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A.

SPORT

In Gieten:
1. Yoetbalvereniging " Hiêraan zíjrl. 15O leden verbond.en, clie in ieder geval
acLíe! zíjn, De leeftijdsgrens is 9 à, 10 jaar (Ianttelijk) "
2. G:runnastieknereniging. 300 leclen acttef.

Men

heeft

meer

vrouwelijke dan

mannelijke leden (verhoudrng ongeveer: 3 op 2)" De leeftijdsgrens is
5 jaar. De jongste groep r's verreweg het grootst - na,a.rmate ile groepen
ouder zijn worden de aantallen klerner, Het blijkt,. dat in het algemeèn
tneisjês langer blijvên dan jongens"

3. Korfbalvereniging.
4"

Eext)

verenigi-ng met ongeveer 6O actreve leden.

+ 40 actieve leden

Zwemclub,,

uit

Gemengde

uit

Greten (daa.rnaast nog ongeveer 40

"

Ongeveer 50 leden uit Gieten zelf - daarnaa'st nog veel leden
rle omgeving" Ongeveer ile helft van cle letlen is jonger tlan 18 jaar.

5. Tennisclub.,

uit

6, Danclub. 25 leclen, bijna, etlen
7"

Schaakclub

"

volwassenen.

15 lerlen" allen volwassen heren.

8" Motorclub. Hiervan zijn ongeveer 50 mensen uit de gemeente
vereniging organiseert sterritten voor autols en motoren.

9. Sriclgectub, Eet schijnt dat aan deze club 8
10. IJsvereaiging. Deze is zeer groot.

liil is.

Men

rla.rnes

zijn

lid"

De

verbonden"

verÍnoetlt, clat bijna ietler hiervan

11. Rijvereniging" Deze is regionaal georga.niseerd (Oosternoer).
gemeente Gieten komen ongeyeer '10 letlen.

Uit

tle

12. Yisclub 't Veentje. Deze heeft een groot aantal leilen, Á1 het vi swat'er
in tle gemeente is nl" gehuurcl door d.e visclub. Wr-l nen vissen <Ian moet
' nen dus lid. zijn.

13. Pas opgericht een tafeltenni sclub, d.ie 12 leden
.14.

Biljartclubs

bestaan

er 3 in Gieten en 1 in

telt (geref,).

Boruren,

ê
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Aantal personen van 14 jaar en ouder, dat dagonderwijs geniet
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In Gieterveen zijn

q

sportgebled de volgende verenigingen:

1. Gvmnastielwerenigins. Telt 150 actleve leden.
2. HandbalvereniEtng. Telt 40 ecti€v€ leden. Vereniging speelt in
3. Vigclub èietenreen en Omstreksr. Telt
waarvan veel woonachtlg

q

Niewrediep

140 leden

1e klagse Nootd

- vrijwel allen

volwaseenen,

4. De tlsverenlginq iE evenale tn Giet€n erg groot - vrtJwel iedEr is lid.
5. Er zijn 4 biliartclubs, Dit gaat per café. Er zijn 3 cafére op Gieterveen en
1

lr

opr

Nieuwediep

Nieuwedtép is één sportver€niging, de voetbalverenlgÍng Bareveld met
spelende leden,

ca.

100
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B.

KERKELIJKE YERENIGINGEN

"

In Gieten:

1" N.I{" Y.C.,I"C,i ongeveer 80 leden van + 12 - .20 jaar:, gesplitst in
gr:oepen; het grootste tleel is jonger dan 16 jaar.

2"

Vrouwenvereniging; 60 leclen

- vrij weinig

jongeren

(toi l0 jr,)

overwegend. ouderen,

3,
4.

Kerkkoorg gemengd, 18 leden (6 heren).
Zond.agsschool

i bloeiend, + 150 kinderen, blljft vrij

5^ Geref.

.
6"
7"
8.
9.

Jeugclclub

I

28 leden

- gesplltst naar jongens

en meisjes.

Evangelisatie zangkoor; 20 leden
Evangeli satie - vr:ouwenclub; 13 leden
Muziekclubje; 14 letlen
(Tafeltenni sclubje reeds genoemd)
Ev'angeli satie-zond.agsschool; + 15 kind.eren.
Lang niet alle leden van deze clubs zijn gereformeerd.

In Gi eterveen:
1, N.IL C"J,Y.

j eugrlvereniging t 12-21 jaar: 65 leden.
groepen3 jongens 12 ' 16 j.r.). ,.
meisjes 12 - 16 jaar)' gemengd 16 jaar en ouder; + 20,
Blijft, vrijwel constant + 20 jongeren"

2"
3
4"
5,
6"
7.

constant

Kerkkoor,

+

Gesplitst in

30 leden.

Yrouwenvereniging; 30 b 40

1ed.en

Muzi.ekvereniging; kwa.rn voort uit 3 eugdvereni.ging r
Geeft ook zang, revue e,d." (reeds genoemd) "

112

teden.

Zodagsschool. bloeiend, + 80 leden,,
De verenrging voor
gemeente-avonden.
De

Vrij zirlnig

Ilervorrnd,en (V.V,H.) houd.t soms

V,V,H, zondagsschool, 40 kinderen.

"
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C.

CULTUnEL,E

YffinIIGïNGlm{.

In Gieten3
1" 2 toneelverenigingen, dén algemene ( Ígelmerstr ) en dén arbeidersvereniging 'rErmst en Strijt

r

.

2" 2 zangvererigingen, die ook aan toneel doen (dén clamesza.ngvereniging)

3. 2 nuziekctubjes

.

(accordeon en andere muziek)

)4. 1 grote harmonie net eigen uniforment

'waaraaÍI ongeYeer J0 mensen

neewerkên.,

5" Fotoclubjer 15 letlen.
6. trdaatschappij tot Nut van tt ÀIgemaen'

fn Gieterveen:
í

" 2 toneelverenigingen
groeperingen)

(een voor elk van beide Gieterveense

"

2. Muzi.ekvereni-ging (ontstaan uit de Herrormcle J"Y., tliverse kl-eine
instrumenten)

3.

Ba,nj

"

oclub ( ontstaan

in

openbare school).

'|
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D.

OTERIGE ÏERE$IIGINGEN WmIsA-arM oP I{ET TERRETN vAN VoRMING m{/OF ONTSPANNING,

In Gieten:
1. Boncl va.n ?lattelanclsvrouwen + 240 led.en

De wergaderingen $oralen zeer

goed bezocht.

2.

?.v.d.4"" l7

Yrouwenbond. van de

3 8,0,D.70 leden (na.:men)
4. D ,P.1,Í J5 lecten (me r sj es)
5. Padvi nclerr j 38 Songens van 8 6. Herensocrêtelt - 25 leden,

led-en"

.

7

I Bej aartlensociétei t

8

16 traar.

,

IIel, N,V.,V orga.nr seert twee keer per j aa.r een mrdclag voor de krncleren
vaJr hun leden en een of twee keer per jaÀr een avonC- (lezrng. frlm)
Verder hebben de verschrlfencle onderafdelingen (vakverem gt ngen) hun
eigen acti viter ten"
YooraL d.e afdeting van ale va,lrvereniging 'rvoedings- en genotml ddelent'
rs groot, r.v.m Uilena. Zil hebben verschi llencle an'onclen per Jaar
Landelijk worrlt via het N Y.V voor tle 12- en 13-;arigen (eerunaal per
kind) een vakanti eveek georganr seerd...

9, Het C"N,V, heeft o a. een Christelijke

Lanclarbei

dersbond. d.re

soms

een avond orga,niseert,

10.

De N.0

V..

onrlerwij zersvereniging.

net 25 leclen uit

Greten

11. In Gieten zrjn nog een viertaL buurt/rei

sverenr gingen (Asserstraat,
Spekstoep. Boanen. Zantlvoort), Sommige stanmen van vódr de oorlog, de
meeste ecbter van vlak daarna
Verschrllendê zi j n I angza.rnerhard verdwenen,

.l

2,

0ran3 everemging

13. Yer. \-oor Vêil-ig Verkeer, 270 leden

fn
1

in

de gehele gemeente

Gieterveen:

, Boncl va.n Plattela.ndsvrouwen, 107 leclen (opkomst doorgaans 2/'3 deel)

.

2" 2 0ran3 everenr gi ngen met sedert drre j aar een gezanenlajk progranna_
3, Gi eterveen telt nog 6 buurt/rei sverenígi ngen (de lll-lte e o,, de Broek.
Torenveen. cle Streek,' 2 rn Nieuwediep), Orie zijh er sedert 1945
opgeheven-

4" Srnds kort is er ook een a.f,deting van rle D-P"M. met + 20 leden.

