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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.
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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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Door óiverse onst aràighe d,en trad.eir. af, niet herkiesbaar:Mej._A._d.e aryi.n (tgoilwpol, .h. r. StóoG;-(iliËCdó'Ílr._c.-_Ha6e (stuàie)'lrr. J: Van nóeegàn (nadr nàtGfiáá)
en G. Herweíjnen (tij.lgcbrcl<)

Geko zen we r[e:.r Uej. .1" laay, d.e Hecr f.,. Overy]-iet enoe fleer l)" y.cr" st alr (w3lrên voor hun .d.iensfri jd. ook
R".IlyTllli.l gêv,,eesr), \?.ercter mdi. p. Àaeáóès["Jn-àË nu",u.  Deelen.
Besloten werd- 9p C"eze verg_aclgring d-e uitvoerÍ.:agen i.n hetvervolg. echt- al_s g7:raastiék denoi.stratie te-noiAenl 

---
zon(Ler toneel cf 'ruzie.- e1 d.bn jn de nieUwe gynzaal.

0F-70 novenbeT lgj? vrordt jn cle notulen voor het eerstn.êl. l ihg ger:rskt va: Sj-nt en'píet voor d"e Uetrt ieÀ.---Si.nt wes Je Hccr L. Cvervl.et en riót lrrèilïI-aàèëË*"t.

?^-?*^L?2?:_Groot Bonilsfeest te Arnhen, ÈeeLn'ane" net
v( : .  rv \_ , ,  J9 !L ( i t t .

11 juli 1p!B; Bestuursvergaci-eri ns;
De voqrzitter-opri-chter de Hecr d. de Jong Xon nibt1 i:nger voolzittèr bli jven-. ui ; wàoni-in cápeti: à-ei 

-:.s
aLd.aar in d.e Geneenteie.ac.r egkózàn"ïr-noet-naa eán- 

-
gpvofger worcien uitgezien" Hij blijfl no6 evelL het roer
]:r halld.an houclen narr rekent óp alÍer neáewertci.ng; 

-"*
clat hacl hij ook wel veràiend. rrà J *ie j*en!

12 ::t_i"l!:L1P5Bi M"l. q"r..Neef saat trouvren, Mej.d. raay treenï h,aa:r zaterclagri.icl,cLag. .lesse.n oger.

Uit d.e notrrleá rro;r 2o'nóvenber lp)B:

le Hggr ,le.Jon-g noest on c,e. 11 uur weg olr te
:r-,99!t"tr zi.jr: bsr te lalien. Miste cleze] kwa:r
terug e.n vrercl cloor v. d_. Sar op c1e rrotoí naarhuis gebracht" .,

ryet r-ngqng- vsn Januar i 1959 ken .Je lÍecr T{uibers alleenI s anro.tr Js l-esgeven.

T:;j:,.*i. 
v.d" V/j_ndt za1 cle nicld.agen voor haar rekenjrg

Tijd.ens Ce jaalvcreal,eri_ng vzn 22 janua.i lplp werd.aon Mevr. .r. vuil< óuyn Àáïr-ee d5-pi;il'ovu=Éoo,risd.
?: 51.:p hierbi-j.-een souden spetó-vc.n het.K.N.G"V.,de eerste voor N"G"V, sincls d-è oprichti,n8, Bi;oricleigoed.e prestatie!l
De Heer G. C.e.Jong worclt.gehulC,igC. voor zi jn LZyFj?o.igvoorzítterschap eÀ gefelióitee"a"Àei-zi:n Ëtoeibnáe- 

-"
vereniging.

. :
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Vakantiekarp ?5 juJ-i t/n 1 au6;ustus tp)p:
voor ne'E e€rst l-n het n_ie uÁre cenfÀn: van de K;N..G.V. teBeekbergen. Een enciri1 sukses o.f .v. 

-Utè 
j. H. ti;.

N .G.V.  voor  c le  T .V.
O.p g septe,_rbcr i-n het Jeugd.progrenn a net een gnoeD neis_j es__voor cen so or:b be.l1et, 

-getítcf 
a "Bo c,renb o[,i 

- 
"ii."l-

C^e l{eer !l/. Huibers'.

14 Jaluarj- 1p60e -De Heer G. r1e Jong tieelt nee nu toeh
heus de ha,ter te noeten 'over<Jragen. -

Op c1e l.eclenverg ad.er i 16 vm 22 janu:ri vuo rdt Me j. lC. van Wcg enÍ.ngen gekó.zen als voopzi-tster.
AIs nierl,ve b.estuxrsled.en:

McvE. ,J.. Vuik-Duyn'; 
-

Me j .  H. Vlsr '  en
d.e Heer .Adr. cie Bf i n. l

De',--Heer .cle Jong werc]" b eno errcl tot ere-voorzit-ter, n a ,

9a-.- 14 ja-ar-voorbreffeli jk Ae jonge veenigilg te
h e b b ê n g e l e i d .  . . . -
0p 16 jr.rni 196O wo:rclt bericht.ontvangen vrn. de R.T.B. d.at
aan C.e Heer: G. c1e. rïong b,et speldje van vercliensten zà1
word-en ui.t6ereih. . -:

Op ?_Se pbenler 196O worót besloten nee te gaan d.oen aon
d.e ttToto et, :

0p rle l edenverg aclrcri.ng van 23 Septer.:ber stelt Ce Heer
Markus zich na ruin 10 jr.ar brouwc d.ienst niet uecr
herkiesbaai. Geko zen worl-t <le Hcer A, v. c-... Vel3en.

{a t]é jaar vertrelcb,per Jl janumi. Il\f 1/r laar vefirelcE,per ,l jan:cri. 1!62 d.e Heer
W. -Huibers en zít  1Í.q.V. zonCer' leidÍng! lÍjtr.LlrÁi-L_ r\: t_(illlF,, .

Pdq+? het 6e-br.ek ad+. leidirre - divcrs-e lcC.en helpovr
i+l-*ulg inpasse -.worct. er zofret op f als op f+ rpíii
r:,oz eell r SaaLe ul_tvo el'jj-rlg 6 egevcn.
Pen pluil op c1e _hoe<t voor b strar en ledenÍ
bipecj-aa]. gerlóencl worrlcn hi t:r' .Tn - T,rnrr Hon.'Spec genqen$ woq{cp hier Jo. Laay, Henr[1i VÍs,
TrÍx Vis en .Je Heer Put.

"B*1+!9*Bss941]-eÊgng@Igc J . uorrr-c_ v aL WaË etr:i.ngen g aat tr ouviicn en treirigreerb tt .ZLj zaL zich uit N.G.V;r'terg.g ;roeten tret<Jren, rrá vefe 
-

jaren trouwe d.ienst o.a. alÀ secretaresse eá d.aarna ,
als voorzitster.
Wiéuue-Èósi".r=ieco"-zi jn-: Mc j .  Julos Kool,_Mc j.  _hcp
Ian WeelCe, d.e Heer J. Schoutcn en de heer .!. vrcio
Nad-ort.
De fieer D. Deelen vrorclt geko zen als voorzitter.. -..
Mej. C. van Wagerri:rger. vío rdt b eno q:,c} als erel-id.

Pcr,l Septeuber 1!62 worf,t .f,e Hccr G.S. Groeneweg d.e
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?1l a.,vergad-ering v_tp 6 juli 1962 wor_lt Mej. J. Kool le.secretaresse en rie Heer J. schouten hoofd rïa* Èo"niÀsià

Ao:rtcl led-en jurri 1962 ca. T+O.

Ti jdens il.e . vergacler-Íng op 21 supter:.bcr 1p62 worcLt voor heteerst uelding ge_naatcb vgur nayot'rek en lÍssei;-;à.óÈil Ëátc,c rlaorl van de Hecr Vi. Iuis_, 
- 
voorzifrer v_n f lO.C.=enthousiast sekretaris. van b.et rayon, ,oiáï càrróóáa]*

Dc Algc;-rene r-,eaenvllpgioll{€_v3n_1! jarucri 1963 bui6tzich over d,e f ilanci6le zorf,en" Er'wàr:r een prope6anda
Kourissie benoencl orl neer náar buiten op te tiác.Ë;"; t"trachten neer nieuwe le1cn tc wi,.,iónl
$eu Elazen-alóie noet tLe fj-nanciële zorgen helpen ver_1Íchten.

Bestuur: De Heer A. Ce Brui:r noest i.::. clienst en vras nietherkiesbaar. De Heer H. Oosterorr nlur zi jn taak over.
De nieuwe J.eicler, :,9 -!ec1 G.S. Grocnewcg, was_ uitstekend,vicL-echter bêt6in 196, 6 #kón-;ii*áoo* een nersen: .g g[u6l.t i rr g.

?11:": J9 Laqy_, sc.rue_ir net Hen:qr Vis, T-rix Vis, Kecs Vis
A.i.rL L:cc.s cn J arxly Strui_k vjlcien tje lessen, toéh ^doorgang.Cok deze noeili jke perioCe kwm ld. G.rtr. trslt_r<zl- J dezegcwelcl ige lcden-gocá cLoor.

2/ Mrcrt Lj6J st ar.t Je nieuw op5erichte heren senioren
gll?p:--?3". groep zal niet aan-vretL.strijtl.en "t "itocá"teun
lLE EIDETIEN .

Cp. de bestuursvergaa.eri-ng vcn Z juli l96f noet c1e voor-zl_'coer ce Heer Il. Deelen tot zi jn spi jt rlecleiielen, t, ,geen tijè neer te h.ebben voor hèt vóoizittórs"[àp. nátbestuur stelt voor d.e Heer f_r. Overviiet vrraarnenentl voor_zÍtter te naken en J.e Heer D. Dee.len vice:vó-orïiïier]"i
A-L Cus wo rdt beslotc:r.

ïn iiin+ 1!6] warerr dc.Hccl l. Ovenvliet en Mej. J. Kool
3a*we3_19 blj c1e laatste, feestelijke les, gegèven-Coor-
l]]-Fi'v- -il'i 

c ,

21 Septei:rber Lj6J..'Het z+OO ste lid- wordt Í-ngeschrevenl

f -,rgnuari 19g4j -Op--d-e jccrvcrgaCcr::rg wi;fi6t b.et
Pestuu_T zo, dat Je. Hour L. Overvliet vooràitÍer .worlt en1ïrarls vogelaor gaat cle Hcer H. Ogsteron vervangen. Depropaganda Kolnissie heeft niet llaar wctts eeweikt. ,_l"e
technische koir::íss j-e :re ent d.e werkzaanhcclci er wéÍ li i .
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41 _o_p àe_ze _j aarver6 ader j:rg laa.t het "toto-verslag" van
d.e Heer D. Deelen een-nooi batig s a1clo zien. Ook-hier
is N.c.V, sJrbief I

Uit c1e notulen van d"e bestuursvergadcri-ng van 25 sep-
teuber 19dl b1i jlrb C.e spanni:rg voelbaar óver d-e konst
va:r het IOO-stc lid"?

Op- 1O olcbober worr'-t J,e Hccr G. Ll-c Jong.- ere-voorzitter, -
sekretaris vrul ( ' -e R:T.B. Hi j  bl i j f t  pkt ief .voor ae gyÍr!

Op 24 oktobeí 19dr wor,:t fret 5oO-ste lid i:rtLcr,ln:rl L-n-
geschreven en weL Hannie Vrryk. Zi,i \ryerd et het bestur.m
Ooor 3 en W.officieel op hel raad,huis welkorr_ Behetcu..

IIet,'karr ook wel eens :-loeiJ.i jk zi jn jJ. het leven. Zo
b.v.- voor N.G:V. op 14 n ovenber'; De heer G. Groenewcg
booC na nrilr 2 jaar voortrcf,felijke Cienst per
1] c-leceuber zijn ontsla.g 1n.

Be-ber nieuws:

Op 19 n-qyer:ber ontv a.ng,t de trouwe penli.:rgi:eesteresse
Mevr. E, Visser cle Zwart uit h anrlera van Burger:eester
Vogelaar c1e beker voor d"e spod, die cLat jaar aan
N. G.V. wercl toe6eketr.d.

De j aaruergatlcri-ng 14 decenber I!6,11.:
Á.]-s ni-euw bestuursU-c1 worclt Mevlr. C. Miihlnan gekozên,
c1e Heer ïleans'Vogelaar trccdt af, niet . herkiesbaar.
Ook .le IÍeer v.d-. Vetden korrt, na I jaar "non-aHief"
weer in het bestuur. AanBekond"Ígci. rrerclt Cat als
nj-euwe technisch leider d.e Heer J. Grootschol-ten is
aangestelcl. illj be6int officieel 4 januari, r:.aar helpt
in decenber aI zoveel nogeli jk c1e zaak d:eae.ien,.1e te 

-

houd"en, uet ned,ewerking van (Le Heer Kees Ha6e en
Mej. Jo Laay.

Be stur:rsverg ader jrg. 2! C.ecer:ber 1p6rl. Verd.el5.ng t aken
i:r het bestuur I Mej. Jo la.ry worilt le" selcetCesse.

Met Jngang van 15 februari kor,rt als 2e trsiner C.e
Heer D. Tenpelaar voo:c naan cl"eg en zaterdag. Ej$delijk
wordt er ook besloten een nie uare balk te kopen. Deze
balk was al vele nalen onàerwcr? v.m. gcspreÈ.

3estuursverê,aclering 15 septenber 196!: Er noet.helaas
afscheid- wordeÀ Benonen ve.n het trouwe bestuurslj-cl
Mevr. G. Vuik-Duyn
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S:}S*X noet rlit jaar zekeT 6enaalrt word_en vaLr het N.c.V.
*r{rsr: ._FjeD tre quent verschi jnenc1 blac'.. Door juiste
i.nf o n:atie wordt hi_errree cLe band ilr:C.e vereniging zo
g;oed nogeli jk gghouden. I{et stenci.lwerk wordt-op-c.,,e
eÍgen aangeschgfte r:.achj-ne genaakt. Hulcr.e aan cl_"e Heer
v.d. Velden voor het vele wérk d"at hij.voor het kontakt
verzette. Het blai' gaat overigens Piróuette heten.

Het ejj:,r_y31r liet jaar 1p6! efurrligt uct probleu.en. De
Hegr_D. Te:rpelaar hêeft op6e ze-gc1. Oe heèr G. Groot-
scholten wiI wel zi jn plaÀts bèschikbarr stellen .al.s er
Cén lcid.er voor Je hu]ó vcrenÍgi.tig word.t gcvonden.

-lijcf.eng <1_e jacrrrerga,-1erÍ:6 va.r:. 6 jarruari J-g66 koi:t
Merr. E. ViSser cie Zwart net een d.oor haar-nol genaahe
werkeli jk - unle>ke yeel'2lttersh.arrer. ïlen reecl,s lang
s lulrdrcndre wens rian CLe Heer L. overvliet wercl híerrre<le
ue er cl:ur verwul_d.
Áftraclen Merr. J. Vuik Drryn
Gcko 5en werleu de Hecr Keós
Me j. 3ep vcn tuyl (worclt 2e

en cle Heer L.v.'CL. Naclort. :'
v cn Vrl a5 eni.r:.geJl cn
peruringneesteresse).

ledentr.I jru:unri I)662 4JJ.

Á-Ls trainer kont be6in 1.!p6 cLe Heer Sterker. ,
Op_ ) iraart ï\reri'. ae He er L:. Orrcrvliet ook tot voorzitter
gekozen v arr het Rayon Lek en fJssel.. l
Na ret;en kont zonneschi. jn, ook voor N.G.V. 0p 22 en
2] april wcrcl tij denq egir bizonclcr geslaagclc* ontsp:nn i.:rgs-
avonC. en lidCag Jret 2O-juj-g bestaan geviérd.
Voorzitter L. Overvliet kolr iret zijn be stuuir terugzien
op een bizoJtàer goed.e 20 jaer, rret veel h.oop Voor-
verclere uitbouw i.:l il-e naaste toekor_rst.

pn.2f juli_1966 organiseert N.G.V. d-e espiriur-tenc.,ag voor
het R a.yon lek en ïJsse1 op het voetbalteirejl aa.n áe
l+ju\",19, -Oek-een nars doór t1e 6errcente behoord.e bij
clit fcstijl. Ook rle avon.ï.erronsbratie wa-s ee:: 6root-
sulíses. Een bizoncler konplirtent ae.re Mei, Jo lcá:r wo.s oD
zijn plaats; cloor ziektb-van ile Heer S{erker há zij eé
laaÈste weken de technische leidiÀ6 6ehac.., Daast àe-
organisa,tiq voor deze a!-ag.:

0p 20 au6ustus bec'La.:rkt c1e He er Sterker al s tr.a.i rr er. -
lrà e.rc1o or- cte v ereni6i::.g zon cer tecruri só nà-i " i-dïil 

";+a:_:'

te zitten. Het be stur-rr en een aa:rt al ènthousiasÍè leaen
Der ]cïl -leze taek tijd,elijk ovcr. In vol6ord-e van hun tack
i-n Li"e we uk v,lirren tlit :

Mêvr.. Bep virtr Bohe[e.[,
Me j. , Jo .traqy
Me j'.' Tri-x Vis
UIe j. Riet Baas
Mej. Ria van cler Wees
Me.j. Tonny Ovcrvliet
II.r'; Jaa.D Schouten
ï{r.  Dik-Deelen I q



L[ei. Sicni ïerkc.i.k
.iIrI J.;-Westplate (Icraer 5,enec4!e)

Mï j . ï" ; ' r ." ; ; ; ;
Het leC.ental berlraagt eilci 1$66: tgg.

0lr C.e N.G.V. uit C.; "leicli-rl6-fu rpasse " te helpeÈ werken
bestuur en llr. G. cle Jong a1s ere-voorzitter hard i !
harrcl. A.l-s sekretaris van het R.T.B. wist hij de ilogelj-ik-
b.eclen beter cl-rjn wj-e ook. Juist j:r deze noeilijkc Óag en
blijkb wat Yoor een honogene g:rqep het IT-.G.V.. ! e.stuur is.
Hul- áe aal .de h orcle werkeis varr deZe "sorlbere", c-La6en. '

Bi j  Je sol l ici t Íurtcn bcvindt zich ie Hecr D.P. Weststrate.
uiÈ Vlissin6enr di.e Srer 1 dece:rbe-r 1p66 al.s teqhnisch
leider wordt. béno eucl-. OnCcr zijn enthousiaste qn +ê-s-
lrundige lei*ing zzL de vereni6ing vseer een ni euwe
bloeipcríode tc5,cl Lo et5, aan "

Veel c-La::k is de vercni5;i-ng vcrschulliE;Ó am cle led-en,
dLe zo trouví tthun" Iesse$ hebben 6egeven en zo i1e i

verenÍEing voor onclerg:ng behoed' hebben.

A]-Acr-rer.e 1È.lcnve rÉ3 '.,ri:rg ! j uru ari 1967. l,{evr.
C. 

-Máhllan-Gri-ft 
en Mei. J. Kool tret'.en cf. Vooral

Me j. Jrlles Kool was cell- zeer alcbief bestuurslicl _6ewecst. ,

Á-ls nie uwe bestuursle:len wer,len 6ekozen: Me j. J. van
Vliet en tl-e Heei: J.H; clen Boogert. lli j ilens àeze ver-
gaàeri.lrg wordl, besloten een spa:rrpot te nofren voor
het 2l-jari-6 jubileu:r.
r ^ . , .  * - - . ^ ! ^ . r  . - . , , , ^ - r  L 9 6 Z :  M 1JJ\t La\;iI d, --U I \, Lr.I J-rrqlar

Op 26 nci- rrrorilt beslotein voor Fl. 59Or- hout te l<op9n
vóor eerl eig,en tribr-rne íl tie Synzaal uit c"e toto-pot.

AJ.Áeirene le cienv er6; aleri-:rg, 4 j rnu eri 1!68. Geko zfiL
;;;à"n els ar:evlrlIilg op-het-bès1tuur: Mc j. Ria Rcyn
(,1ie is aelge zocht on het sekretare'sscschap Ygn
Mej. Jo L.,a a! over te ne en) cn Mcvr. M. vcn Nieuvpoort-
q.l. -11

16 januari 1968. On'llcr' m. 46 zi jn cle statuten
'troni. :rk1i jk 5;o.e dge keurd" '  r  . ' ,  

'  l
ï Iet loo-jari f  bestaarr vm het K.]T.G.V. welcr '  o.a.
ond-erstrèept"cloor .fe alcb ie .'ni/reqgde- beleven .is vreugàe
geven". Diirerse Nieuwerkerkers ilLe het goecl.kon*en
ËebruiÈen werd-en bezocht net bloenen en fruit. Eerr
Èizonder rla.nkb acrwerk I
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!i +3"i"i.i8:3.*:LËitr":;..1*"àiF,á bru5;, cre rrots uit debe6inperio,J.e, op het i;eleente-erf staat we6 te roesten.

$iËF"iï"}i"3H" ;";3:;iffi" i3"Jtri ffi à.1e3:,,
91het bestuur te verle.ten, orr:n=ïnr-'ai
5etrouwelr" "

De Hecr L, Ovcrvl-iet _
A . v .  i .  V g l J c n

c1e re cl-en

t'ril plaats naken voor een
JonËGre

- i;eveeL cut..'.eï' ure rk
- i-s verhuisd

wil- neer tij<J" voor het
groeienrl ge zin

- kondi_gt vertrek aa.n, ze gaat
troul'vren en eld.ers wone.n.

Me j .  J.  laay
Hee r C. v. Wa.geli:i6;cn
Mcl'r. B.v. BoÈe::_ren_

rr a1 iir/eel-,fe
Ook  Me j .  J .  r r .  V l i e t

Geko àen worclen: MevS, p. van Rij_Breur, .tg Hc-rcn T. Rolloos,J. 
,  Laauv,ren cn_Mè j.  Ria-v. r. t .  w*"..  ó* iààïuouzar over enkele narnden Mej. J. van viiài

9pvo16en. zij bti jft zoranfi-no[ ;i i. 
--""

De Hygr J. clJn Boó6;ert wori_lt aïs-vóárzitter
_- 6eko zen"" í ,
I*i^*_:lt 6clijk begi_nnen rret <-Le Hccr L. Overvtiet teDêi:ede-trên voor het ve le_ v,rerE voo:n N.G.V. "";;;;;*ó; Iï;""L. van overwli_et beJ.enkbe de ;;;"iá;'róneiá.rr.ió uà"i"Ë"_1ed,en. Het bestuur is van ff óp-ii'iuiu6;5erracht.

14 januari 1!6p1 Bo.p":FJrrA op hct 6erreentehuÍs vooroprl_cntin6 sportrear_l.

BesÈur:r'sverÈiêrierin6_ 2f ;ei _L9,6j: Gesproken wer_.. ovcr het
R13t*. r;1? :y::1+ i +.^. v.' n1,,iá,i9" JIài v os"rn.".
: ;;' #" ;;: ; .,,'à.'. ilJ" ii 3 ïft"Sgi lffifi ̂ . i" *" l:i;r gïJ,,:"" o oo
??,-l?y:'Èol 1!6p:-_Voor J,e tv.G.v. jeug.l
ochtcrLir rct sint Nicorc"s rn ,.c zrar-. aï3"Ë,uïï" 

hccrlijke
lVle'rr" E. Vísser rLe Zr,vort, ;ic ziàÀ"iák in r,.,cze fimkti_eÈoc ' "  op her :c  o far ts  voel t .  R i_a; : I . - ,óèL*  or .  p ie t  is  eenleuke àssisteàt (c ) voor ct.c Si-nt "
$i j.lcns - 19 lei.9nrrer6o.t1eril6 

_v ru 5 j alu ar i 19?O l,,,ierc-.1 hetuuishou. lc li.lk Fc;]c Àcnt dd-scÈeírá tï. . "tàí"È"" 
- 
:_r, ïóáZ> .M" j .  R.  v . - .  wccÀ stc t . ' -e"z ià ï ; i ; ;J ; ; . * .sDeer .  ur . ;v r .R. oskan-Vc:rhoef weri_ als _ni,euv.,-bèstrlirsficf 

-#Ë";;; .
Bes t-oten werc" tre 4 vol genG-i;.ioÀ-;i;-i'ri,i -r"o verir,i ensten,,te benoe.,en. De i."ar-cs.Jo Laay "rr:nàp .ru.ido;q*;:;Ë"fiË;ïá"en i:-e hcren L. overv]iet en i. ".,r.-vóia* "".".aà.Lià"--veriiensten ti jclens hun besturr"iu"ioáu.
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Bericht was on bvan6eD. var verhogjng z aalhuur v &.1. ca.
Fl. 14OO:Í- Laal' ca. Fl; 2llOOr- pcr jaa:cl De "Ge.1e entc'i.
ze6t toe subsi.'Lie verhogi 116' te bcwerkstelligen. Ook
woriit besloten voor ,..1-e eiLgcn tribuno naast Íe 40 reeis
aaff.ezitsê plankcn na5 lCt plimkcn te kopen. Een
uít6rvc v..ur c:.. Fl. IOOO,- ."_ie ,lankzij-.lc Toto-alcbivi-
teiten van de Hecr Deelen nct ired"ewel.kers, betaal.a.. kan
worJ-en.

Ti j Lens i'.e bÍzonler gleslaa€j(ler uittroeri ng op zaterclag
2J apríL v;ord,en aan le nieur,v benoende lècr.eir. va*
llerdiensten tirur oorkonde overhan.iigd.

J scptei-rbcr 1970: De f eestkoi Lissic wor,.lt 6cvor:cl ;.-oor
de ilales IVI. v';ur Ni e uvupoort-Strli cn R. Oskr:r-Verhoef
-en ide heren V/" Peppelr:;ur en A. van Wieringen. Er rro et
harcl A ewcrkt word.en oi:t van het 2l-jarrig jubileui: Íets
te nakenj

Trr,'e e ultzon,ler]-i jke sportprestaties in 19ZO: Gernie
rlan -Nierop wot1. voor- c1e 4e iraal J.e on ib:r li-rq;B lred-stri j,,1en.
Na d,e ]e overwj:-mi rrg i-n 1969 hacl" ze de eerste beker 

-

a1 voorgoed" "veroverC" en zíj becf,t nu Íe btsÍ-s voor
cle 2e gelegil"! ! Overigens heeft Gerrie er h ar,.1 voor noeten
werken r r.uft ile ned-ecr.irgsters zr.ten h acr vlalc op c1e

llievr. f. Stei:r-Vis, in j"cze geschi e c-ienis beter bekenC_
a1s Trix Vis, bebaaX-t haer Sste .iiplona en krij6t darr-
bi. j  de 6ouLlen spel l  rrrur. het K.N.G.l l .  Een uibzonf.erl i jke
nr i .  ' h i  p  ' i  a  1ar*  2c ,  i r - , -n  c l  ê . 'h+ê .1^ /prccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$uJrJrc, \-rs !is zEr 1/ d ^, r.uUï Gê11 enkC li_ng
t_s gecvelrss_ri..

ISa c1e vyet iro ei-1i jkc periocle ron,:', 1966 is N.G.V; weer
É;eheel te_ru€j ;et i rr fpfQ Aiverse Ie en 2e prÍ jzen iri
Rqyon en  R.T .B.  verbe ld .  De Heer  D.p .  lMestËt rá te  i s
5cblclcn een uitstekcrlr-.  leidcr -tre zi in.
28 clece,rber: Uilrv,/e dstri_ jcl volteybal van ,je h3 retx
senioren te5eu Zoetorl lecr,

Aantal lec-icn bep;in l!11: ruin 610 le0cnj t 3

I februari 1!/1: Á16enone Le -lle itve rgalerilp;.
\{c j-c J,,i li:rql Joor .lc Hc,,r D. Dc.,lcn - cf6;evàariigd-c ye61,
Jc Sportracl - .L-.t t'.c ecrstc pall voor-,lc Je Ê;y:lzaal is
g;eslaq;en: hoop voor Ce n ar.ste t oekor.ist.
Bestuur: Niet herkiesbaar onze tr ouv,re sckretn:iesse -
.';oor huvrelj. jk niet vecl tí j cJ, rleer - Mevr. R. v.,i. Berg-
Reyn el IVl," vr. lVt. vm Nieu',.}oort-St3rr (bfijft v,re I j_n
Je feestkourissie ). Gekozen wo rclen l\tlev r. ï.r. r'.c1.
Hocven-va.n Marrïlekes en c1e ïieer ltr/. Pe ppehr an. {--

1B



Er hieri.rc:ie zi jn wi j aa.ie het e in,fu 6 ekonen v.r.n 2J j aar
6cschi.- lclis v :u1 ee:_ rc.rcniÀiLrij.
Dc zc pcrÍo '-- ivirl oik.,rlcrkt -_óat: 25 i a:r I :u*: ccn
b-stuuru=. h-bbcn zo_rc.ur intcrne aoc j_l_i;khe ._cÀ. m.t
een 6c1uk voor cen .1orp a1s Nie r:iv crkerk 

- 
a/c.. IJssel en

lï.:,t _prclr1,i6 voor cl_e vel-e kinderen en orx-L ercn àie
zo fi jn "gegynr1" hebben eD. rro€l volop kurncn gynen I I

Áttentie: VrijrLa6 2J en zaterJ-at 24 april wor.-lt er
Eeen les ge5evenl ! I

ot o



-Zatercfa6-3t_apri! t97I

{I: *5 * :-- "."ndF^ a:rs- -c g.o1 -h" !_ ug"p. net ne ir-e we rkib g v an
frïnï*ï"*"oerkse 

Mu zier_ en rá^"uoéisvïreni.-6 i nE

i:i3*exr*:ni3;"i#.ltio:B8 $ff out'u*okaa1 aan do
LÀ}:rerwe8 zal oD "ok:19 plaatsea q het dorp eenturnd.enonstratLe word.en 6e6evet1. -ffierrloor 

k$e6en vÍij
.9:.',P:"9lifk1*6 over een vràchtw;6_d ili a,nhanser _wer.Ee werc afsestaan dlor rr, deï;;g- Ëon pó"tïÀo_i;f,

?:"i:#*ffiï,ilË:' is noc., 
-onne1 voorbehoud en kall nos

Route:

ï l i  nàa "

Torenstraat, Dorpsstraat, -schoolstract,
{: f . - ryf o=ioastrà et (turÀd-enon stsratie 

-rio 
o r

#: : " * I 1=u-'l3t!TÈ[ ;,.,n-i3e.tË #;; "t,
K.:,11t*::"_ r. E"gopáÈÉ itdË#iËiïiË#'urt au
f:fl_""y1yier1g.an, Kerklaan, r<on. Íuii"na_u vr (1u r, , Àurr. wt-.t.n e -llin o,SËraat , pr. Be atri:r_
BHI;1'' Íl11tae,-n1gEt1 aii ó v" á"' nài" víI il"ris
ï::I1*iggl), Kerkraq+, eài;iáii.il;'-
:9:pgt derphgat (turnJenonsrratie UiÍ ae
3lan9Lyeer), g". A1"T?,lger1aan, 

-nÀrtI*L;,
.uorpp_trggt, Torenstraat.
ca.  L1.7O uur .

Het bestuur en de feestkorriÉssie rekenÈ i-n c1êze op Ulu#iáïï";i*il"*ï,%'i'"Bg-t.'.r5*;"$È*;"*"$;;;;Ë-"
-o- o-o- o- o-o_ o_ o_o_o_ o_

Het tenue voor d,e optocht iS aLs
Meisjes tot B jaar - bl auwe broek net wit truitje

of blo,use
I jaar en ouJer - wi!t9 jurk net eventueel

wit truitje
Heren en jon6 errs witte broek en blouse neteventuee 1 wiÈte trui.

-o-o-o-o-o-o_o_
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Het huiclíge bestuur j_s als volgt sanen6estelci;

IIr. J.H. tLen BooÊicrt
Batavierlaan-24

Ilr.  D. Deelen
_ J.A. Bcyerinkstr. !]
Mevr. E. Visser-d-c.Z,wart

Fr. Be atrixstr. 62
Mevr. P. varl. Ri j-Brcur

BospolderstT. 6j
Mej. B. van BqyI

I s-Greve]llveg 12O
Itr. J. Schouten-

Parallelweg J/
IIr  .  T. RoLLoos

Schubertstr. 26
IIr. J. laauwen

B o s p o l J c r s t r . 6 p
i\ttrevr, R. Oskau-Verhocf

CncLerwee 19
Movr. L. v. 

-1. 
Hocvcn-

van Mannekes
2e-Tochtwc; :61a

ïtr" W. Peppehián
VerzetËur. ?B

Itechniseh leicler:
Ilr. D.P. !ïeststrate

Bizetpacl 18

eeegtkorïÉCsig_

Ifr. ,W. Peppelnan
Mevr.. M,.- vo.n Nieurpoort-Star:
Mevr. -R. Oskarr-Verhoef
IIr. ,ï. Schouten,

Voonzitter
tel-. 2873
Vise lloorzitter
tel- 292I
Pgrrrr inglsggteresse
teL 22tl8
Sekretaresse
te1 2BpO
2e Pcruril.g-reesterê s se
tcl- 2991
Materialen afci.
tel 2672
nateri al en af C.."

.AJ-6 erreen
tel 2468
4J-6e:reen
te]' 142L
ÁJ.geneen

tel- 77oZ
Al5eneea
tel SOVO

24



Zegt het paard tegen de bok:

M
M'n kop eraf als er niet wat meer

do  na teu  r s  voo r  N .G .V .

te werven ziin !


