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Bij een zÍlvere.n bruiJ-oft.+:. h9t fe-estíliner cllkwijls eenboogtepunt vaq de feestelijkJreaen. Mèi'de naaste faml liewordt clan rond" d.e tafe:. heÈ heugrijae t"rt-Ë""àá"iiï--'Í0'Ir Bezanenlijke vierjgs fe-iilffi,Ëïi bo-rááói*"ï,ii "ol-ntiera te vierèn. Toch hóefi hèi Ë#À van N.G,v. Remeend.er een gezetlig_feest van. te naken, ;;dat- +;. Ëi"#uËá-;I;"s arnen een gezonde verenigLng te voi,rnen en cLankbaar góstguà
_ui^i* igË.oq voorganser€ Fj_e"d.e gcááá-[asis voor de Ëní,iÍs"qoeo.e stand van zaken hebben gelegcl.

f::"i"Jt#"HuHi ;ïïïËr"#;ffiË-i'vqorgaosersí' bij h"t, o
' I

0m U een indnrk te geve? van het .wel en Hee fr af. de dgg_ _
f9ren.-iaren,hebbcn ilt; tn'dit=;dËd;.r van ór.rzê -
Plrouett e e en beknopt -over 

zicht 
- 
À;À.-".s-" "rï" 

"iái"r"" l.1r*i
9:., "f9:19991 25 j a"r"'Een stuk Je"eË.ónïuáào:." 

=aËË -Ë-"8Ëï
za.J_ lrteresserenl

De plaats vàn ale :foesbvieri,ng heeit voor.ïe1en van o.ds ookeen ap arte o-eteken:is. . .,
Dit ontnoetinescdrtruxo_yo1dt narneli jk wekeli jks tmut voo/ke rkd.i e nsten ian diverse grocperi.,gën. 

' 
$.n nooj. voorbeeld,va.E oecomenische s anenwerking.

De fe-stivitelten zal;f yí.nd!rIÍ verder aangekondigd i.n d1t 
'

_!!ada Wij.nodi-geq U atten nartéUJt:uit.-er een echt feestvan te makeio om deze rcijt-paal. van-N.e.V,. "tè"ïg-iË-vera.nkerent

t

d . r1.^ c|.e.Ê. .lJoogert.
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GeschJ ed.enis Yan een gynnastlekrereni gi ng

:

"Djrrsd.lqavond., 2J Àp:rÍ1 1946, B uri-r j_n d.c zaal. vranflrr HonKooo: ' -

!F19n.ti-nggv-e-rgad.er.i : g v an ce n Blnnastiekverenlgl ng van
*"r^lf* 4: ̂ l9t Nut vlrn r t Álgenee;nSepartenent Nieuvrcrkerk
a/ \ r  I  uD È'( ;_L.

De vercnigi r:g had. een-goed-e start. ca- 2oo l ecren hadd.en
zich a1s geintc:eee erd- opgegevenl 

-Op-áe 
v ergaaering zólf

X1r_11-:1.:91 z9-r+ *oil"F "q r,gren àanwezigïue voorzLttqr varr het Nut, de Hcer G. de JóÁg opencle clevergad"ering.
!e lIeer cle Jong kon ne d-ed.e,le.n d.qt na overleg net d.e HeerPastoor de -gy_nàa+ van de n.n. Seiroor"ter-ÈËsánikki"s-*
wasr,..yoor d.e ki:rd_eren d.ageU_ jks ên vror ct.e óucrerenwoensd.ag-, Fijdag- en záteràagavojld.
,y,99"_l:!,gebruik va+.d9 zaa-l_ vrerd" gee:r huur berekend-.wcr "noes! oe- g;ruastiekverenigi_ng d.e zaal schoonhoud.ónen de gebrulkte clectriciteit-beÈaten. I" illó];"*-;"rr
*:.1: _qy:"I+ee,regeti.ns een ej."nd- óÀaát-au pastoor eenlruu:: vc.i1 !r. rro,__ !"r jga.^Ëi"g v-raq er. !e verenÍging
l"gt!.toep een huur v?n ff . Sór_ler jo", ( j . :rct. elec_triciteit) voorgesteld

Het eerste bes!:uu5 werd. als volgt s anengeste 1d.:
Voorzitter: I]r. G. d-e Jo.ng ('s-6ravenweg)..

Hr. ,I." van D onk
Hr"; G. de Jong (ferklaan)
IIr. L. van Buuren

. Mevr. M. Di. jksnan-Bakker.

De Eeer.G. -du_ Jg+g van d.e Kerkl aan werd. bereid. g evo:rdenvoorlopig de J.eictj-ng varr d.e lessen op zÍ.ch tó nËÀ.nl- ï

De eerste groepen bestonden uit:
neisjes _Q - 12 jaar, jongens 8 _"  1 2 - 1 6  , r  - r r -  

L 2 _
d.crrc s 16 jaar cn ouder
h.ereïI 16 Í! fu rr

Kontributie j_n 1B46:
bencd-en'16 jaar 1! cv'lt, ett vofgJna kfur.d uit hetzclfclegezin 10 cerit.
Boven 16 janr ,O ceat per les.
MaterÍaal: Het aanwezi.ge eateri-aaj- uit de g5mzaal konvrord.en g-etruikt. De riggr Joh. Éóórop-i*sb Ë;-;; Ë;gter beschikkj-ng ,te he:bber

16 ? l
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F.gaF 'fr de vergade4É.ng vorr 1? ju:ri 1946__wcrd. verneld dat
net. Destuur erl.:r' gesJ.aagè was een dubbeJ. stel rir:gen aan
te br-e.Bgen q1 e-en ngt + eên verende spr.ing?l:rnk -tà
benachtigen. Ook klintouvren wa:ren ree-As láêteta.

De r.ean valr de verenigilg Tgld bij cle oprichti..:cg nog
niet_vastgestet_tl. lVanreei ctít we1"j-s geËchied- tïiJÈï
ur-t; de overÍgens. Voortreffelijk uitgewerlcbe notulèq.

De eerste "gyn-oefeni:tgen":

Vrijdae 10 Mei 1946 van. ! - 6 uur Íongens tot 1I .iae.r
:  '  

. ' ,  F \Z  l l  u " . " "  
12  -  16" jaar

8 - 9  "  h e i n e n
uur ne is ies tot 1-l i r Írr,- - -  l :  ' r - - * -' '  yan  I z  _  Ib

Zaterd agnid,clag 11 nei van _7 - 4
. r t  4  -  5

Begin nci 1p46 weid_ d_e heer C-M. Vuyk uit Bosroop be_
reid" gevond.en d,e techuische leid"i ng op zi-ch .te nèr:en.

{i.!dens rle^vergadt:rlrg yrp lZ Ju+i Lg46 - bijgev,roond.
_door_ca. /O leclen - wercl. het bestuur net 2 J-èden uitee_
breicL en vtel net Mev.r. deir llgon ; van I.,e eul,ren "tr 

---"-

Me j..Jfean den TooD. Mevr. N. d.en Toon vcn ïreouweJr "wordt
perul1 n gLreesteresse .

Op.IO augustus 1946 vras cle eerste ulf,yeeai nB en wel op
het voetbalterrei:t. Het hoofdóoel was geld. Ee veËrijËen
ïoor deidri.ng vall- d.e onkosten
3e zo ekend.e. -vsrenigi.ngen ;

C..G.V; Capelle a/d, ïJssel
O.K.K. Oud-erkerk a/d ïJsseJ_
{r.ï .K. Kral lngse Veer. . l

Eyen een plgatsirlg ;idd.en j.n dc notulen var 1!46:"Álclus voorbereió werd. vol spatrli rB d.e l0e aulustus
afgeqacht. 4snvnnkelijk zag heÈ weèr er slechë uit ea
vooral onstreeks d-e nidclag. Zou het een fiasko wóraent t
0!,  onze kas, schul-d,enl l t??? Het \ t Íeer werd niei-Zo Uest
af en toe een bui."
De belarrgstellJ_n6 voor h.et gebeuren was echteÍ eroot en
het batig saldo héél redel i jk (ca. f '1. Z?O,-)
Uit een kraLr:teucrtikel over 

-d.eze 
grootse' dó uón strat ie

hl i  ' iL+ À c* Àa l la--: ' .v4tdrlv v !,r .,-rigj-ng toen rc ed.s cle huid.ige noe.rl e.n
ïqel r1(. G.V. rt Nie uvierkerkse ttlnur ustiekvereni[i.::g droeg.

Tijdens d.e vergad.eri-ng op 2l nei., I94? werd besloten aaa
te sluiten bij d,e 3ond..

ïIit de notulen van IB d,ecenber 1942 blijkt de.t nen toen
ca. 160 led.en haiL.en $at.een p-aar$geAoènt was, wat nen
spoeclig 'rop stal hoopte te hebben'".



_In. d9 eUr:zaa1 vj-ndt nen op JO januari 1!48 een groot pak :
het bewuste paard- waarover reeds jl vele vere ailéri-n Eei. v,ras
gesproken. Dit. pr:rrd. was ceo iri.ilpaal in d.e Àescfriederri-s
en net zijn Fl" JB5,- kosten ooÈ 

-een 
konpleté overval oo d.e

kas_! ii/at ecn spÍrit he.d. d.ê ze jrnge vcreirigj.:rg on aL zo'
sl]el- zo'n j:onplee1r stcl "werHui.geu" te bezitren!
Uit de n.otul-cn vm ,O janucrri lp48l

t tÁl  q , l i  t  r r rn - r ,Át  o.r . l  , r :  zr : r r  Á-n z- i  i r r  a*  wao__ezen dcrr zijn er velen onder jull_ie
d"j,e niet aleere aan d,at Paard- de!]cnr tenal,nste nieÈ
neer zo al.s toen het ni-euw was. Maar l ed-en vergèet
ni-et dat d.c.t Paard zond.er kop of .staarb naar efen
F1". JB5,- tíosttel i laten we èr allen zui.ni8 op zijn
en het goeQ voe:r geven"

Op 2e p1nksï.Iagq l-948 èeed "N.c.V." nee aan éen gnoot sport-
feest ín het X'eijenoord, stedion. Dit vlerd- een groót sutsês.

Bij óe vergadering A.d. 18 juli 1949 rrerd_ gesprokein over
subsidie, -ne_t. aLs resultaat dat óver 194g È1.-2OOr_ werd,
onftal:ge^tr: Met subsi_clie aarrvragen én vèrhi Jgen wás"N.G.V""  e r  tJ .  gauw b í j l

10 Juni 1!lO:^
IJssel en Lekstreekrlirrs. Deelgenolen werd. cloor cle
2O IOVI en d"e senióren ,O h. r
Dit v,ras <lèstijds d.e grootste degnars j.:I Ned.erl a:rd,
junioren gj-ngelr rret cle 4e pri js naar huis I

B septerber 1g!O:
De twe ed.e brug - EL. t25r- is g e aruíve erc[!

Opnerkelijk uit C.eze, jcren is dat bij veel aHivlteiten de
voofzitter van de R.T.B. d,e Heer B. triood.zand., aanwe zig
was. jktiviteiten die bestcnden uit d.e reeds'Eenoende-
v,ronde l.tochten o uitvoeringen, d"e nonstret ies en-wedstiri jden.

JUn_t-oren

U E

Ti j d.cns cle led^env€rgad.eríng v ar. 4 se
6"esproken rver toneel, op te voeren
Cok ruerd- foen een nondh.arrroníka afd.e
de Heer A. d-e Vlarri ug.

-0p .d.e_{e d.enverg ad.erirg, vrn 18 d.ecenber Ip}I wordt
Mej" E. de Zwarb jL het b estuur gekozeu., 

-áe 
enige dle van

het bestuur'rran "toen-" bij 4et 2t-jarig'bestaanlog steeds
bestuurslid- is. EuJ-de vooi haar jaienl.á'rge inzet vóort t N .  G . v "  r  -

Bestur:rsvergaderi rrB 4 februari 1!!2: Mej. E. de Zwart
wordt uaar gelijk af-s 2e voorzj_tster welkon geheten.

pterÈ
door
l i  ng

er 1951**""dt,-
d.e ]eden zeLA,' ''
apgéricht o.1.v.
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1r.na.art^]9)2 wordt door' d"e geneente . a:-ó ae 2ssJ. .inrrid_
oel-s n_eert overgellonen ; ned.egedegld" dat d.e huur F1. 5r_per v'reék wordt.

Op 2p april- 1952 rvord.t voor hr,t ecrst - en uct groot sukses
een kont aH avond. georganiseerd.l i.l Ce zaal. ven d.ó Heer
vr:r cLer Schcldu, Dorpsstrnat. \voor Ge p3uze eutr so ort openba:{e }cs, ne dc pnuze een
gev:rieercl progranna verzóigcl- dbor tIé I ed_en ?e1f.

De Heer P. Cir: j(e bli jkt in cle ze jaren een goecl lei.d.er
tc zi ju voor d-c lv:nJcltochtcu.
Zo wercl o.a. eer: le prijs behaalcl bij de Je pri:rs
Alexa.rderirars 12 juli L952.

In augusttrs werd. beslotcll. een evenwíchtsbalk aan te
schaffen bij Turner_te Roti,erd,arr (voor TL, 265r-)
Ireclental to,er ca. 15O.

Tijdens de bestuursvergácleri.rg van 12 febn-rari 1957
word.t Me j. E. ,.le Zv,'art - ortzc huidige peruri ngmceátêresse _
re pen]ll_ngr]eesturessc en dearbi j ecrvol ontheven ven
d"e funktie 2e voo:ezitster. Iïet Centen telletl zat zi'
hopelijk nog 1or:g blijven doenJ

Cp 2 februcri-.  Lg51 vorJt let gy.rr;ast ieklokarl_ . i . : :  heslag
ge.no etl t.b.v. hulpvetleni ng bij d.e watersnoocl. Eerst,
voor het legcren van Cc solJctcn, da..r:ra voor kl_edi lg.
Dc lcsseu wg-td.en voór.l oni r . r"ecr.r.Á,"' h.i i f6 He er vrr_ri--"'d.er schelrje . ona-''.Ë*.ràË"'t8àFiáí =e 

";!" 
ï" ;iï"áï"irre

ook bij Cie Hecr vu dcr Schelcle - óp 7 naart 195j eeË
rt.r'l^\".rf arr'La,rê
r ) ! v v v p | 2 \ U g | . ' 1 .

N.G.V. l iet zich niet uit  heÈ velcl slaanj

Cp 1! 'r:eart viurJ hct 6y, '.nestickloka:1 wccr 5l gcbruÍJr
genonen.

Zaterdag'2! april lglJl lileer eet suksesvolle kont alct-
rvo:rd.. Dë ze konëaktavonJcn Eavult - naasf, goe* on,lerl i-n g
kontakt - rok grecle reklane naar buiten.

Tí j lcls lu bestuursvetrgaJcrfurg vrur 2S ;-ci l95l werd
het ver;oek bqsproken uÍt.GouJr on tot dc Góirdse
Turnkri:rg foe te trrld-en. De b árden r:et d.e R.T.B.
víarerr echter te "goed' :rr op cLi-t verzoek j-n te kun:ren
g-:. . _ Ook we ]eu àee] n rl]e aen C.e Gp_ur astr aclc besprokcn.
Voor. de zondrguitvoer_i_n6 ncend.e i_r en cchtcr gceir lrèee_
iMerk]ltg te kuixlell vcrlencn.

B



De IJssel en f.iekd,tre ekn ars voor
L - - ^ L L  ^  f \  ^

De IJssel en L',ekdÊrceknars voor de 5e.neal. op lI juli 19F7
Dr3c.n! -voor i\. G. v. cen eerste pri je,. lets wasr uen uiter_ut'(1\;I1l, V (J(JI' t\ . \r. V .\ tjt3.Ll eefs
aarci bizonder trot\ op was.

De jaervergá$êrÍne van'18 jcnuari.19F4i wera gehou&eu in
d-e zaal tran cle Jong aa:r 'd.e Dorpsstràat, ..;.d-e zeal val.1 cle Jong aan 'd.e Dorpss
Ín (^e ze vergaciering nordt een áanta1 niernve bestuursleclen
gekozen sr freI:

De ïleer l. Overvli-et
Mc j. C. wan Wctr;dningen
De Ileer P. d.e Zwart

{n -ee" ve-r6ràeri i.r6 werdèn hier 2 toekoirstige voorzitters"ge boren".

Op v,ioenEd-ag 2/ {e}quari 1954 amiveert d"e prljzenko,st.l
clie. wordt opgesteld bij Café cLe Zwaaa.

Ook rLit jR:r vreer 2 uitvoci'i nËen!

ZatcrCag 20 neart L954. De gynnastiekzaal zat verbouwcl
worC.en. -A-Lle nat enial. en gaan naar de zaail van de Heer "
de Jong aar.-:de Dorpsstraat wasr tot nad.er order Ies
wordt gegeven. N.G.V. laat 4icb. C.oor een verbouwÍ.ng
niet verL'h:i jvenJ
EÍ.:rd. april gaat nen weur terug nasr cie zaal - na eerst
bij de Jong u:in of neer door. áe vloer gczclcb te zijnlr

22 t/rt 2l juLi 1954: Voor de 2e naal wercl cloor N.G.V.
neegeclaan aarr d"e avondviercl-aagse te Goucle., rret 21 iehen,

Bi j de jaarvergad-erjlg. van 21 clecenber 1954 is tLe
peru1lngleesteresse Mevf. N" d-en Toou van Leeuwen helaas
nieÈ herkiesbaal. Na_p- jcar uoet. zij r).e voortreffetijk
gele] d-e fi.::alciële zÍ jc1é vcn N.G.V. 

-vaarwel 
zeggen.r"

Ook c1e wa:rdelenthousi ast en krurdíg wcnd-e-llei<1eil d"e
Heer P. Ci:r jée verlaat helaas het-bestuur.

itÍe j.. A. àe Bruin wordt-op 4 jarruori_ llJl penni.:rg-
neesteresse. Op àe zelf d-e ver5 acLeri.n g -worc1t. beslóten
een volleyb:l. afrleli ng op te richten.. Volleyen rp
z n1'.c'r.,1n crti à 11 ac- e v Y +  \ * e b u A l r s i q f , .

o1l !5 Lraart 1955 rrrerd. il-e balans opgenaàkt voor de
volleybal afd.eling. Voor tle zaterdag wareD er l,. C.anqs
en l/ heren. Voor cle vri j cl,ag g danes en.Uf heren
Een reuze sukses zo kort 

-na 
clc start I

2! Jr.nuori 1956 z ?raa.rL in de zaal. De schacLe viel
nee, Lr'eaï er kon toch. een paar weken niet gawenlrt
vrorden. .



5 - B juni L9562 4e avondvi_erclaasse te
nane van 12 rTT.G.V. r '-ers.

Per I augustus 1!16 ts
leencl na rui-n 1O .i aar
uÍt Pernis zsl woiden
over te neDen.

. arn Le -EIeer'C. Vqyk ontslag ver-
trouwe ciienst. De Hcer Bosnan
v.erzocht cle 1eii1!rg pe:: 1] - g

_Eecr Bosri:ur órganiseert een kon-
lJee I n nne net 41 led.en, een groot

net d-eel-

S .]uli'1p16: Roerend en harteti jk ofscheicl van c1e Heer
C. Vuyk.
De Heer Bo srlan geeft op lB augustw vo,or het eerst les.

Het jaar 1p!6 sluit net'een ieaental van 205:

24 septenbèi 1pl6: De
talcbavoncl te Pernis.
s u k s e s t : ,

Op zater<}ag 21 septei:ber lplf
keurl<or?sen van C.e R.T.B. een
irr Ni euuerkebk.

]1 Janrrari L95?, Èet, probleefr leiclj.reg. De ïIeer Bosnao. :.
DCV'sLt lf,Tet zo eTF,.
Ue j. 9.J, Ne,:f uiÈ Ouclerker"k s/d" ïJssel ls aanssf,3oli:ken
ï9gT .q9_r"terctag en naangag. vóor <le andêre "fáèii"6*";
\/ercr rrog .na&r eeÀ. oplossilg. ge zoclat.

On $e t999**svergaàeri.reg van 12 april worclt besloten
op de srJ-licitatie van C.e Heer W. ÉUibers positiei-te
reageren,.'
Me!, C.iJ. Neef blijft voor Je zaterdag cLe tressen voort_
_"::T9li 

(4),deze verga<lering,was ook het verheugenàe
Derrcnt d-at t]er} naaf d,e nietme zaal aan d.e Toré.nstraat _
welke-op 5 april Lg5T was geopend. - nocht vurL"i*o!'--
lloera i i :

9:1:Y: JuL+i:,y 9: Zwarb_ngl I'I.g..y. vtn Z? ju:,]r t/n Zeugustus net tl asp. Ied.en vrèei deel aan -het 
zonerkcrrp

van hÉt K.N.G.V. tè Arn_hen.

Ii jd.ens àe bqstuursvergad.eri ng vrn 26 augustus cie{ilt
!9 peirnÍ.:ogireesteresse M9_.j, _{.-Ce Brui.:r néd"e, dat ze-
qg,a! Ïlguwen.pu helaas .N.c.V., va2qwgl noêt àeg6cn.
.rLLl e loï sp (nnk v,ror Ce voortreffelíjke wijzé-v{acrop
ze d.e kas beheercL heeft.

6evén óe d.anes en heren
p rachtíge - deironstratie

Uit .i.e notuilen von ,1g-. j lorver6acJ.eri.r:.g op.g nove;:ber rlf
b11ql.t dat Mcvr. E. VÍóser de Zwart Èot-le penrri3g;. 

- '
Deesteresse benoend is - een tai:lc dj.e ze,tot op hèdennog steed.s uitm:rrtencl- behartigÈ.
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