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Nibbiker ‘Post’ naar Indië

De fragmenten zijn in hun oorspronkelijke stijl over-
genomen (redactie).

10 januari 1948
Het bestuur van het R.K. Thuisfront heeft aan Pastoor
Hoogeveen gevraagd een korte inleiding te schrijven
voor het blad.

Ter Inleiding

Het actief Bestuur van het Katholiek Thuisfront in
onze Parochie verzocht mij een korte inleiding mede
te geven aan het blad dat door genoemd Bestuur in
onze Parochie zal worden verspreid ten behoeve van
onze Katholieke jongens in Indonesië. Overtuigd van
de noodzakelijkheid van de verspreiding van goede
lectuur onder onze jongens, geef ik gaarne aan deze
roepstem gehoor. Immers ondanks het dringend
vermaan van onze Kardinaal en de overige leden van
ons Episcopaat tot medeleven en krachtige steun,
bereiken ons velerlei klachten der Aalmoezeniers, dat
de medewerking onzer Nederlandse Katholieken de
volle 100% nog niet heeft bereikt.
In hun ontspanningstijd en op menige eenzame post
gevoelen onze Katholieke jongens het zo smartelijk
aan, dat hun niet-Katholieke kameraden ruimer met
lectuur worden begiftigd dan zij. Daarbij komt, dat
verveling één der grootste gevaren vormt voor hun
godsdienstig en zedelijk leven, dat uiteraard al zo
menige krachtproef heeft te doorstaan. Om onze
goede jongens niet gehavend en geschonden in onze
gezinnen terug te doen keren, maar ‘gaaf en gezond
naar ziel en lichaam’, beschouwe ieder Katholiek
gezin het een heilige plicht zich te scharen in de rijen
van Maria’s biddend leger. Maar daarnaast ook geve
iedere Katholiek in onze Parochie zonder enige uit-
zondering gehoor aan de nieuwe kruistocht, waartoe
het Bestuur van het ‘Katholieke Thuisfront’ in onze
Parochie de oproep richt tot medewerking en abon-
nement. Moge de al-vermogende Middelares aller
genaden deze oproep zegenen voor het behoud van
het zieleleven onzer Katholieke jongens overzee!

A.J.M. Hoogeveen,
           Pastoor.

De bevolking van Nibbixwoud telde op 1 januari
1948 1676 inwoners.

‘Tante Jans’ Koeleman zwaaide de scepter in de pas-
torie. Op een morgen dacht ze dat er geen distributie
meer was en gooide alle bonnen in de kachel. Wat nu
te doen? Enkele actieve leden van de J.V.G.
verzamelden bonnen, zodat Jansje voor ‘straf’ meer
bonnen kreeg dan ze had verbrand.

De Boerenleenbank van Nibbixwoud vierde haar 50-
jarig bestaan. Er werden drie avonden georganiseerd
omdat alle leden niet tegelijk in café Karsten kunnen.

De Wijzend wordt opgeknapt. Het moffendraad eraf
en nieuwe koperen draden komen er terug.

Annie Hulst fietste met de melkemmer aan het stuur
op het padje van P. Huisman. Piet Smal had er
electrisch draad over gespannen, zodat Annie een
lelijke buiteling maakte. Er stroomde elf liter melk
weg. Piet Smal heeft de melk vergoed en er kwam
geen ruzie.

Het 1e elftal van S.E.W. bestond uit:
           Jn Knol

            Jac. Berkhout Jn Zuiker

     A. Coupier P. Knol A. Komen

H. Verlaat C. Knol N. Doodeman J. Vriend F. Rasing

Een fragment uit het wedstrijdverslag uit tegen V.Z.V.
De auto vertrekt en bij Kok (thans autobedrijf Beets)
zit de laatste pas op zijn plaats, daar bij het vertrek
enkele binken aan de achterklep gaan hangen en zo-
doende moesten ze wel mee. Van hen niet zo slecht
bekeken, maar in het vervolg zou het wel aan te raden
zijn die kleine jongens thuis te laten als er geen plaats
is, daar het ondoenlijk is als spelers een fatsoenlijke
plaats te bemachtigen.

Zaterdag voor Pinksteren bezorgde Trien Karsten
brood in het Westeinde van Nibbik. Aangestuurd door
de wind geraakte haar bakfiets de sloot in en het
venten was afgelopen.

In het jaarboek 1998 (pagina 34 en 35) verscheen het eerste artikel
met fragmenten uit het Nibbiker dorpsblad ‘Post’ van 1947 .
Onderstaand artikel bevat een selectie uit de jaargang van 1948.
Het dorpsblad, een initiatief van het Katholiek Thuisfront, werd naar
de, uit Nibbixwoud afkomstige, dienstplichtigen in Indië gestuurd.

Marianne Burger-Bijl
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Juni ’48.
Opgericht wordt de visclub ‘Het Scharretje’ met
Jac. Schoenmaker als voorzitter en Jan Grippeling als
secretaris-penningmeester.

Juli ’48.
Baldadigheid op grote schaal.
Er hebben een of meerdere personen de aardigheid
gehad om doormiddel van een raam kapot te maken,
de bewaar- en naaischool in te dringen en notabene
de inktpotten te ledigen bij de bloemen en de planten,
alle koek en snoep meegenomen of opgegeten, het
bureau open te breken. Op het ogenblik zit onze agent
A. Bijpost met dit zaakje, de daders zijn nog niet
gepakt.

Een nieuw vaandel
Op zaterdag 28 augustus heeft voor onze harmonie
een belangdrijke gebeurtenis plaats gehad. De
harmonie heeft n.l. een vaandel in ontvangst mogen
nemen, dat door de burgerij is aangeboden. In 1945
met de bevrijdingsfeesten is door het Oranjecomité
een vaandelfonds gesticht. Door de voorzitter van het
vaandelfonds, de heer C. Klaver, is het vaandel aan
onze harmonie aangeboden. Na een korte uiteen-
zetting sprak hij de wens uit dat ‘St. Gregorius’ veel
plezier van het vaandel mag hebben. Waarna de
voorzitter van de harmonie met een woord van dank
aan de burgerij het vaandel in ontvangst nam. Daarna
nog een woord van de waarnemend burgemeester, de
heer J. Ursem. Die hoopte dat de harmonie ‘St. Gre-
giorius’ in de toekomst de ring die boven het vaandel
is bevestigd voor medailles, vol zal weten te krijgen.

Kroningsfeesten
Op dinsdag 31 augustus ’s morgens om zes uur begon
de Harmonievereniging met haar rondgang door het
dorp, om half acht begon de gezongen H. Mis ter ere
van H.M. de Koningin. Om tien uur was het school-
plein vol met kinderen, getooid met vlaggetjes, oranje
petjes, sjerpen, etc. Het was de bedoeling dat de
kinderen ‘Achter de muziek aan’ zouden gaan.
De stoet ging op weg voorafgegaan door zes
tambours met in het midden het prachtige nieuwe
vaandel en 200 kinderen erachter. Om twaalf uur
werd er een einde gemaakt aan de morgen. ’s Middags
waren de kinderen weer present op het sportveld om
elkaar in diverse spelen te bekampen. Ze kregen een
ijsje en een half onsje snoep en een prijs of troostprijs
en gingen om vijf uur voldaan naar huis om de
volgende morgen naar zaal Karsten te gaan om 21/2
uur te genieten van kluchtfilmpjes en een tractatie in
de vorm van een gebakje, een zuurstok en ranja.
’s Avonds was er een muzikale avond voor de wat
oudere jeugd.

Op de middag van de 1ste september werden de
volksspelen gehouden. De middag werd opgeluisterd
met grammofoonmuziek. Die avond was er een bont
programma voor de ouderen en evenals de vorige
avond werkten hier ook de Zang- en Toneel-
vereniging aan mee, terwijl een paar humoristen uit
Rotterdam ‘trachtten’ de stemming nog meer te ver-
hogen, wat hun feitelijk niet gelukte. Toen hierna nog
even gedanst werd was alles weer voor elkaar.

Oktober ’48
Het laatste nummer van ‘Post’wordt per luchtpost
gestuurd. De K.L.M. kan de hoeveelheid poststukken
niet meer per lijntoestellen verwerken. De gewichts-
hoeveelheid per brief is sterk teruggebracht. We
zullen proberen extra brieven te zenden en de krant
misschien per boot.

De Ganker is opnieuw geasphalteerd, het dorp is
daardoor geweldig opgekalefaterd. Het grint moet er
nog ingereden worden, maar er gaat genoeg verkeer
langs b.v. de bus en P. Komen.

Auto-ongeluk in de ‘takkenbossenbuurt’. Een klein
meisje van Jonker (die pas in Nibbik woont) is bij het
oversteken van de weg tegen een auto aangelopen. Zij
werd niet ernstig gewond. Na beoordeling van dokter
Boeckhorst mocht ze naar huis. <<
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Uitslag volksspelen 31 augustus 1948

Jongens 14 t/m 17: a. Estafetteloop: 1. G. Weel
                                                          2. Rinus Dudink
                                                          3. Cor Koeleman

                              b. Touwduikloop:1. G. Weel
                                                          2. Joop Karsten
                                                          3. Pé Pronk

Meisjes 14 t/m 17: a. Fles rollen:      1. Truus Minten
                                                          2. Nel Conijn
                                                          3. Joop Conijn

                              b. Ringsteken:     1. Henny Wagemans
                                                          2. Riet Pronk
                                                          3. Gré Knol

Jongens 18:           a. Blaas slaan:     1. N. Kieftenburg
                                                          2. H. Hoogland
                                                          3. N. Berkhout

                              b. Ringsteken:     1. N. Kieftenburg
                                                          2. Jaap Pronk
                                                          3. Chr. Knol

Meisjes 18:            a. Busselloop:       1. Nel Knol pd.
                                                            2. Jans Knol pd.
                                                            3. Jo Pronk

                              b. Ringsteken:      1. Fr. Karsten
                                                            2. Tr. Hoogland
                                                            3. Vera Koeleman


