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SPORTVERENIGING

rrDE HAz ENKAÍYlPtr

Hoofdbestuur
sekretariaat ; Molenuleg 58,

Nijmegen

Sektie gymnast5.ek
sekretariaat : Grootstalselaan 66,

Ni. jmegen
administratie: Tolhuis 13-09,

Nijmegen
techn.komm. : Lleezenho? 34-4L,

Nijmegen

Sektie badminton
sekretariaat : Dobbelmannueg 106,

Nijmegen

Sektie base/softbal1
sekretariaat : Guido Gezellestraat 30,

Nijmegen

Sektie voetbal
sekretariaat : Boetselaerborgstraat 15,

Nijmegen.
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De Hqzenkomp
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V00R|IJ00RD VAN HET H00FDBESTUUR

Llat is rrDe Hazenkamprr voor een vereniging? hlij zijn een
sportklub van + 1200 leden, van uie de junloren het grootste
deel- uitmaken. De sporLen die urij - hetzij als uledstrijd-
sporter, hetzij aIs rekreatiesporter - beoefenen zijn:
gymnastiek, turnen, trampoline, badminton, baseball, softball
en voetbal.
U vindt in dit boekje niet al-l-een al.Ierl-ei gegevens over de
manier LJaarop onze vereniging is georganiseerd en de juiste
namen en adressen aan uie U Uu vragen kuijt kunt, maar vele
mogelijke vragen uorden bij het doorlezen van dj.t boekje
reeds beantuloord.

De sporten die uij beoefenen zijn ondergebracht in vier
sekties: de sektie gymnastiek, de sektie badminton, de sektie
base/softball en de sektie voetbal. Van ieder van deze
sekties en hun besturen vindt U hieronder nadere informatie,
zoals de akkomodatie uaar U Uu favoriete sport kunt
bedrijven, ulat U ervoor moet betalen en nog vele andere
tue ten suraardigheden .

wlet de uÍtgave van dit introdukti-eboekje hopen het
hoofdbestuur en de sektiebesturen, dat dit boekje zal
dienen a1s leidraad en geheugensteun tijdens het gehele
seizoen, voor nieuule leden, voor hen dj.e reeds langer lid
zijn en voor ieder dj-e dit introduktj-eboekje onder ogen
krijgt.
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UJij hopen ook dat U met het doorlezen van dit j.ntroduktie-
boekje een goede indruk krijgt van de aktiviteiten die
plaatsvinden in onze sportvereniging rrDe Hazenkamprr, een
naam die'in de loop van haar 4S-jarig bestaan al heel uat
bekendhej-d heeft gekregen in Nijmegen, maax ook in verre
omstreken.

Tenslotte hopen uij van harte dat dit boekje bij 5.eder een
vaste plaats krijqt, zodat U het steeds bij de hand heeft
u,anneer Urrr geheugen U even j.n de steek laat.

-Mkngv
Onder deze sektie van de vereniging zijn naast de geuone
gymnastieklessen ook de meer gespecialiseerde groepen
turnen en trampoline ondergebracht. LJordt op de gymnastiek-
l-essen een zo gevarieerd mogelijk programma gebracht, bij de
turnerij gaat het er om de leden in de turnsport tot een zo
hoog mogelijk niveau op te leiden. A11een díe leden die
hiervoor aanleg hebben en de nodige strijdlust en
doorzettingsvermogen kunnen, maar vooral ook uillen
opbrengen, komen hiervoor in aanmerking. Uiteraard oefenen
deze leden meerdere uxen per ueek, maar daar staat dan ook
tegenover dat aan deze leden ook eisen kunnen uorden
gesteld, zoa.l-s een regelmatig lesbezoek, aandacht bij de
lessen en deelname aan alle ui-tgeschreven uedstrijden.

Bij de afdeling trampoline, reeds 15 jaar als enige in
Nijmegen, kunt U zouel terecht uJanneer het er om gaat
deze sport als rekreatie te beoefenen a1s het opleiden tot
landelijk uledstri jdniveau.

De administratie is er voor administratieve aangelegenheden,
zoals kontributies, bedankjes e.d. U gelieve zich hiervoor
rechtstreeks tot de administratrice te ulenden.
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Voor alle andere zaken is de sekretaresse, àf het bestuurs-
Iid voor de betreffende zaal. of sport, de aangeuiezen persoon.
In het dagelijks bestuur is de plaats van voorzitter vakant.
Deze belangrijke bestuurszetel dient op korte termijn te
uorden bezeL.
Het jeugdbestuur, dat .zich voornamel-ijk inspant voor
jeugdaktiviteiten, kan nog ueI uat aanvulling gebruiken.

Bestuur seizoen 1973 - 1974

Voorzitter : vakant

Sekr.esse 3 lvlevr. J.[ï.!J.Beynon,
GrootstaLsefaan 66, tel. 55.06.98

Penningmr. ! Hr. 5.C.Kersten,
Tolhui-s 13-09, tel. 44.26.28

Leiding ! Hr. Ll.Zegers,
Lleezenhof 34-4L, tel. 44.L7.24

BÍjz.akt. ! Hr. J.Seegers,
Florence Nightingalestraat ES, tel. 27.38.'lL

Turnen 3 lvlevr. E. Zegers,
líeezenhof 34-4I, LeI . 44.17.24

Jeugd 3 Hr. N.v.d.Berg,
DaniëlsrLleg 63

ZaaI Uranusstraat : lYlevr. H.Boone,
lvlolenueg 85 , teI. 77 .OO.72

Zaal Neerbosch-0ost : Íïevr. LJ.Schmidt,
Adagiostraat 13, te1. 77.50.46

Zaal Reestraat 3 Mevr. L.Casteleijn,
Leeuulstraat 11, te1. 55.11.68

Zaal Thorbeekestraat : ÍIevr. R.Berger,
BoetselaerborgstraaL 27, te1. 55.46.65

Zaal Heidebl-oemstraat: vakant

Zaal ÍYlalvert 3 Ívlevro lvl.Backhaus,
lYlalvert 80-34

Zaal .wlook ! Hr. J.v.d.Logt,
Past. Fabritiusstraat 55,
lvlook, te1. (Oeeg0) taZs.

Administratrj.ce 3 ÍIevr. R.Kersten,
Tolhuis 13-09, te1. 44.26.28.
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Jeuqdbestuur

Niels yan den Berg, DaniëlsureS 63 (sekretaris)
Judith Reedijk, Hugo de Grootstraat 35
ÍIarion Fiene, Hatertseveldueg 123, tel-. 77.24.O6
Josó Rahangmetan, Alberdastraat L2.

De lessen ulorden verzorgd door deskundige Leiders.
Voor eventuele vragen kunt U zich rechtstreeks r.lenden tot
dhl. lrJ.Zegers, bJeezenhof 34-4L, tel . 44.L2.24.

--LaIen

Al1e zalen uorden door de vereniging gehuurd en zoals het
een goede huurder betaamt, uordt van ons veruacht dat de zaal
steeds in dezelfde goede staat r:lordt, achtergelaten a1s ue
deze hebben aangetroffen. Uiteraard rekenen r.,lij hierbij
volledig op Uu medeuerking.

De zalen zijn gelegen aan:

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat 200 (Sporthal Neerbosch-0ost)
Reestraat, nabij [vlarterstraat (Ds. Creutzbergschool)
HeidebLoemstraat, hoek St. Jacobslaan
ïhorbeckestraat nr. 75 en nr. 79
Íïa1vert, 33ste straat
Rijksueg 36, Ívlook (St. CaUriöl Co1lege).

Kontributie
De kontributie voor qymnastiek en trampoline i.s al-s volgt
samengesteld:

senioren (vanaf 1? jr. ) : Í 7Ar- per seizoen
junioren : 60r- per seizoen
2] juniorlid uit een gezin : 5Sr- per seizoen
3- juniorlid uit een gezin : 50r- per seizoen.
AlLe overige juniorleden uit een gezin zijn gratj.s Iid.
De maximale gezinskontributie bedraagL f 2Sr- pef, maand.
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De kontributie u:ordt betaald per seizoen; het seizoen loopt
van september t/m juni. Bij maandelijkse betaling dient U

over de perj.ode sept. t/m junir per maand 1/10 deel van de
jaarkontributie te voldoen. De maanden juli en augustus zijn
dan vrÍj van kontributie.
De betaling di-ent te a11en tijde te geschieden bij
vooruÍtbetaling op gironummer 1628666, t.n.v.

Penningmeester De Hazenkamp Gymnastiek,
Nijmegen.

Het inschrijfgeld bedraagt Í 5r-. Bij aanmaningen urordt in
ieder geval Í 1r- administraLiekosten in rekening gebrachL.
De kontributie voor donateurs bedraagt Í lBr- per seizoen.

Voor de turnleden bedraagt de kontributie3 de normale
gymnastiekkontributie, plus een extra bijdrage van J 50r-
per seizoen.

Kledinc
Zoals ieoere vereniqing heeft ook de onze een vastgesteld
tenue dat op de lessen gedragen behoort te ulorden.
Dit tenue ziet er a1s volgt uit:
Kleuters : uit shirt of bloes en zt:art broekje.
Jongens en heren : rrlj-t interlock en rrritte broek.
Meisjes en dames : groen turnpakje, al1een te koop bij

firma Heflas Sport, Binnenhof L4
(rrrinkelcentrum tGrootstal t ), tel. 55.68.0?.

De kleding is pas kompleet uJanneer ze is voorzien van een
klubembleem. Ook dit embleem is verkrijgbaar bij firma
Hellas Sport.

Aktiviteiten
Naast de geuione lessen zijn er in het komende seizoen Lleer
diverse aktiviteiten zoals een jeugddag, een kleutermiddag,
verschillende uredstrijden en dit seizoen ook het
Nationale Kampioenschap Trampoline Spri-ngen in de sporthal
Dukenburg, Meyhorsb 2O-2O, op 24 november 1973.

Vakanties

Deze zíjn nagenoeg gelijk aan de schoolvakanties en LJorden

op de lessen en via het klubblad nader bekend gemaakt.
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Lesrooster

Aangezien het l-eseooster in de loop van een seizoen nog ue1
eens geuijziqd moet uorden, kan dit niet uJorden opgenomen
in dit boekje.
Een volledig lesrooster vindt U in de vorm van een stencil-
achter in dit introduktieboekje.

1id van N.B.B.

De populariteit van de badmintonsport neemt nog steeds toe.
Hoe komt dit? Dit komt vanurege de vele prettige en sportieve
aspekten die badminton de rrredstrijd- en rekreatiespeler
biedt. Laat U niet afschrikken door het feit, dat badminton
óén van de zulaarste en snelste zaalsporten is. A1s rekreatie-
speler hoeft U heus geen superatleet te zijn. Bent U

enthousiast, dan kunt U Urrl racket a1 spoedig op de juiste
uijze hanteren. Bovendien zorgt de vereniging ervoor dat U

de beginselen van de badmintonsport ulorden bijgebracht en
krijgt U de gelegenheid om spelers van gelijke sterkte te
ontmoeten.

Dankzij het grote aantal nieuuie sporthallen van de l-aatste
jaren groeien de klubs in grootte en aantal. Hierdoor uorden
steeds meer mensen in staat gesteld badminton in klubverband
te beoefenen. De sektie badminton is aangesloten bij de
Nederlandse Badminton Bond en te1t, na de laatste uitbreiding
in Nijmegen-0ost, nu ongeveer 250 Ieden. Nieuule leden zijn
echter steeds welkom. UJilt U meer ueten, lees dan verder.
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Bestuur seizoen 1973 - 1974

Voorzitter 3 Hr. lJ.v.d.K1ift,
Diamantstraat 9, tel. 55.64.2A

Sekr.esse : wlej. L.Hompe,
Dobbelmannuleg 106

2osekr.esse3 wlej. J.Prins,
St. Annastraat 188, LeL. 22.O4.84

[tJaarnemend
penningmr. : Hr. lJ.v.d.K1ift,

Diamantstraat 9, te1. 55.64.2O
Jeugd : Mej. T.Bijl, 

.4

Netrrtonstraat 43, teI. 55. 08.74 )

Kompetitie ! Hr. F.Teunissen, tMolukkenstraat 184, teL. 23.36.39
Nijm. 0ost : Hr. R.v.d.Boom,

íïolenstraat 80, LeL. 22.47.74 (zaak )
Iid 3 Hr. H.Schoonenberg,

Cypresstraat L47, Lel. 22.52.A4

Sporthallen
Er u.rordt gespeeld in de volgende sporthallen:
sporthal rrGrootstalrr, Nieuue [vlollenhutseueg, te1. 55.32.Ll
sporthal ttNovumrr , Lange Hezelstraat (aehter ttTerminustt)

sporthal [Hengstdalrr, Cypresstraat, Lel. 23.22.27,

Speelti.iden
rtGrootstalrt dinsdag : 19.30 - 23.00 uur (sen. en -training)

uloensdag: 19.00 - 21.00 uur (jun. en -training)trNovumt' vrijdag : 20.00 - 23.00 uur f
rrHengstdalrr vrijdag t 2O.OO - 23.00 uul. !

I
Tenue

Di.t bestaat uit uitte kleding, zoals deze ook voor tennis
ulordt gebruikt, en komt voor eigen rekening, evenals racket,
sokken en schoeisel. Het tenue is pas kompleet met het
klubembleem, de Hazenkamp-driehoek met shuttle. Het embleem
is verkrijgbaar bij het bestuur.
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Aktiviteiten
De sektie badminton speelt mee in de landelijke en in de
distriktskompetitie van de Nederlandse Badminton Bond.
Daarnaast is zij aktief in het uedstrijdu,ezen. De sektie
organiseert n.L. e1k seizoen 4 toernaoien, ulaarbij de
rekreatiespelers en jeugdspelers zeker niet uorden vergeten.
Tot deze evenementen behoort het internationale rt[Ylariken

van Nieurr:eghen-toernooitr in sporthal ItGrootstaltr op 9 en 10
maart 1974.

Seizoen

Het seizoen loopt van begin september tot eind maart.
De mogelijkheid bestaat om langer te spelen.

Financiën

De kontributie dient vooruit, bij inschrijving te u.rorden
voLdaan en bedraagt voor het seizoen 1973 - L974 z

senioren : f B0r- per seizoen, voor 1 avond
100r- per seizoen, voor 2 avonden

junioren z 6r- per maand. Het seizoen duurt ea. I mnd.

Er is geen inschrijfgeld verschuldi.gd. Betaling dient te
geschieden door storting of overschrijving op gironummer
1457011 t.oovo Penningmeester BadminLon Cl-ub

De Hazenkamp te Nijmegen.

Soortkeurino

Deze Z-jaarlijkse keuring is voor aLl-e leden van de sektie
badminton verplicht. De hieraan verbonden kosten komen voor
eigen rekeni.nq.

Bi izonderheden

lJilt U nadere inlichtingen en/of advies dan kunt U zich
uenden tot óén der bestuurs.l-eden. Verdere informatie
verschaft U het maandelijks verschijnende klubblad
llDe Hazenkamperll .
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lid van K.N.B.S.B.

De sektie baseball van De Hazenkamp is opgericht op 25 maart
1950. fr is dus niet veel fantasie voor nodig om te
konstateren dat in 1975 het 25-jarig jubileum zal uorden
gevierd.
Baseball j.s een zomersport die zich in Nederl-and sterk
verbreidt. De Hazenkamp speelt met 5 teams mee in de
kompetitie van de Nederlandse Base- en Softball Bond
(t<.tl.B.S.B. ). Dankzij de B0NDSSPAARBANK NïJHEGEN, sponsor
van de sektj.e baseball/softba1l, kan er meer aandaeht
besteed ulorden aan de jeugd en speelt het eerste team met
reklame op de jacks.
Het is de moei.te ulaard om eens een kijkje te gaan nemen in
het Kennedy-baseballstadion aan de Hatertseueg. U kunt dan
kennis maken met de gezellige sfeer dj.e rond het veld heerst
en het kon ulel eens zijn, dat U zelf de knuppel zoudt u.rilfen
hanteren. Plet name de dames-softball-groep heeft dringend
behoef te aan nieuu;e l-eden.

Bestuur

Voorzitter

Sekretari.s

Penningmr.

Materiaal

Softball

lJedstri jd
sekr. esse

Guido Gezellestraat
Hr. J.v.d.Vegter
Symphoniestraat 238,
Hr. H.Casteleyn,
Leeuulstraat 33
Hr. A.Jaspers,
Tolhuis 33-60, te1.
[vlevr. T.v.Hal ,
Tolhuis 6L-44, tei-.

30, te1.55.60.43

teI. 7'l .23.64

22.2'7.72

44.22.O5

Hr. lJ.Brunet de Rochebrune,
Paddepoelseu,eg 71 i-e7. 77.01.71
Hr. J.ÍI .Rohn,
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Coach ! Hr. F.v.Hal,
Tolhuis 6L-44, teJ-. 44.22.O5

idem 2oteam! Hr. A.Bosman,
Ruvs de Beerenbrouckstraat 71

2osekr.esse: ÍIeír. I.Hendriksen,
Poemastraat 5.

Kontributie
Deze bedraagt: t,/n l?- jaq+gen Í 2Or- per jaar

13 í/'n U-jaiÍgeH sor- per jaar
vanaf 18 jaar 60r- per jaar,

.voor sof tball-: t/n l2-jarigen 20r- per jaar
73 L/n I7-jarigen 30r- per jaar
vanaf 18 jaar 40r- per jaar.

De kontributie moet uorden voldaan door overschrijving op
girorekening 2005900 t.n.v. Penningmeester Base/softbal1-
vereniging ttDe Hazenkamptr.
Bouendien uordt er van de leden een bijdrage gevraagd in
de reiskosten bij de uituedstrijden.
Deze bedraagt: voor het eerste team Í 4r-

voor het tueede team 3r-
voor alle jeugdteams 2t-
en voor softball 3r- per reis.

Veld en traininqen
Het veld is een. onderdeel van het sportkomplex rrGrootstalrt
aan de Hatertserrleg en draagt de naam rrJohn F. Kennedy-
baseballstadionrr. Gedurende het baseballseizoen vinden op
dit veld behalve de uedstrijden, ook de trainingen plaats.
De senioren trainen hier elke dinsdagavond, aanvang 18.30.
De dames-softballsters trainen hier elke uoensdagavond,
aanvanq 18.30.
De junioren trainen op het veld elke vrijdagavond,
aanvang 18.30.
De aanvangstijden van de uedstrijden van het eerste en
tueede team zijn: zaterdag om 15.00 uur,

zondag om 14.30 uur.
Zie verder de plaatselijke dagbladen.

-11 -



ïenue
Het komplete baseballtenue kunt U via de vereniging bestellen;
de kosten, die geheel voor eigen rekening komen, dienen in
één maal te u.rorden voldaan.
Het zuarte trainingsjack is in tegenstelling tot het tenue
niet verplieht, maar dit kunt U eveneens via de verenÍging
bestellen.
Baseballschoenen en handschoen dient U zelf aan te schaffen.
Koopt U echter niet te lichtvaardig, maar laat U eerst
inlichten omtrent óén en ander.
ttJij kunnen namelijk ook nog adressen verschaffen uaar U

10 S korting geniet.
Bij het verlaten van de verenigi.ng of bij het te klein
uorden is het mogelijk de kleding via de vereniging door
te verkopen aan nieuuie l-eden.

Aktiviteiten
Zoals leeds uerd vermeld, speelt De Hazenkamp mee in de
kompetitie met 5 basebaLlteams.
l-{et eerste team komt uit in de landelijke t,rLreede klasse,
de rest in het Rayon Oost.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt in
sept,ember.
rs ltij-nters is er zaaltrain.Í-ng, teruijl er op zondagmorgen
uordt getrimd in de bossen rond de Hatertse vennen.

Bi.izonderheden
Verzekering: a1le leden van de sektie base/softba1I zijn

kollektief verzekerd tegen ongevallen tijdens
verenigingsaktiviteiten, alsmede onderueg naar en van deze
aktiviteiten. De hieraan verbonden premie komt voor
rekening van de vereniging.
Sportkeuring: de K.N.B.S.B. verplicht haar leden tot deelname

aan deze keuring. De hi.eraan verbonden kosten
komen voor eigen rekening.
BondsuÍ.tgaven: via de vereniging zijn verkrijgbaar

spelregelboekjes, het maandblad rrlnsiderr, enz.

lJilt U meer ueten over de mooie zomersport rrBaseballrr, neem
dan eens kontakt op met óón van de bestuursleden of met
één van beide coaehes, of kom eens een kijkje nemen op het
ve1d. Bij ons bent U alti.id g]@8.
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Lid van K.N.V.B.
De sektie voetbal is met haar tu.rintig leden onbetrrrist de
kleinste sektie in De Hazenkamp. Zíj is dat aI jaren.
Ook is zij de op één na oudste afdeling.
Desondanks bestaat zij a1 44 jaat, hetgeen aantoont dat zij
een grote dosis levenslust en energie bezit.
En of het niet op kan, is zij op een bijzondere manier
strijdvaardi-g en toont zij in het bezit te zijn van flair.
Als ergens de zegsrrlijze [klein maar dapper[ opgaat, dan
geldt dat voor deze sektie. Bij ons voetballen jongens, die
uillen vechten voor het ulinnende doelpunt en die bovendien
onder de meest barre omstandigheden nog altijd heer ueten
te blijven.
Bestuur

Voorzitter : Hr. J.v.Aken,
Cantatestraat BB, te1. 22.51.90

Sekretaris 3 Hr. ld. v.lde1y,
Boetselaerborgstraat 15, tel. 55.34.26

Penningmr. 3 Hr. B.Tomasr
MeentstraaL 25.

Veld
De thuisrrledstrijden ulorden gespeeld op éón van de velden van
het sportkomplex rGrootstalrr aan de Hatertseuleg.
Tenue
Dit ziet er a1s volgt uit: uitte broek, r,rit shirt, uitte
kousen en het is pas kompleet met het alom bekende
Hazenkamp-emb1eem.
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FinanciËn

De kontributie bedraagt voor hét seizoen 1973 - L974?' Í B0r-.
In ieder geval een bedraq, uaarvoor U het niet hoeft te
laten. De kontributie dient kontant aan de penningmeester
betaald te ulorden.

-t7-v-

sektie voetbal

Het hoofdbestuur, dat zich in dit introduktieboekje zeer
bescheiden achterin presenteert, houdt zich voornamelijk
bezi-g met de koördinatie tussen de verschil-lende sekties
en met het opstell-en en uitvoeren van het algemeen beLeid.
In het hoofdbestuur is elke sektie door een bestuursLid
ve rtegenuoordigd .

In het dagelijks bestuur is momenteel de plaats van
voorzitter vakant, een belangrijke bestuurszetel, ulelke
op korte termijn moet uorden bezet.

Het hoofdbestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter : vakant

Vice-voorz. 3 Hr. P.Lec1use,
Pater Brugmanstraat 9

Sekr.esse : Ívlevr. A.Massink,
ÍYlolenueg 5B

Penningmr. 3 Hx. G.J.Peters,
Antoniuslaan 47, Venlo-Blerick

sektie gymnastiek : Hr. S.C.Kersten,
Tol-huis 13-09, teI. 44.26.28

sektie badminton : Hr. ltJ. v. d. Klif t,
Diamantstraat 9, te1. 55.64.2O
Hr. R.v.d.Boom,
lvlolenstraat 80, tel-, 22.47.14 (zaak)

sektie baseball 3 Hr. J.lvl.Rohn,
Guido Gezellestraat 30, tel. 55.60.43

3 Hr. B.Tomas,
lÏeentstraal 23.

-t4-
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KLUBBLAD IIDE HAZENKAÍVIPERII

Door midde.l- van ons maandelijks verschijnend klubbladItDe Hazenkamper[ ulordt U op de hoogte gehouden van de
gebeurtenissen binnen onze vereniging.
Het spreekt vanzelf dat het bijzonder bel_angrijk is, dat
U dit blad elke maand goed doorleest, omdat U hierin niet
alleen zult aantreffen ulat er in de vereniging is gebeurd,
maar voora.l- r.rlat er nog gaat plaatsvinden.
vere van deze aankondigingen vinden all-een plaats via dit
blad en het zou jammer zijn, in het volgende blad over
datgene te lezen, Liaaraan U had rr;il_len deelnemen.

ïevens kan ons klubblad stimulerend uerken om in
Hazenkamp-sfeex de onderLinge band te verstev.Í_gen.
De redaktie bestaat uit 3 mevr. A.wlassink,

mevr. [ï.v.Raaij
eni ,dhni P. Lec.Luse.

Het redaktie-adres is : ÍYlolentrieg EB, Nijmegen.

INHOUD:
pag. 1 : sportveneniging ItDe Hazenkamprr
pa9. 2 : vooruoord van het hoofdbestuur
pag. 3 : sekti-e gymnasti.ek
pa9. 7 : sektie badminton
pag. 10 : sektie base/softball
pag. 13 : sektie voetbal
pag. 14 : hoofdbestuur
pag. 15 : klubblad; inhoud
pag. 16 : aantekeningen
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AANTEKENINGEN
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Grcmakkelijk, als U Uw bril even laat stellen,

gratis uiteraard, kunt U bij ons gelijk Uw fotozaken

aÍharrdelen.

Mei Uw TROUWREPORTAGE, KINDER.
FOTO'§ of PASFOTO'S bent U bij ons in
goede handen

E{O0§Ë

Wilt U prijzen weten of zo'n moderne

repoÉage . zien?

Wip even bij ons binnen.

lffillemsweg 37 - Tel' 553453 ' Nijmegen

Ons assortiment heeft de de bril die U zoekt en U
staat.

Modebewuste kopers vinden bij ons monturen van

vele bekende fabrikanten zoals: RODENSTOCK,
METZLER, MARWITZ, enz.

Voor een persoonlijk advies bent U bii ons aan het

juiste adres.

Molenweg 36,
Niirnegen, tel. 770503
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