (Sinion???)
origarrrl (via .ios Heije?)
schrnink (van .los Heije)

kosten foto's I 10,-
i,'anaf 20 apri.1 r,erkrijgbaar bij Hoose
Aclrie Hoose nraakt groot papi er waar datutrr/adres opstaat
bekend maken rioor optreden Circus Cristers (via mir:rofoon)
zelf nog stencils hiervoor Írraken onr kinderen nlee te geven?
bekenrlmaking in volgenrle Hazenkanrper'



Vergaderj ng 11 -01-1993

Gesprek nret Theo Verrreul en (beheerder Ja-n Massinktral ) geharl en af gesprokeri
dat we tjjdig konren rret onze j.deeën, (ujterlijk 3 weken van tevorerr)
ll1c2c) yoyrst ervoor rlirt de hoogwerker aanwezlg is.
Onrler balrrstracie plaats onr slrrri lerr vri jdags a1 rLeer te zet.teri.

llet Àdri Hoose af gesproken clat er f oto' s worclerr qernaakt zoa l,s 5 j aa r
geleclen. Een grote Íoto en 4 kleinere. Prijsopgaaf nrsg niet ontvangen.

Zoclra iret kontract nret Circris Custers bi nnt-.n is, kontakt t-r1:'nemerr nret Leo
Lukassen orn te vraqelr of wj j orierrlitg rle geluidsapparatuur rnoqen gehmiken.

Akties bli jvs11 staan, irleeën van -l.nterstiirlie riarr trarte welkom.
opmerkingen iri j a kt. i es :

,§chnrinken Yri611-1u wannet Theotlorir
Acrobat iek Ton
Eenivielf ietsen inf ormeren bi j Henn1e Versehuren Ria
Oud Hol]andse spellen Í 20,- tot Í 50, - per spel

folder worrlt toegestnrrr<1 Th.j jsserr rer:reatiesipelen
Linronadekoe Í 60, - per rlag

transportkosten f 5!r, - (nraq1 ook zelf ophalen)
Pofferl-jes/pannekoekeu Marc Tönisserr, Mary Ann Menger', Piet Sjoerdsma?

kontakten Ri a
Beslaq/ jrl aat. Roh Stoutharner Ton/Rj a

teriens afspraken broodjes rnedeverkers/ sponsoring?
Origarrii /hut t ons; Atineke Wanrret lnoet ' s rnirlrlags wer kelr , probeert di t

te i;erzetten
PoJrpenkast we]ljcht iets voor Int.er:stutlie? leerlingen van I{jrr

Jans s en i'
Presentatie Plai; Bar-:I.: Show Eric accoorri I

kletlinq Eric Hoqe hoed, pandjesjas
Tijdiq kontakt opnemen met toneelvererriging Ria
Verkleeripartij: cluj<1e1ijk reclanie rroor rrraken.

kinderen hrengen kleding mee en melclen bij
bj,nnenkomst clat ze [iee doen, kri jgen rlan meteen
nllÍÍrríler. K1e j ne show voor optrederr Circus Custers ,

hleine prijzen vari Blokker? Max ltalg Rla
Verkleedpart i j : or.iders meteetr i n sterrcil vralien rst ze wi11en

he I pen hi j verkleclen.
Kontaktpersoon voor f nterstudie: Erir-'a Meuleman

Zwanenveld 73-49
tel: 080-441850

Belangrijk voor fnterstutlie: Er is r{er}r voldoende qroot kartoq om b,v.
dierfiguren te maken. I{e moeten varr t,evoren bepa}en of we ze ophangen
(tijtlrovend) of dat het staande figuren worden" Door Intergraph kan karton
naar fnterstudie worden gebracht en opgehaald dag voor jeug«lilag (2 april).
Kontakt hierover opnemen met Ton Teunissen tel: 08894-23591.
Subsiclie aanvragen vja HB s.v.cle Hazenkarnp Ria/Sitrron

Volqende .rer:rJader-in(j 02-02-l993 bi j Erica ItÍeul enran (aclres zie horien)
aanva]rg 20.30 u. Marlene konrt wellicht wat later.



Nijnregen 07-1.?-9?

Àan: hoof dbestuursleden s . v. rle Hazenkanrp

Bi j cleze vraaq j k uw aandacht voor het rir-rlqende.

De opbrengst rian de troekenbeurs van augrlstus i 99? en de loteri jr.Je1rlerr

zi jn he-st.enrrl voor een t e orqani sererr jeugdclag in 1993 in het ka<ler van het
65 jarjg l-restaan.

De conrmissie voor cleze clag, rrrornenteel bestaande ult :

Eric-'a Meulernan, Marl ene Hoogeveen, Theoclora- Evers (a1l en van rie sekt j e
gymnastiek) Ton Teunissen en onclergetekende rrergaclert över cleze dag op 5
januari 1993. De conrrni-ssie han eventueel nog aanvullinq qebruiken, in ieder
geva,l za1 t . z. t. een beroep worden geriaan op de dirierse Ieirlinq.

l{ij trebben een oSrtie op <ie Ja-rL Massinkhal voor 3 april 1.993 ert rierzoeken u
toestemming oÍrl deze tlag rief init jsf riast te ,rrogen 1e!rgen.

Bi jgaand tref t u een voor) r-rpig prograrÍrrÍra aau.

Tevens verzoek ik u te bezien of we die riag een retinie zuLlen houden in
dezelfde ,iokatie, zelfde opzet a1s 5 jaar qelederr.

Voor cleze reiini e moeten nog riensen komen d j e henr wi11en orgatrisererr,
geclacht zotr hierbij kunner worcleu aan een aanspreekbare persoon per
doel groep b. v . (r-rucl) turnst.ers , bariminton, korf bal , honk-sr:f tbal en ond
reiinisten.

Ik hoop op rnijn vraqen zo spoerlig mogelijk antisoord te krijgerr, liefst voor
L1 decerrrher, zorlat ik cle ha1 rlefinitief karL vastleggen.

llet vr.i.endeli jke groeten

Ria Kersten

c0p!, : FvdH/BK/WZlTvH/RIi/SK



JEIIGDDAG 3 ÀPRIL 1993

Ha1 gehuurrJ varr 0B .00 - I 8.00 u.
r\a ons konren ze rle h,ll inrichten voor de niineralenshow van zondagi.
Eventueel hehlten we eeïr uur u j t loop.

Afspraak genraakt nret Ttreo Vernreirletr c;nr a1les rorrd te praten op ntaandag
11-01 -93 onr 20.00 u. Ria/Ton

Cirr:us Custers irrgehuurd. hrerrr;etr eiqeu geluitlsairparatuur mee eil
g e 1 u itls t er,'hn i c:us .

Af spraak gemaakt rnet À«lri Hoose (f oto's) vri jclaq 0B-01.-93 Ria

AKTIES;

Maskers uiakeu Interstudie
i.,evencl Ganzenbord "
Munrkrant schr:ijven " papier Gelderlander'? Ria
Hoeden rnaken rr

Clownskop rriaken, ba11en gooi en 'r

Versiering hal t'

Spíjkers poepen !r

Overitte ideeèn rlie Intersturlie heeft rran lLarte welkonr
Beschuit versieren
0riqarni /l:uttons uraken Àtrneke Warrnet Ria
\iol ksdansen Harr cle Breet Erica
Schmlnken Yvonne Wannet./niensen van

t c;neel ver , Steeris Hoger Ria
Ert- ra aanvul l irrg denkt i erlereer over na

Luchtknssen lenen van glrmnastiek Ria
Diverse outl Hollan«1se spellen huren Ria
Poffertjes cf pannekoeken Ria
Linronade drÍnken k:oe huren? Theodora
Ac:robatiek / eenwlelfjetseri / stelten / ba1 loirerr(balarrcereti)

eerste infornratie Marlene
l:ij boirenstaande assistentie van rnensen van fnterstuclie?
Verkl eerl.redstri jcl, wie is het I eukste rrerkleeri? lileine pri js jerr discussie
Poppenkast Jan en Thea de Boch? Ria
PLAY BÀCK SHOIí presentatie Eric Erica

jurl' leden van toneelver. Ria

liAT MOET ER VERDER GEBEUREN?
kramen huren M;rx Í,*alg Ria
belichtinq J eden van torieelver, Rj a
verplaa.tsbaar podium toneelver. Ria
beschui t versieren / pof f ert jes - pannekoekrneel l*iax l{alg
Ilensen orn krarnelr te bernannerr ÀIlemaal
Mensen voor inrichten hal en opruj.nren l{im Zegers?? Àllemaal
Errthonsi est maken vatt cliverse leir]inq en meege\,ren !'.irl stenc j. 1s aar) de
kjnderen zte 1't1«saarid voorstel
Volgenrle riergatlerirrq 11-01-.q3 bii Theodora Eriers

Zwanerrvel d "13*41

t e1 : 080-446783

Bi j ver:gader:irLg aanwezig narnens Interstttdie: Susan Bokclani
fltijn Buijsstraat 21

kopij HB/Cornrriissj e lederr te1 : 080-606:19



JEUGDDAG 3 APRIL 1993

Zaterdag 3 april worclt er in cle,Jan Massirrkhal een jeuryrl<lag georgani.seerrl
11oor a1le kinr'l-eren van cl-e Hazenkarnl-r. hun vrientljes en vrjenclínnetjes en
kinderen van seniorlerlen.

Deze dag is !teheel gr:atis en \ii j hopert en rrerwar,'hten rlat hierl,oor een
enorrne belangstell j nq zal z.ijn.

Een volledi g prograrnfiia voor rleze daq kunt u in nraart verwachten, nrornent.eel
vragen wi j aanclac:ht voor het vr,rlgende:

Tijdens cleze jeugcldag is Èr een PtÀY BACK SHOII geprlanrl waarvoor wij l'nt
reeds vragen wie er aan rïree willen werken.

,]Q kttnt je nu reeds opgeven \,'oor deze PLAY BACK SHOI,ri door onclerstaancl
f crrnrulier in te vullen en in te leveren iri j cle l eirting af op te sturerr
naar': Ria Kersten, Tolhuis l3-09, 6531 MR Nijnregen.

De jury wordt gevorrud iloor leclett van toneelrierenigirLg "steeds Hoger" uit
llalden, de pri jsr,innaars kr:i jgeu hun pri js riitgereikt uit harrden van
"CfRCUS CUSTERS" die rteze rlag met een 50 minuterr durend prograrnríra zullen
aÍs.luiten.

Aarzel niet, maar geef je op!!!l!l!!

Naanr:

Lr'lr^ac.

!reeft zich ogr voor de Plal- bac:1. shr:w rian 1apri1 1993 eri zal

pla!' har:ken.

.Je nroet wel zel f i.ren hand j e meebrenqen waarop het uunrnrer st aat en het
natuttrlijk moqelijk om trret nreerclere kinderen een rrummer te brengen.



Ví.)ORLOPIG PROGRAMIIA JEUGDDAG 3 APRIL 1993
van 11.00-16.00 u.
toeganq voor lederi, I inderen t An I ecien er vrienrl jes GRÀTIS

Maskers nraken * Ori ganri * Schrninketr

Besch.nit versieren - Levend qanzerrhorrl 'q But tons niaken

Mulrrkrau t schr:i j vel * S tokhroorl bakkerr * Hoeclerr nraken

Vol ksdanser * l,ur-'htkussen i Dil'erse ourl Hol lanclse spellen

Poffer:tjes eten * L,inronari.e rlrinken

I'LAYBACK-SHOW * Poppenkast

CIRCIIS CUSTERS????? of JOCHEI"I VAN íjELDERENJI-INJORENSHOIT?????

Morrrenteel beschikbare ge}clen otrihrenqst l:oekenbeurs Í 1.300, -
opbrengst loterij - 3.000,-

/ 1.300, *

te maken onkosten

CTRCUS CIISTERS f 2.575, - ex. BTI{ Í 3 .025 , -
zaalhuur zaterciag 10 unr r / 83,- - 830,-
r:uri Hollanclse spellen - 800, -
luchtkussen uit turnhal?
poppenkast (Jan en Thea rie Bock?) - 500,-
diversen - 2.000,-

totaal / 7. 155, -
tpkort / ?.855,-

Comnij ssie vraagt RoLi Stoutliarner of hi j t1e zaalhnur i.vil sponseuen.
Mar llalg zoekt een sponsor voor hesr:huit versieren, pcfÍertjes e.d.
'Ion Teun j ssen heef t op de zaak al kartorr qereserrveerrl orri zaalversieriog rran
t e uraken .

Ria Kersten leent het verplaatsl:are poclinm van toneelrrerenic.pi"ng Steecls
Hcrger . Zi j vraagt tevens -l erlen r;arr deze vereniging voor cle jurl-.
De spreekstalrrreest er van 5 jaat: gel eden is l:ereid opnieuw nree te werkerr.
Erica Mer.rl ernan benadert doceuten van Tnterstu-clie om te vragen of er weer
studenten bereid zi jn nree te werl<err
lle proberen nog wat sponsors te rrintlen voor cliverse onderdelen.

Circns Cnsters is otr I april nog vrij.
.Joc:hem var Gelrleren jtrrrlorenshow kost í 2. 500, -
llet Louis rran Heunren i s op 7 riecenrhei: af gesproken rlat onze actirriteit een
NIET COMMERCIËLE activiteit is, daarrloor betalen rve de normale zaalhuur.

cc)py: HB leden/ comnrissie ledeti



Nijnregen 03-02-1993

Aan: leirlirrg, trainers, coaches vón s.v.cie Hazenk;rurp

B j j rleze vraqren wi j jullie aanr,lacht voor het volgende:

Op zaterclaq 3 aprl1 a. s. hehhen wi j een jeugdrlar; geplarrd, bt-.stemd voor al.le
lerlerr van t1e Hazen}.:arrrJl , kirrrleren van senioren, vriencl jes, vrienrlinnet jes
enz .

De clag rsorrlt qehouden 1n het karier \,'an het í:5 j ar:ig jul:r1eum van s . v . de
Hazenkarnp r:rp 2 fehruarj 1993 en is i.n de Jarr Massinkhal te Nijniegen van
11.00 - 16.30 u. Ze is qratis toegankel,ijk i'oor alle hovengenoerule
groeperi ngen ,

Í{i-i hopen tlat we, etrenal s 5 jaar ge1erlt n, 500 à 600 kinderen zullen nio!ÍeÏl
beqroetett. Zo spoerlig mogel i jk kri jgen juilie het prograrrirra \ro.)i' àeze dag,
zotlat je rle kintler:en enthr:;usiast kunt rriaken. Ili j zouden het heel f i jn
vinden a1s we o1r de steun valr ju1lie kunnen rekelren, voor er) ti-jclens clie
rlag. Momenteel j s de PI-ÀY BACK SH0l{ het belangri jkste en wi j rre'rzoeken
jrr111e hi jgaanrl stencil ui t te de1en op de lessen.

Kun je riie dag meehelpen? Graag! Geef je even op bi::
Ria Kersten, To.lhuis I 3-09 , 6537 l'lR Ni jr,eqË11 t el : 080-442628

natírerrs de j etrgticlag cornnri s;:i i.e

Ria Kersten


