




SPORTVERENIGING
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Hoofdbestuur
sekretariaat : Groesbeeksedularsweg 47 1

Nijmegen

sektie gymnastiek
sekretariaat : Grootstalselaan 66,

Nijmegen
administratie : Tolhuis L3-09,

Niimegen
techn.komm. : lJeezenhof 34-41,

Nijmegen

sektie badminton
sekretariaat : Goeman Borgesiusstraat 13,

Nijmegen

sektie basebaLL
sekretariaat : Poemastraat 5,

Ni jmegen

sektie voetbàL
sekretariaat : Koningsmantelhof ?,

Nijmegen.



De Hozen

VOORIJOI]RD VAN HET HOOFDBESTUUR

Sport brengt de mensen tot beulegen. Dat is belangrijk voor de
(vo1ks)gezondheid, voor de vrijetijdsbesteding en voor goede
onderlinge relaties.
In een samenleving rrlaarin de technische ontulikkeling de
menselijke beueging steeds meer overbodig overbodig maakt,
uaarin de vrije tijd steeds meer toeneemt en uaarin de
behoefte aan sociaal kontakt steeds groter ulordt, is de sport
dan ook van evident belang voor het algemeen ulelzijn.
In deze b.etekenis van de sport ziet [De Hazenkamprr het als
een duidelijke maatschappelijke funktie de de sportbeoefening
in en om Nijmegen zo veel mogelijk te bevorderen en de
krualiteit van de sportbeoefening te verbetef,Brlo Het doel is
hierbij niet primair gericht op de (sport)prestatie maar in
minstens even belangrijke mate op de rekreatieve ontspanning.

0m esl zo groot mogelijke bijdrage aan de bevordering van de
sportbeoefening te kunnen leveren presenteert IDe Hazenkamprr
zieh a1s een omni-verenigingr d.trJ.Z. aIs een sportvereniging
uaarbinnen meerdere takken van sport bedreven kunnen ulorden.
0f Urrr belangstelling nu uitgaat naar uredstrijd- of rekreatie-
sport, naar een individuele of een teamsport, rrDe Hazenkampr
biedt U een veelzijdige keuze van sportbeoefening onder
deskundige begeleiding en in een prett5.ge, vriendschappelijke
en sporti.eve sfeer.
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Bij rrDe Hazenkamprr sporten jaarlijks ca. 1200 leden in de
takken gymnastiek, turnen, trampoliner badmintonr baseballt
softba'l 1 en voetbal. Zij zijn georganiseerd in vier sekties
(gymnastiek, badminton, base/softball en voetbal), ieder met
een eigen sektiebestuur en met een eigen aktiviteitenprogramma.

wlet dit introduktieboekje beogen uij U nader kennis te laten
maken met ItDe Hazenkamprr en U meer uitvoerig te informeren
over de organisatie en de aktiviteiten van onze vereniging in
het sportjaar 1975 - L976.

Mocht U nog geen sport beoefenen dan hopen ulij dat U in dit
boekje de aansporing vindt om bij ItDe Hazenkamprr te komen
sporten en dat U zich voor nog meer geu,enste informatie met
het sekretariaat van de betreffende sektie in verbindinq zult
stellen.
U bent bij rrDe Hazenkamp[ van harte ulelkom en ulij ulensen U

bij voorbaat een gezellig en suksesvol sportjaar toe.
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-kngv

Bij deze sektie uorden al voor kleuters vanaf 4 jaar
gymnastieklessen verzorgd rrlaarbij het voorat bij de jongsten
e! om gaat hen apelenderrrlijs aIle ber,legingsvormen verantuoord
aan te Ieren. 0p de groepen jongens en meisjes J.igt het
aksent uat meer op toesteloefeningen ulaarbij toch ook het
spelelement niet uordt veruaarloosd.

gymnostiek



Bij de ouderen ligt het aksent volkomen op de rekreatieve
sportbeoefening r,laarhij het uroord rgymnastieklesr beter kan
uorden vervangen door de uat meer in zulang zijnde term ttrimmenr.
Na een uur gezellig bezig geueest te zijn moet U toch het
gevoel hebben dat iets aan Uur spieren en konditie is gedaan.

tlordt aldus op de rgymnastieklessent een zo gevarieerd
mogelijk programma gebracht, bij het' meer gespecialiseerde
turnen gaat het er om de leden Ín de turnsport tot een zo hoog
mogelijk niveau sp te leiden. Alleen die leden die hiervoor
aanleg hebben en de nodige strijdlust kunnen, maar vooral ook
ulillen opbrengen, komen hiervoor in aanmerking. Uiteraard
oefenen deze leden meerdere upen per uleek, maar daat staat
dan ook tegenover dat aan deze leden'osk eisen uorden gesteld,
zoals regelmatig lesbezoek, aandacht bij de lessen en
deelname aan alle uitgeschreven uedstrijden.

Bestuur seizoen L975 - 1976

Uoorzitter : dhr. A.Heymans,
St. Annastraat 77, teJ-.22.L3.2L

Sekr.esse 3 mevr. J.Pl.lLJ.Beynon,
Grootstalselaan 66, teI. 55.06.98

Penn.mr. r: dhr. S.C.Kersten,
Tolhuis 13-09, te1. 44.26.28

Techn.komm.: dhr. lJ.Zegers,
lJeezenhof 34-4L, lel-. 44.17.24
ÍnBV!. E.trJinkenius,
fialvert 33-27

Bijz.akt. : dhr. J.Seegers,
Florence Nightingalestraat 55, te1. 77.38.7!

Jeugd : mej. J.Rahangmetan,
Alberdastraat 12, tel. 55.28.97

Leden : mevr. G.Boone,
Íïolenuleg 85, teI. 77.OO.72
mevr. L.Casteleijnt
Leeuustraat 11, te1. 55.11.68
IIIBVDo ltl.Schmidt,
Adagiostraat 13, te:... '17.5O.46
mevr. [l'Backhaust
lYlalvert 80-34



Administratrice 3 mevr, lï.Kersten,
Tolhuis 13-09, teJ-. 44.26.28

Voor sIle aangelegenheden betreffende kontributies, bedankjes,
lestijden en dergelijke gerieve u zich rechtstreeks te richten
tot de administratrice. Voor aIle andere zaken is de
sekretaresse de aangeuezen persoon.

Jeuqdbestuur

Het jeugdbestuur, dat zich voornamelijk inspant voor de jeugd
en voor deze groep van leden dan ook de nodige akticiteiten
organiseert, bestaat uit de volgende personen :

José Rahangmetan, Alberdastraat 12, tel. SS.2B.g7
Plarion Fiene, Hatertsevelduleg L23, LeL. 77.24.06
Ingrid Bömer, Tolhuis 2L-L9, let. 44.4O.32
Pierre Smaling, Trompetstraat 28, tel. ?7.54.!g
Pia de Groot, Keizershof 26, lvlook, teI. (OA8S0) Z2.Ss

Zalen

ALle zalen uorden door de vereni.ging gehuurd en zoaLs het een
goed huurder betaamt, ulordt van ons veruacht dat urij de zaal
steeds in dezelfde staat achterlaten ars ule deze hebben
aangetroffen. uiteraard rekenen uij hierbij volledig op utrr
medeuerking.

De zalen zijn gelegen aan 3

Uranusstraat, hoek Jupiterstraat
Symphoniestraat 200 (Sporthal Neerbosch-Oost)
Reestraat, nabij tïarterstraat (Ds. creutzbergschool)
Heidebloemstraat, hoek St.Jacobslaan
Thorbeckestraat nr. Z7
Malvert, 33ste straat
Tolhuis, 44ste straat
Rijksueg 36, Hook (st.GabriËl Col1ege).

Kontributie
De kontributie voor is als volgt samengesteJ.d:qymnastiekleden

-

@



senioren (17
junioren
2de juniorlid
Sde juniorlid
AI1e overige

jr. en ouder)

uit een gezin
uit een gezin

juniorleden uit

: f 90r- per seizoen
: 80r- per seizoen
: 75r- per seizoen
t 7Or- per seizoen

een gezin zijn gratis lid.

De kontributie voor turnleden bedraagt:

voor 1! uur per uleek
voor 3 uur per ueek.

A-turnen

B-turnen
f 150r- per seizoen

110r- per seizoen
150r- per seizoen

De kontributie uordt betaald per seizoen; het seizoen loopt
van september t/m juni. Bij maandelijkse betaling dient U

steeds 1rl1-0 Oeet van de jaankontributie te voldoen, in dat
geval zijn de maanden juli en augustus vrij van kontributie.
De betaling dient te al1en tijde bii @jÉ!g!4!9. t"
geschieden, er ulorden U geen rekeningen toegestuurd. Het
inschrijfgeld bedraagt f 5r-; bij aanmaningen urordt in ieder
geval- Í 1r50 administratiekosten in rekening gebracht.

Voor donateurs bedraagt de kontributie Í 15r- per seizoen.

Betalingen enkel per giro op nummer L628666 t.B.v.
Penningmeestet De Hazenkamp, sektie gymnastiek, Tolhuis 13-09,
Nijmegen.

KLedino

Zoals iedere vereniging heeft ook de onze een vastegesteld
tenue dat op de lessen gedragen behoort te ulorden.
Dit tenue ziet er aIs volgt uit:
jongens : ulit interlock en ulitte broek
meisjes 3 groen turnpakje.
A1 deze kleding is pas kompleet u,anneer deze is voorzien
van een klubembleem.

Groene turnpakjes model ttDe Hazenkamprr, emblemen
overige sportartikefen zijn alIeen te koop bij:
Visscher Sport B.V.r v/h Hetta_s Sport, Binnenhof

@

en ook alle

L4.



Aktiviteiten
Naast de geuone lessen zijn er in het komende seizoen uleer
diverse aktiviteitenr zoals:

- lange mat- en springuedstrijden
- verenigingskampioenschappen, uraaraan aIle jeugdleden

kunnen deelnemen
- kringrrledstrijden voor beginnende jongens en meisjes
- rrledstrijden voor A- en B-turnsters
- St.Nicolaasviering
- zomerkampen.

Vakanties

Herfstvakantie z 2O t/n 24 oktober
Kerstvakantie z 22 deeember t/m 2 januari
Karnaval zLt/n 3maart
Paasvakantie : 15 L/m 23 april
Koninginnedag : 30 april
Hemelvaantdag z 27 en 28 mei
Pinkstervakantie : 7 en I juni
ZomervakànÈie: 3 Ín.i.v. 26 juni.

Lesroostet
Aangezien het lesrooster in de loop van het seizoen nog uel
eens geuijzigd moet uorden, kan dit niet uorden opgenomen in
dit boekje. Een volledig lesrooster vindt U eventueel in de
vorm van een stencil achter in dit boekje.

Verzekerinc

Tijdens en op lJeg naar en van de les bent U via de vereniging
verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering draagt eehter
een aanvul-l-end karakter. In geval van een ongeval dient U

zích zo snel mogelijk in verbinding te stellen met de
adminis tratrice .



min ton

Iid van N.B.B.

De populatiteit van de badmintonsport neemt nog steeds toe.
Dit vindt zijn oorzaak o.m. in de vele prettige en sportieve
aspekten die badminton zouel de rekreatie- als de uledstrijd-
sperer biedt. vóor de intensieve uedstrijdspeler kan badminton
zelfs usrden beschourrld als een der snelste, maar ook
vermoeiendste zaalsporten. A1s rekreatiespeler behoeft u heus
geen superatleet te zijn. Bent U enthousiast, dan kunt U Urrl
racket al spoedig op de juiste uijze hanteren. Bovendien
zorgt de vereniging ervoor dat U de beginselen van de
badmintonsport urorden bijgebracht en krijgt u de gelegenheid
om spelers van gelijke sterkte te ontmoeten.
Dankzij het aantal nieuule sporthallen van de laatste jaren
groeien de klubs in grootte en aantal. Hierdoor ulorden steeds
meer mensen in staat gesteld badminton in klubverband te
beoefenen. De sektie badminton is aatgesloten bi.j de
Nederlandse Badminton Bond.



Voorzitter

Sekretaiis

PBnn. mr.

Kompetitie

Jeugd

Leden

Besturuc seizoen L975 - L976

dhr. B.Vermeulen,
Zuranenveld 22-84, lel-. 44.58.94
dhr. F.Teunissen,
Goeman Borgesiusstraat 13, te1. 56.02.33

: dhr. H.HeIsper,
Pieter Zeemanstraat I, tel. 55.19.81

: dhr. H.Schoonenberg,
Cypresstraat 141, teJ-. 22.52.O4

: mej. T,Bijl,
Neurtonstraat a3, teI. 55.08.74

: dhr. R.v.d.Boom,
ÍYlolenstraat 80, te1. (zaak) 22.4?.L4
mej. P.Zaalberg van -4e1st,
St.Annastraat 108, te1. 22.O4.84

sporthal rrGrootstalltr 
r

Deze laatste avond is
tot en met 18 jaar.
Het seizoen loopt voor

Sporthallen

Er urordt gespeeld in de volgende sporthallen:
Éporthal nGrootstalfr, Nieuue lvlollenhutseb,eg, te1. 55.32.11,

dinsdags van 19,30 tot 22.30 uur
sporthal trHengstdaln, Cypresstraat, Le:.. 23.22.27,

vrijdags van 20.00 tot 23.30 uur
Nieuule fiollenhutseuegr tel. 55.32.11,
uloensdaqs van l-9,00 tot 21.00 uur.
uitsluitend bedoeld voor de jeugd

trGrootstaltt op dinsdag:
van 2 september t9?5 t/n 30 maart 1976
trGrootstaltt op trloensdag:
van 3 september 1975 t/n 31 maart 19?6
rrHenEptdal" op vrijdag:
van 5 september L975 t/n 2 spril !9?6.

Tenue

Dit bestaat uit t,litte kleding, zoals ook voor tennis wordt
gebruikt. Het tenue kan gekompleteerd ulorden met het
Hazenkamp-embleem dat verkrijgbaar is bij Visseher Sport
(v/n Ueffas Sport), Binnenhdf 14 (r,rinkelcentrum Grootstal),
te1.55.68.07.
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technisch verchromen
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vcrnikkelen

. verchromcn
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. vertinncn
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galvanirch bedrÍiÍ

tAI0 U R t.v.
v. hezewijlstraat 23-25
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UNTEK I1{ ilIJMEGEN

30 stloRTEil BIER
ó vers van hèt vat
uit de gekoelde bierkelder:
Dortmunder Union Bier
Diisseldorfer-Schösser Alt
Brand Up '52
Heineken Bier
Abdy van Leffe
Gueuze Lambic

Nu ook:
Schultheiss Original Berliner Weisse
Kriek Lambic - v. Vollenhoven's Stout
Bacchus - Guiness extra stout
Einbecker - Ur - Bock - Grolsch
Tempelier - Gouden Carolus

Orval Trappisten
Leffe Tripel Norbertiiner

' 
Campbell Scotch Ale
Weihenstephan Weizen Bier
Westmalle Tripel Trappisten
Westmalle dubbel bruin Trapp.
Brand oud bruin
Duvel van Moortgat
Rodenbach - Double Diamond
Carlsberg - Stella Artois
Super Trappisten Bier
La Trappe Trappisten
Gueuze Bellevue

l8 soorten bitters

TEVENS UW ADRES.VOOR EEN

LEKKER KOPJE KOFFIE OF THEE!!I

\!NÍ VOON DE VEAWENDE BIEBORINKER

BART El{ MARGA VAl{ DEN AKKER.ELFVERIilG
MOLENSTRAAT 65, HOEK VLAAMSE.GAS - NIJMEGEN - TELEFOON O8O.229255

Í



FinanciËn

De kontributie bedraagt voor seniolen: Í 9ar (heel seizoen)
junioren: f Zr- per maand.

De kontributie dient te urorden overgemaakt op giro 145?01rt.o.v. Penningmeester Badminton club De Hazenkàmp, Nijmegen.

Aktiviteiten
De sektie badminton speert mee in de landerijke en in de
distriktskompetitie van de Nederlandse Badminton Bond.
Daarnaast is zij aktief in het uredstrijdbrezen: dit seizoen
gaat zij 4 toernooien organiseren, uaarbij de rekreatie- en
de jeugdleden niet ulorden vergeten. Tot deze evenementen
behoort het Nationale rtÍïariken van Nieurrreghentoernooirr insporthal trHengstdal,t op IS en 14 maart 1976.

Bi.izonderheden

lJilt U nadere inlichtingen en/of advies dan kunt U zich
u:enden tot óén der bestuursleden. Verdere informatie
verschaft U het maandelijks verschijnende klubblad
llDe Hazenkamperrl .



DE HAZEilKAMP

1 928 197 B

50 JAAR §PORT I]I ]IIJMEGEil

Steun het lubileumÍonds

GIFTEN voor het JUBILEUMFONDS

Giften voor het Jubileumfonds van onze sportvereniging kunnen gestort worden op

GIRO 90.11.72
t.n.v. Penningmeester "de Hazenkamp', te Niimegen, onder vermelding van:

'ïubileïmfonds"
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Iid van K.N.B.S.B.

Baseball is een zomersport die zich in NederLand sterk
verbreidt. De Hazenkamp speelt met 5 teams mee in de
kompetitie van de Nederlandse Base- en Softbal-l- Bond
(K.N.B.S.B. ). Dank zij de B0NDSSPAARBANK NIJIVIEGEN , sponsor
van de sektie baseball/softba1l, kan er meer aandacht
besteeds uorden aan de jeugd en speelt het eerste Leam met
reklame op de jacks.
Het is de moeite u:aard om eers een kijkje te gaan nemen in
het Kennedy-baseballstadion aan de Hatertseuleg. U kunt dan
kennis maken met de gezellige sfeer die rond het veld heerst
en het kon uel eens zijn, dat U zelf de knuppel zoudt ui1len
hanteren. Met name de dames-softballgroep heeft dringend
behoefte aan nieuue l-eden.

Bestuur

Voorzitter

Sekr. esse

Penningmr.

Íïateriaa 1

Softball

dhr. lJ.Brunet de Rochebrune,
PaddepoelseuJeg 7, teJ-. 77.OL.71
mevr. I.Hendriksen,
Poemastraat 5
dhr. J.v.d.Vegtet
Symphoniestraat 238, LeL. 77.23.64
dhr. H. Casteleijn,
Leeuulstraat 33
dhr. A.Jaspers,
Tolhuis 33-60, te1. 44.40.59

z^,
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[/edstr.sekr. :

Coach 3

idem 2oteam :

Pub1. reI. 3

Lid 3

Kontributie
Deze bedraagt: L/n l2-jarigen

L3 t/n l?-jarisen
vanaf 18 jaar

voor softball: voor ieder

dhr. P.v. Rossum,
Hatertseueg 635, tel. 55.82.69
vakature

dhr. A.Bosman,
Ruys de Bèerenbroekstraat 71
dhr. T.Seynder,
Fazantenveld 104, Duyk a.d. lÏaas, te1. (OeeSO) aASf
mevr. T.v.Hal,
Tolhuis 6I-44, luel-. 44.22,O5

Í 30r- per jaar
42r- per jaar
72r- pet jaar,

Í 4Ar per jaar.
De kontributie dient te uorden overgemaakt op giro 2005900
t.n.v. Penningmeester ease/Softballvereniging ttDe Hazenkamprr.

Veld en trainindén
Het veld is een onderdeeL van het sportkomplex ttGrootstaltt aan
de Hatertseu,eg en draagt de naam ttJohn F.Kennedybaseballstadiontt.
Gedurende het seizoen vinden op dit veld behalve de uedstrijden
ook de trainingen plaats"als volgt:
maandags (S t/n I2-jarigen), dinsdags (senioren),
uroensdags (rc {n 2l-jarigen), donderdags (senioren) en
vrijdags (tS t/n lS-jarigen).
A1le trainingen beginnen om 18.30 uur.

De aanvangstijden van de rrredstrijden van het eerste en
trrleede team zijn: zaterdag om g 14.30 uur,

zondag om 14.00 uur.
ZÍe verder de plaatsgl-1jke dagbladen.

Tenue
Het komplete baseballtenue kunt U via de vereniging bestellen;
de kosten, die geheel voor eigen rekening komen, dienen in
één maal te ulorden voldaan.



Het zr:rarte trainingsjack is in tegenstelling tot het tenue
niet vgrplicht, maar dit kunt U eveneens via de vereniging
bestellen.
Baseballschoenen en handschoen dient U zelf aan te schaffen.
Koopt U echter niet te lichtvaardig, maar l-aat U eerst
inlichten omtrent één en ander.
trJij kunnen namelijk ook nog adressen verschaffen u;aar U

10 Í korting geniet.
Bij het verlaten van de vereniging of bij het te klein
uorden is het mogelijk de kleding via de vereniging door
te verkopen aan nieuue Leden.

Aktiviteiten
Zoa1s reeds uerd vermeld, speelt De Hazenkamp mee in de
kompetitie met 5 baseballteams.
Het eerste team komt uit in de landelijke tueede klasse,
de rest in het Rayon 0ost.
Het kompetitieseizoen begint eind april en eindigt in
september.

Bi izonderheden

sportkeuring: de K.N.B.S.B. verplieht haar leden tot deelname
aan deze keuring. De hieraan verbonden kosten
komen voor eigen rekening.

Bondsuitgaven: via de vereniging zijn verkrijgbaar
spelregelboekjes, het maandblad trlnsideill @rtzc

tJilt u meer ueten over de mooie zomersport rrBaseballrr, neem

dan eens kontakt op met 66n van de bestuursleden of met

de coach, of kom eens een kijkje nemen op het veld. Bij ons

bent l-J alti id ulelkom.

d»



voetbo I

lid van K.N.V.B.

De sektie voetbar is de kleinste afdeling van De Hazenkamp,
die uerd opgericht op 2 februari 1928 en de Koninklijke
Goedkeuring verkreeg op 22 november L935. Het totaal aantal
leden van de sektie voetbal bedraagt 20. Het eerste en enige
erftar komt uit in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbàl
afdeling Nijmegen van de K.N.V.B. Het veld is gelegen in het
sportpark rrGrootstalrt, ingang Nieuule Ívlollenhutseu,eg.
Aanvang van de thuisrrredstrijden is 14.00 uur. De training
geschiedt meestal rond de HaÈertse vennen of op de Goffertrrlei
daar er geen trainingsveld voorhanden is.
Het tenue is aIs volgt: uit shirt, rrlitte broek en uitte kousen.
Nieuule seniorenleden zijn bij de sektie voetbar altijd uelkom
en U kunt zich voor eventuere inlichtingen tot de onderstaande
bestuursleden uenden.

Bestuur seizoen L975 - 1976

Voorzitt,er : dhr. B.Bellink,
Tijgerstraat 73, teI. SS.98.Zs

Sekretaris : dhr. T.Nieuuenhuis,
Koningsmantelhof T, LeL. (zaak) SS.99.00 tsL. 2445.

Penningmr. 3 dhr. G.Franeissen,
IYlazurkastraat I 
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Kontributie
Deze bedraagt voor het seizoen 1975 - 19?6:: f BSr-.
De kontributie dient te urorden overgemaakt op gi-ro 3375448
t.fl.vo Penningmeester Afd. Voetbal De Hazenkamp, Nijmeqen.

Het hoofdbestuur, dat zich in dj.t introduktieboekje zeer
bescheiden achterin presenteert, houdt zich voornamelijk
bezig met de koördinatie tussen de verschillende sekties
en met het opstellen en uitvoeren van het algemeen beleid.
In het hoofdbestuur is elke sektie door een bestuurslid
vertegenuoordigd .

Het hoofdbestuur ziet er a1s voJ-gt uit:
Voorzittet : dhr. H.P.L.Franken,

Serenadestraat 32, LeL. 77.52.O3
Sekretaris : dhr. G.B.iermans,

Groesbeeksedularsuleg 47 t LeL. 22. 15.Bg
Penningmr. 3 dhro 0.Bor,

Tolhuis 20-80, tel. 44.2O.84
sektie gymnastiek : dhr. S.C.Kersten,

sektie badminton

sektie baseball

sektie voetbal

Tolhuj.s 13-09, te1.
dhr. R.v.d.8oom,
lvlolenstraat 80, te1.
mevr. T.v.HaI,
Tolhuis 6L-44t LeL.
dhr. G.Francissen,
llazurkastraat 1.

@

44.26.28

(zaak) 22.4?.t4

44.22.O5

sluur



KLUBBLAD NDE HAZENKAÍYIPERN

Door middel van ons maandelijks verschijnend klubblad
rrDe Hazenkamperrr rrlordt U op de hoogte gehouden van de
gebeurtenÍssen bj.nnen onze vereniging.

Het spreekt vanzelf dat het bijzonder belangrijk i.s, dat
U dit blad elke maand goed doorleest, omdat U hierin niet
alleen zult aantreffen ulat er in de vereniging is gebeurd,
maar vooral uat er nog gaat plaatsvinden.

Vele van deze aankondi.gingen vinden alIeen plaats vÍa dit
blad en het zou jammer zijne in het volgende blad over
datgene te lezen, uaaraan U had uliflen deelnemen.

Tevens kan ons klubblad stimulerend u.rerken om in
Hazenkamp-sfeer de onderlinge band te verstevigen.

De redaktie bestaat uit3 mevr. [vl.v.Raaij,
IJsbeerstraat 6, te1. 55.41.07
mevr. K.Spaan,
Houtlaan 63, te1. 55.51.42
dhr. P.Lecluse,
Pater Brugmanstraat 9, te1. 22.56.O9

Het redaktie-adres is : IJsbeerstraat 6r Nijmegen.






