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Nijmeegse sportprijzen
De uitreiking van de Nijmeegse Sportprijzen
is 2 maart 20:00 in de Jan Massinkhal te
Nijmegen.
Onze toppers van de Hazenkamp Gymsports
zijn genomineerd voor de sportploeg van het
jaar van Nijmegen. In november 2017 deden
o.a Maartje Wurkum & Juliette Berens mee
aan het NK Teams in Amsterdam waar zij
knap de bronzen medaille wonnen. Een zeer
mooie teamprestatie van onze dames waar
we heel trots op zijn!
De genomineerden voor de Avond van de
Nijmeegse Sport zijn er klaar voor. Kom je
jouw favoriet aanmoedigen. Bekijk alle genomineerden op nijmegen.nl/avondvdsport:
Wie wil meedoen aan Instagram??
Instagram is een belangrijk social medium
waar De Hazenkamp nog geen gebruik van
maakt. Dat is eigenlijk zonde.
Wie zou het leuk vinden om (in een groepje)
de Instagram van de Hazenkamp op te
zetten? We zitten te denken aan 2 à 3
personen, die samen zorgen dat er vanuit alle
geledingen beeldmateriaal opgehaald wordt
en die dat dan delen via Instagram.
Heb je interesse: mail naar
Misha.tilanus@hazenkamp.nl

• Penningmeester
	We zijn dringend op zoek naar een penningmeester. Wie durft het aan om de
penningen van een van de grootste Nijmeegse verenigingen te beheren? Wil
je meer informatie mail naar voorzitter@hazenkamp.nl
• Administratief medewerker
	Vacature administratief medewerker voor 8 tot 12 uur per week
Meer informatie? Zie de website www.hazenkamp.nl
• Gastouders voor topturnsters
	Er is een groeiende behoefte aan goede opvang voor turnsters die iets verder weg wonen. We zouden graag in contact komen met mensen, die relatief
dichtbij de turnhal (of het nieuwe TCN) wonen en die het leuk vinden als er
een paar dagen in de week een gastkind komt logeren. Bij interesse graag
contact opnemen met Daniëlle Berens danielle.berens@hazenkamp.nl of
0627878778
TALENT CENTRAAL, je ziet het complex groeien
Het nieuwe sportcomplex aan de Rosa de Limastraat vordert stapje voor stapje.
Als het winterweer uitblijft, is de sportruimte bij de start van komend seizoen
gereed. Dus in het nieuwe jaar starten we (hoogstwaarschijnlijk) in de fraai
ingerichte zalen van TCN.
Binnenkort zal het hoogste punt van het gebouw worden gevierd met een
“pannen-biertje”. Ook is er voor de kaderleden en vrijwilligers een open kijkmiddag om de in aanbouw zijnde gebouw van binnen en buiten te bekijken.

90-jarig bestaan De Hazenkamp
Het was zondagmiddag 4 februari lekker
druk tijdens het 90-jarig jubileum in het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis.
Simon Kersten heeft het oude archief –dat
door Romy en Jitske in een grote kist werd
binnen gedragen- , overgedragen aan het
Regionaal Archief Nijmegen.
Bruisend druk
In de krokusvakantie was het weer bruisend druk. We organiseerde liefst 3
gym- en sportinstuiven. Op woensdag in de turnhal met ruim 100 deelnemers,
donderdag in Beek met 40deelnemersen vrijdag in Beuningen met 140 jonge
kids. Dat was beste druk.
De topsport kende een geslaagde turnstage met 25 turnsters uit het hele land.
Tara, Mara, Raisha en andere turnsters maakten er weer een hele leuke week
van.
Expositie: 1200 bezoekers
We hadden een fraaie expositie ingericht,
die nog twee weken was te bezichtigen. Er
kwamen liefst 1200 bezoekers op af.

Intussen is er in bijna alle zalen Sjors Sportief gestart

Internet-verbinding in turnhal
De verbinding in de turnhal is al langere tijd
niet om over naar huis te schrijven.
In de nieuwe hal is een goed WIFI-netwerk
meegenomen.

Met medewerking van managers,
Danielle Berens en Berthe van Weem. Het
turbul is bedoeld voor ouders en turners en
turnsters van de wedstrijdgroepen.
LAURA WILLEMSEN Grafisch ontwerp

Wedstrijdgroepen
Ieder weekend zijn er al weer veel turnsters en trainers bezig aan hun wedstrijden. De meeste en uitgebreide wedstijdverslagen lees je op onze Facebook
pagina.
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