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De Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging (NGV) bestaat 45 jaar. Op eerdere turnactiviteiten aan 
we deze keer niet in. De NGV was één van de vele verbanden, die in de periode na de bevrijding 
werden opgericht. In de nieuwskolommen van dit blad was rond de Pasen al te lezen over de 
benoeming van ereleden en over demonstraties met turnen en jazz-gymnastiek. Die woorden 
illustreren treffend de trend. 'Turnen' is een woord van toen en 'jazz-gymnastiek' een term van nu. 
In deze rubriek past een foto van NGVers op een wandeltocht rond 1 955 – zeg maar rond het 
tienjarig bestaan . Voor en met zulke wandeltochten trok men naar elders. Het plaatje is 
waarschijnlijk ergens in de Alblasserwaard gemaakt. Dat het de NGV is staat vast. Emmy de 
Zwart draagt de eigen vlag met naam, oprichtingsjaar en vignet van een turner op een globe. Dat 
vignet had menige Nieuwerkerkse moeder (vader?) op turnpakjes te naaien! Wie liepen er 
pakweg 35 jaar geleden allemaal mee? In de linkerrij op de foto ziet men van links naar 
rechts:Jongenelen (?), Chris van der Wees, onbekende (met op de foto een half gezicht), Sjoke 
Zijlstra, Agaath de Zwart,,Corry in 't Hout en Molenaar van het Schippersbuurtje aan de 
(Capelse) Bermweg. In de korte tweede rij ziet men in dezelfde volgorde: Maartje Laai, 
w.s. ,janny Jongeneel, Rijmie Reijm, Annie de Bruin en Corrie van der Sar. Tenslotte zijn op de 
laatste rij te onderscheiden: Piet Cinjé, Dirk van der Sar. een onbekende. Jana de Hollander, 
Tonny in 't Hout, Truus Hoogerwaard en Joop van den Berg. De laatste is al jaren Canadees, maar 
verder wonen er nog heel wat in de regio. De foto zal gezien het publiek en de reeds opgespelde 
medailles van de intocht zijn, maar moe lijkt men nog heel niet!  
Van enkele wandelaars is de identiteit dus onbekend. Wie een tip heeft kan bellen naar 01803 - 
14870. Graag zeg ik mevrouw Klein-Reijm dank voor de foto en mevrouw Van Vliet-de Zwart 
voor de identificatie van de meeste wandelaars! 


