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Vijftig jaar jeugdvereniging JoMeGiNi
Tes de Boer

In 2015 bestond de jeugdvereniging JoMeGiNi (Jon-

gens en Meisjes Gilde Nibbixwoud) vijftig jaar. Al in 

de Tweede Wereldoorlog was er sprake van jeugd-

werk in het dorp. Verkenners voor de jongens en 

gidsen voor de meisjes. De verkenners hielden het 

niet vol en deze beweging stopte. De gidsen bleven 

wel actief. Op initiatief van kapelaan Alleman werd 

in 1965, ruim vijftig jaar geleden dus, het Jongens-

gilde opgericht. 

Tes de Boer dook in de notulen en stelde met me-

dewerking van een aantal oud-voorzitters onder-

staand artikel samen.

Het Jongens en Meisjes Gilde Nibbixwoud (Jo-

MeGiNi) is een jeugdvereniging voor kinderen 

van 6 tot en met 13 jaar. JoMeGiNi organiseert 

wekelijks groepsavonden en gedurende het 

seizoen een tiental evenementen. Het vereni-

gingsjaar loopt gelijk met het schooljaar. JoMeGi-

Ni heeft in 2015 172 leden. De groepsavonden 

en evenementen worden verzorgd door vrijwil-

ligers in de leeftijd van 16 tot en met 26 jaar. De 

leiding bestaat uit 31 personen waaronder zeven 

bestuursleden.

Begintijd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in Nibbixwoud al 

sprake van jeugdwerk. Dit was voornamelijk bestemd 

voor de oudere jeugd. Deze leeftijdsgroep vormde 

later de leiding. Na de oorlog lezen we pas over een 

rooms-katholieke jeugdbeweging die haar onderkomen 

heeft in de toenmalige lagere school. Juffrouw Bep 

Moeskops en  Jan Schoenmaker waren waarschijnlijk 

de eerste leidinggevenden van de jongensverkennerij. 

Bij de gidsen zijn dat Mien Schoenmaker, Marie Rood 

en Annie Koopman. 

Het jeugdwerk stond onder toezicht van de rooms-ka-

tholieke kerk. De kapelaans die betrokken waren bij 

het jeugdwerk, werden aalmoezeniers genoemd. Zo 

begon elke bijeenkomst met een gebed. Tijdens de bij-

eenkomst kwam de kapelaan regelmatig langs om te 

vertellen over het naleven van de regels van de gidsen 

en verkenners.

Het katholieke geloof nam bij de verkenners een be-

langrijke plaats in. Jan Schoenmaker, Wim Ruyter, Piet 

Vriend, Cor Koopman en Jan Vriend hoorden vanaf het 

begin bij de leiding. De jongens waren 8 à 10 jaar als ze 

lid werden van de verkenners. 

De verkenners waren aangesloten bij het landelijk 

bureau van de Katholieke Verkennerij, een katholieke 

jeugdorganisatie. Vanuit het landelijk bureau van de 

Katholieke Verkennerij werd een uniform verplicht ge-

steld. De korte broek eindigde maar net boven de knie 

en de kniekousen hielden vlak onder de knie op: er 

mocht niet te veel bloot in die tijd.

Eén keer in de week kwam een groepje verkenners 

bij elkaar in de huidige peuterspeelzaal Hummelhof. 

Ze startten de avond met gebeden en deden vervol-

gens spelletjes, ze leefden zich uit in sporten of ze 

knutselden iets. De avond werd ook weer afgesloten 

met gebeden. De buitenactiviteiten speelden bij de 

verkennerij een belangrijke rol. De huidige activiteiten/

evenementen rond bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst of 

dauwtrappen kenden ze niet, daar was geen tijd en ook 

geen geld voor.

De vergaderingen van de leiding werden geopend met 

de christelijke groet. Deze groet luidde: Geloofd zij 

Jezus Christus in alle eeuwigheid, amen. Als de kapelaan 

binnenkwam, werd er direct gezongen. De verkennerij 

bleef in Nibbixwoud niet lang bestaan. Langzaamaan 

bloedde deze vereniging dood. De gidsen hielden het 

daarentegen wel vol.

Bernadette-groep

De gidsen voerden de naam Bernadette-groep. Hun 

lijfspreuk was ‘Wees bereid’, met als symbool het 

klaverblad. Als de gidsen bij elkaar kwamen werd dit 

‘de kring’ genoemd. De kring werd geopend met het 

gebed. Vaste rituelen waren onder meer het gidsenlied, 

de gidsenwet opzeggen, uitleg van de kapelaan over een 

puntje van de belofte of de wet. De kring werd weer 

gesloten met een gebed. 

Als gids moest je allerlei vaardigheden leren zoals das 

-

kompas. Daarbij werd er natuurlijk ook geknutseld en 

er werden allerlei binnen- en buitenspelen gedaan.

Het gidsenuniform was in eerste instantie een donker-

blauwe jurk met lichtblauwe das en een donkerblauwe 

bruine riem en bruine schoenen. Eind jaren vijftig  werd 

de jurk vervangen door een donkerblauwe rok, een 

lichtblauwe blouse en een donkerblauwe das. 

Een gids werd je niet zomaar. Als gids werd je geïnstal-

leerd en voordat het zover was, moest je aan bepaalde 

eisen voldoen, de zogenoemde ‘nieuwelingeneisen’. 

Daarvoor moest je de bijeenkomsten geregeld heb-

ben bijgewoond en de gidsenvaardigheden kennen en 

geschikt worden geacht om als gids te worden toe-

gelaten. Ook een gidsenleidster werd geïnstalleerd. 

Een leidster ging eerst een week in opleiding en werd 
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assistent-leidster (adjuto) genoemd. Na ongeveer een 

jaar kon zij ‘guido’ worden. Boven alles stond de hoofd-

leidster, iemand als de voorzitter van nu.

Eén keer per jaar gingen de gidsen op bedevaart naar 

Heiloo. Dit was waarschijnlijk in het voorjaar. 

In de jaren vijftig gingen de gidsen ook al op kamp. De 

kleine gidsen gingen met het kampmateriaal achter in 

de vrachtwagen van Joop Ligthart. 

De gidsen sliepen bij de boer in de schuur en moes-

ten hun eigen strozak meenemen, die ter plekke werd 

gevuld. Ze bouwden zelf keukens en tafelvuren. Tijdens 

het koken droegen de meisjes een schort, het uniform 

mocht niet vies worden.

Natuurlijk werd ook de vlag geïnstalleerd en dicht bij 

de vlaggenmast kwam het Mariahoekje. Daar werd het 

Mariabeeld geplaatst en versierd. De aalmoezeniers 

kwamen op visite. Diensten en gebeden waren een 

terugkerend onderdeel in het kampprogramma. Maar 

uiteraard was er ook aandacht voor het spelelement. 

En ook toen al was het kampvuur een hoogtepunt.

Ontstaan van het gilde

In de jaren zestig startte bij de gidsen een kabouter-

groep voor de jongere meisjes. Ook zij moesten aan 

bepaalde eisen voldoen voordat ze werden geïnstal-

leerd. De kabouters droegen bruine jurkjes en een 

mutsje. Tot oktober 1963 draaiden de gidsen bij de 

familie Weel op de schuurzolder. Daarna verhuisden ze 

naar de ‘leringkamer’ bij de kerk. In januari 1965 kon-

den ze eindelijk verhuizen naar de nieuwe gidsenhut 

aan Het Woud.

In 1965 vond kapelaan Alleman dat het tijd werd dat er 

ook voor de jongens weer wat werd georganiseerd. Hij 

benaderde een aantal mensen en op 11 oktober 1965 

werd het Jongensgilde opgericht met als patroon 

Charles de Foucauld.

Cor Hoogland (voorzitter), Piet Mol, Tini Ligthart, 

Thaam op den Kelder en Marry Bijl startten met twin-

tig leden. Het gilde sloot zich aan bij Jong Nederland, 

een landelijke overkoepelende organisatie.

Het Jongensgilde begon in de oude voetbalschuur van 

café Schilder. Na een jaar moesten ze verhuizen naar 

de schuur van Jan de Haan aan ’t Woud. Ook daar kon-

den ze niet lang blijven, dus belandden ze in de ‘lering-

kamer’ van de kerk, het afgedankte gidsenhol.

Ondertussen lagen er al plannen klaar voor aanbouw 

van een jeugdgebouw aan de gidsenhut. Eindelijk in 

1969 was het gebouw klaar en had ook het Jongensgil-

de een eigen plek gekregen.

Ondanks dat dit gilde een veel vrijere en dus minder 

strenge organisatie was dan de verkenners werden er 

in het allereerste begin wel uniformen gedragen. Dat 

was echter al snel verleden tijd. 

Wel dienden de jongens aan een aantal eisen te vol-

doen voordat ze werden geïnstalleerd. Ze moesten 

bepaalde vaardigheden (zoals seinen, kampvuur bou-

wen, knopen/sjorren) kennen en ook hun wet. Jong 

Nederland had een vlag met daarop een schild met 

de Nederlandse leeuw verwerkt op een kruis. De vlag 

hijsen was een belangrijk moment bij de opening van 

activiteiten en bij de installatie. 

De jongens gingen ook op kamp: de rakkers vijf dagen, 

de junioren een week. De eerste paar jaar gingen zij 

gelijktijdig, wel ieder met een eigen programma. De 

rakkers sliepen in een boerenschuur en de junioren in 

tenten. Kampplaatsen in die eerste jaren waren Aagt-

dorp, Egmond, Soest en Bergen. Joop Ligthart was ook 

hier van de partij, hij zorgde met zijn vrachtauto voor 

het vervoer van kinderen en materiaal. 

Kamp 1967, achter in de vrachtwagen van Joop Ligthart.

Tafelvuren op kamp, 1967.
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Herinneringen van hopman Cor Hoogland

‘Mijn herinneringen gaan ruim vijftig jaar terug, naar 

1965. Niet alles staat me dan ook meer scherp voor 

de geest, maar toch zijn er nog veel gebeurtenissen die 

heel goed in mijn geheugen staan. Met name de start 

en de eerste jaren van het Jongensgilde Nibbixwoud.

Ik weet nog heel goed het moment dat kapelaan Alle-

man mij het plan voorlegde om ook voor jongens in 

de lagereschoolleeftijd een activiteitenvereniging op te 

zetten. Waarom hij bij mij kwam, weet ik niet. Misschien 

had het ermee te maken dat ik in die jaren actief was 

bij de jongerenbeweging NKJB. Maar die had tot doel 

kinderen en met name jongens bezig te houden op een 

educatieve, sportieve en creatieve manier. Niet iedere 

jongen wilde lid worden van de voetbal. Er was dan 

ook alleen maar voetbal. 

De nieuwe beweging zou een soort tegenhanger van 

de gidsen moeten zijn. Die was er al jaren voor meisjes. 

Verkenners, wat dan misschien meer in de lijn der ver-

wachting lag, moesten het niet zijn. De kapelaan kende 

een organisatie die weliswaar veel op de verkennerij 

leek, maar veel minder strak was.

In die jaren had de katholieke kerk nog veel invloed in 

allerlei gelederen. Met name voor jeugd en opvoeding 

vond men die invloed heel belangrijk. Ik denk dat dit 

de keuze van de kapelaan ook wel mede bepaald heeft.  

De beoogde vereniging, het gilde voor jongens, zou 

zich kunnen aansluiten bij Jong Nederland, de landelijke 

organisatie voor jongeren. Vandaaruit zou ondersteu-

ning kunnen plaatsvinden. De invloed van de kerk was 

hier heel duidelijk aanwezig. Het landelijk hoofdbureau 

stond boven de diocesane afdelingen (gelieerd aan een 

bisdom dus) en daaronder zijn de districten actief die 

op plaatselijk niveau veel samenwerken.

Uitdaging

De concrete vraag was of ik hier leiding aan wilde ge-

ven. De kapelaan zou dan een aantal andere jongeman-

nen vragen als groepsleiders en voor de jongste kinde-

ren wilde hij dames vragen. Hoewel het voor mij best 

wel vreemd was, leek het mij toch een leuke uitdaging.

De plannen werden in rap tempo uitgewerkt. Twee 

jongemannen sloten zich aan: Thaam op den Kelder en 

Piet Mol als groepsleider voor de iets oudere jongens 

oftewel juniorengroep. Marry Bijl en Tiny Ligthart zou-

den leiding geven aan de jongsten ofwel de rakkers. 

Je moest een ‘clubhuis’ hebben om de jongens te kun-

nen ontvangen, liefst vlak bij een buitenruimte voor 

sport en spel. Van de voetbalvereniging SEW hadden 

we de toestemming om voor sport en spel gebruik te 

maken van het voetbalveld. De schuur achter café De 

Sport werd clubhuis. Een onverwarmde schuur waar 

ook de krijtattributen voor de voetbal bewaard wer-

den. 

Eén juniorengroep en één rakkersgroep waren het 

allereerste begin. Maar het enthousiasme zowel bij de 

jeugd als de leiding was groot, dus al heel snel kwam er 

bij beide een tweede groep bij.

Dat zorgde tevens voor uitbreiding van de leiding. In 

het voorjaar van 1966 werd de leiding bij de rakkers  

versterkt met Vronie Mol en later ook met Rina Bijl. 

Bij de junioren kwam Peter Huisman erbij en later ook 

Jan van Diepen.

Het eerste clubhuis echter was van korte duur. Po-

gingen om het er ook in de winterperiode een beetje 

behaaglijk te laten zijn, lukten niet echt goed. Er werd 

een nieuw onderkomen gezocht en gevonden in een 

schuurgedeelte van Jan de Haan aan Het Woud 13. Een 

afgeschermde ruimte die we exclusief ter beschikking 

hadden en waar de kachel lekker snorde in de winter-

periode.

Krooncursus

Vooral in de begintijd kregen we veel steun vanuit De 

Goorn, waar ook een Jongensgilde was. De hoofdlei-

der daar was Kees Heddes, tevens districtsvoorzitter. 

Veelvuldig zijn er bezoekjes gebracht aan Alkmaar voor 

instructieavonden voor de leiding. Ook was er een ma-

teriaaldepot gevestigd met kleding/uniformen en ander 

materiaal. 

In die tijd reden er nog niet zo heel veel auto’s. 

Niemand van ons had een auto, sterker nog, ik was de 

enige met een rijbewijs. Toch zijn er daardoor wel wat 

autoritjes richting Alkmaar geweest en ook richting 

Aagtdorp/Schoorl om kamp te verkennen. We mochten 

een VW-busje van Jan Bot gebruiken of we huurden 

een busje bij taxi Schoenmaker. 

Door het diocesaan bureau werden wij ondersteund 

en aangemoedigd ons te bekwamen. Naast de district-

sbijeenkomsten werden we  geadviseerd om in ieder 

In de tent op kamp, 1967.
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geval een aantal mensen naar de krooncursus te laten 

noodzakelijk om je kampbrevet te halen, wat je op die 

cursus onder andere bereiken kon.  Voor de eindver-

antwoording op een kamp was het noodzakelijk dat 

iemand beschikte over een kampbrevet. De cursus was 

in Boxtel en duurde een volle week. 

Als je daar nu aan terugdenkt, merk je hoe de tijd ver-

anderd is. Vijftig jaar geleden was Boxtel heel ver en een 

week opofferen voor een cursus bepaald niet alledaags.

Ik merkte het ook toen ik bij de enkele spulletjes die 

ik nog uit die tijd bewaard heb, een telegram aantrof 

vanuit Roermond afkomstig van iemand van het hoofd-

bureau Jong Nederland met de tekst: Bel me vanavond 

na acht uur no. 04750-4405 - Spoed. Met de communi-

catiemiddelen van tegenwoordig kun je je dat bijna niet 

meer voorstellen. 

Ondanks alles hebben we toch gehoor gegeven aan 

het verzoek. Marry Bijl, Tiny Ligthart, Cor Hoogland en 

Thaam op den Kelder hebben aan de cursus deelgeno-

Voor ons was het zeer leerzaam, vooral met het oog 

op de toekomstige eerste kampweek. Ondanks het 

vroege voorjaar van de cursusweek en het koude weer 

sliepen we in tenten. Uiteraard waren de dames ge-

scheiden van de mannen. Veel cursussen en instructie-

onderdelen waren wel gemengd.  

Romances

Terugkijkend merk je dat er op dat moment aan alle 

kanten veranderingen aan de gang waren in de sa-

menleving en ook in de binding met de kerk. De zeer 

gewaardeerde kapelaan Alleman werd overgeplaatst 

en wij krijgen als aalmoezenier de nieuwe kapelaan 

Ydema. Hij wilde zich geen aalmoezenier laten noemen, 

wij mochten Jaap tegen hem zeggen. Hij had geen wit 

boordje en reed op een scooter. Met kamp ging hij 

maar al te graag mee. Toen hij met de scooter op het 

bekeuring. Het witte boordje had dat toen waarschijn-

lijk nog wel kunnen voorkomen. 

Vooral in de bijeenkomsten en toernooien die regel-

matig in het district gehouden werden, ging het er ui-

teraard ‘gemengd’ ook gezellig aan toe. Menig afscheid 

van de avond werd genoten in de tent met karig licht 

of geheel in het donker. En toch, misschien gedreven 

door wat je nu schuchterheid zou noemen, bleef het 

altijd netjes. Wel ontstonden er hier en daar wel eens 

romances tussen leidinggevenden. Dat was denk ik ook 

de kracht van de leiding, de spontane en vriendschap-

pelijke manier waarin eenieder met elkaar omging.

Kajuit

Zulk enthousiasme had ook zijn weerslag bij de jon-

gens. De vereniging groeide dan ook snel, de noodzaak 

heel hard nodig. De gidsen hadden toen al hun eigen 

‘hol’ aan Het Woud bij de voetbalvelden. Zoiets zou 

het Jongensgilde ook moeten hebben. Bij de gemeente 

en ook bij de jeugdraad van toen vond men weinig 

weerklank. 

Zelf hebben we toen initiatieven ontwikkeld. Bij mijn 

stukken vond ik een bouwtekening uit 1967 voor 

echter niet voor elkaar. gemeente verwees naar de 

jeugdraad en de jeugdraad was niet overtuigd van de 

noodzaak. Mogelijk dacht men aan het korte bestaan 

van de verkennerij in de jaren veertig in Nibbixwoud. 

Uit nood werd uitgeweken naar een ruimte naast de 

kerk waar ooit de gidsen hun onderkomen hadden. Ver-

schillende jaren is de Kajuit,  zoals de ruimte genoemd 

werd, clubhuis geweest.

Het enthousiasme van de vereniging straalde uit naar 

de omgeving, daarom was het ook niet moeilijk leiding 

voor de groepen te vinden. Regelmatig  breidde de 

groep zich uit. Theo Klijn en Bertus Schilder kwamen 

de junioren versterken en Thea de Haan de rakkers. 

Oliebollenactie

Daarnaast werd er door diverse mensen meegeholpen, 

want er werden allerlei acties op touw gezet om geld 

binnen te halen. Oud papier ophalen gebeurde toen 

ook al door de Jongerenvereniging, waar later ook het 

Jongensgilde aan deelnam. Met de altijd beschikbare 

Joop Ligthart, niet alleen voor oud papier maar ook 

voor vervoer naar de kampen van zowel materiaal als 

personen. Dat kon toen allemaal nog.

moesten hebben, eventueel voor een eigen onder-

komen, werd er vanaf 1967 jaarlijks de fancy fair 

georganiseerd. Maar ook een heel aantal jaren de 

oliebollenactie aan het einde van het jaar. Ik herinner 

me dat een gedeelte van de aardappelschuur van mijn 

vader een aantal jaren achter elkaar werd omgetoverd 

tot oliebollenbakkerij. De leiding bakte en de jongens 

gingen onder begeleiding de wijk in om te verkopen. 

Daarnaast hielden we in de loop van het jaar diverse 

kleinere acties met verkoop van bierglazen, ballpoints 

en etuis. Door de contacten met verenigingen uit de 

omgeving werd je vaak op nieuwe ideeën gebracht. 

Hoogtepunt

Zoals nu nog steeds waren de kampen het hoogtepunt 

van het jaar. Eigenlijk ontstond daar niet alleen een 

band tussen de jongens onderling, maar ook tussen de 

jongens en de leiding. Naast het plezier en de educatie 

in zo’n week groeide de sfeer en de onderlinge ver-

houding waar je weer een jaar op kon teren.

Als ik er nu op terugkijk ben ik maar heel kort hoofd-

leider geweest of hopman, zoals dat de eerste jaren 
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genoemd werd. Dit heeft geduurd tot 1969. Ik was 

toen al enige jaren in Delft werkzaam waardoor ik niet 

meer voor een groep stond, want alleen de weekenden 

was ik in Nibbixwoud.

Wel voelde ik kennelijk een stukje verantwoording 

voor de groei van de vereniging, ook voor het moreel 

en de educatie bij de jongens, maar vooral ook bij de 

leiding. Ik vond namelijk een aantal uitgeschreven tek-

sten die bestemd waren voor documentatie in druk-

vorm over het Jongensgilde. Er is in die tijd een aantal 

jaren geen dorpsblad geweest, waardoor wij niet kon-

den publiceren. Een eigen documentatie uitgeven was 

de bedoeling. In overleg met Bertus Schilder, die mijn 

taak en functie als hoofdleider overnam, hebben we 

besloten om dit toch maar niet te doen. En als ik het 

nu teruglees, is dat denk ik een goed besluit geweest.

In de zomer van 1969 heb ik als bezoeker, wel nog in 

uniform, het kamp in Aerdenhout een paar dagen be-

zocht. Ik heb genoten en gezien dat ze het prima zelf 

redden. Het was voor mij een afsluiting van vier jaar in-

tensief maar dankbaar jeugdwerk. Samen met anderen 

iets goeds van de grond tillen en dat continuïteit geven 

is het mooiste wat er is. Ik hoop dat de leiding door de 

jaren heen dit ook zo zal voelen.

Halverwege de jaren zestig vinden we de eerste verha-

len over het dauwtrappen bij de gidsen. Ze deden zelfs 

één keer mee aan de St. Jorismarsen in Oegstgeest 

waarbij ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven 

aanwezig waren. De jongens deden meer aan toernooi-

en en sportweekeinden binnen het district West-Fries-

land. 

Samen 

De regels werden bij de gidsen minder streng. De uni-

formen bleken niet altijd praktisch en er werd steeds 

meer vrijetijdskleding gedragen. Vooral tijdens sportieve 

bezigheden en op kamp was dit een uitkomst. 

In 1972 vond er een landelijke fusie plaats tussen Jong 

Nederland en de Nederlandse Gidsenbeweging. Nib-

bixwoud volgde hierin. Vanaf 1 juli 1973 ontstond het 

samenwerkingsverband tussen gidsen/kabouters en het 

jongensgilde. De vereniging draaide verder onder de 

naam: Jongens Meisjes Gilde Nibbixwoud en bleef aan-

gesloten bij Jong Nederland. 

Het samengaan verliep soepel, informatie en ideeën 

werden onderling uitgewisseld. Hiervoor werd een 

gezamenlijk logboek bijgehouden.

Met het samengaan veranderde er wel het een en 

ander. Bepaalde gebruiken kwamen te vervallen, maar 

sommige gewoontes bleven bestaan. Voor het vertrek 

naar kamp verzamelen in de kerk voor een gebedje en 

zelfs op kamp wordt op zondag een mis bezocht. De 

vlaggen gingen de kast in en werden niet meer gebruikt 

en ook uniformen werden niet meer gedragen. Evene-

menten konden gemakkelijker georganiseerd worden. 

Buiten de evenementen die er al waren, kwamen er 

ook andere evenementen bij. Zoals minikermis, warme 

chocolademelk uitdelen met Sint Maarten en samen op 

kamp. Uiteraard ging het vervoer nog steeds met de 

vrachtwagen van Joop Ligthart.

De naam JoMeGiNi

Eind jaren zeventig zocht de vereniging naar een pas-

sende naam. Er werd een prijsvraag voor de jeugd aan 

verbonden en na veel puzzelen en denken ontstond de 

naam: JoMeGiNi (Jongens Meisjes Gilde Nibbixwoud). 

Onder deze naam staan we nu al ruim 38 jaar bekend.

Het ging goed met JoMeGiNi. Het ledenaantal schom-

melde steeds rond de honderd kinderen. De leiding 

probeerde zichzelf voortdurend te overtreffen met 

originele ideeën. Zo werden er in 1982 stencils met 

het JoMeGiNi-embleem gedrukt voor de fancy fair. 

Ook werd dat jaar de bekende powerlifter en ‘sterkste 

man’ Gerard du Prie uitgenodigd om een optreden te 

verzorgen. Daarna was er een krachtwedstrijd voor 

vrijwilligers uit het dorp.

Op 23 april 1982 gingen Koos Wenker (voorzitter) en 

Piet Laan (penningmeester) naar notaris Appel om de 

oprichtingsakte voor onze stichting te laten passeren. 

De vlag werd dagelijks gehesen op kamp in 1967.

Eerste fancy fair

Op 11 en 12 maart 1967 organiseerden de Gidsen en 

het Jongensgilde de eerste fancy fair. Inclusief giften 

haalden zij dat weekeind ƒ 2000 op. Dat bedrag werd 

na aftrek van de kosten verdeeld over de twee vereni-

gingen. Sindsdien werd de Fancy Fair elk jaar met groot 

succes gehouden in café De Sport.
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Stichting JoMeGiNi was vanaf dat moment ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel.

De fancy fair kreeg steeds meer bekendheid in het 

dorp. De mensen hadden veel op met JoMeGiNi en de 

opbrengst werd steeds hoger. In 1983 werd een record 

gehaald van ƒ 16.648,60. Dit werd toen aangevuld tot 

ƒ 17.000 door de heer  Appelman, Willem Moeijes en 

Jan Commandeur. De leiding was in jubelstemming en 

feestte tot in de kleine uurtjes door in een besloten 

club aan de achterbar in café De Sport.

Vanuit Jong Nederland werden er ook  veel activiteiten 

georganiseerd. Er werden cursussen aangeboden als 

EHBO, infodag voor besturen, bosspelen en leiding- en 

kampbivakcursussen. Een kampbrevet werd verplicht 

gesteld, maar omdat deze cursus meerdere weekenden 

in beslag nam, was er weinig animo voor. Er werd met 

Nibbikse nuchterheid gereageerd. ‘Het zal zo’n vaart niet 

lopen.’ Ze zijn later dan ook met die cursus gestopt.

Samen op kamp  

In het verleden was er een scheiding tussen jongens en 

meisjes, later meer tussen ‘jongsten’ en ‘oudsten.’ 

In 1992 moest daar maar eens een eind aan komen. 

De JoMeGiNi-groepen gingen samen op kamp! Met z’n 

allen in een grote bus naar Gorssel. 

Uiteraard verliep dit niet in één keer vlekkeloos, maar 

er waren grote voordelen. Kampkosten werden uitge-

spaard en voor het kampthema van de jongsten waren 

ineens veel meer spelers beschikbaar (de oudsten dus). 

Onder meer de sportdag en de vossenjacht werden sa-

men georganiseerd. Het geheel ging gepaard met kleine 

plagerijtjes onderling. 

Een nadeel was het kampterrein. De blokhut moest 

groot genoeg zijn en er moest een royaal stuk bos bij 

zitten voor de tenten van de oudsten. Gelukkig hebben 

we een aantal van die terreinen gevonden.

Jeugdgebouw

Er werd lang gepraat over de verbouwing van het 

jeugdgebouw. Naar de wensen van JoMeGiNi werd 

slecht geluisterd, de aandacht ging uit naar de kantine. 

Later werd ook de zaal grondig onder handen geno-

men. Het ‘gidsenhol’ en de ruimte voor het ‘jongensgil-

de’ zoals het op papier werd genoemd, kwamen nau-

welijks aan bod. Door veel praten (eisen) en zelfwerk-

zaamheid werden het toch mooie ruimtes. 

In april 1996 werd het jeugdgebouw heropend. Tijdens 

de reünie op 11 oktober 1997 werd deze locatie in de 

reünietocht opgenomen. 

JoMeGiNi begon weer te bloeien. Na een schomme-

lend ledenaantal (van circa 55 tot 70) was er weer 

sprake van een stijgende lijn. Dat merkten we ook aan 

de kampen. De bus zat vol. Topjaar was kamp 1997. Met 

maar liefst zeventig kinderen en twintig man leiding 

vertrokken we naar Gorssel voor een grandioze kamp-

zingende (Lieve Heer...) , huilende gezichten op knieën 

op Het Woud.

In de jaren negentig werden er meer records gebro-

ken. Het duurde tien jaar, maar tijdens de fancy fair 

van 1993 haalde JoMeGiNi maar liefst ƒ 17.929,35 op, 

wat in 1995 al weer werd overtroffen. ƒ 19.773,35 gaf 

de rekenmachine van penningmeester Raymond Kok 

Vreugde alom en menig traantje werd weggepinkt. Met 

enorm enthousiasme en goed teamwork was een ge-

weldige prestatie neergezet.

Op 15 en 16 maart 1997 vierde JoMeGiNi de dertigste 

fancy fair met een extra feestelijk tintje: de kinderen 

werden zaterdagmiddag opgehaald met de versierde 

trailer van Jan Moeijes. Tevens werd een gratis loterij 

gehouden voor alle inwoners van Nibbixwoud en een 

aantal oude ‘raddraaiers’ mocht hun plaatsje weer even 

innemen. Een heel geslaagd jubileum met weer een ge-

weldige opbrengst (tweede plaats).

Nieuwbouw

Aangezien de huidige locatie vaak niet voldeed, zet-

te JoMeGiNi in november 2000 haar zinnen op een 

nieuw pand met speelterrein. Om dit te realiseren en 

te organiseren werd er een extern comité van oud-Jo-

MeGiNibestuurders, aangevuld met twee leden uit het 

bestuur van die jaren, geformeerd. In dit comité zaten: 

Co Commandeur, Peter Buis, Sander Knol, Herman op 

den Kelder, Sandra Mol-Moeijes en Jeroen Mol. 

In 2001 werd vastgesteld dat er een bouwcomité 

opgericht moest worden. Dit comité zou de bouwop-

drachten aanbesteden. Toen zijn Piet Spruit, Piet Mol en 

Bertus Schilder aan het comité toegevoegd. Daarnaast 

te zamelen organiseerde men een dorpsveiling, die een 

bedrag opbracht van maar liefst € 40.000. Veel meer 

dan men verwachtte! 

De nieuwe Gildehal.
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Het bouwcomité zou na de bouw van het pand over-

gaan in de beheerstichting. Deze stichting is er om de 

leiding van JoMeGiNi te ontlasten van zaken als con-

tracten, verhuur, hypotheek, verzekering, onderhoud 

enz.

Het streven was om het seizoen van 2003/2004 in het 

eigen gebouw te starten. In oktober 2003 werd beslo-

ten dat het nieuwe onderkomen gebouwd zou worden 

tussen de ijsbaan en de begraafplaats. Het adres van de 

nieuwbouw werd Sluisvenpad 2.

Klussen

De eerste paal werd geslagen op 20 maart 2004, Jan 

Entius legde de eerste steen op 3 juli 2004. Het ge-

bouw werd opgeleverd op 18 oktober 2004. 

Om de bouwsom zo laag mogelijk te houden werd het 

gebouw zo goed als casco opgeleverd, de aannemer 

plaatste alleen de toiletgroepen. 

Daarna werd er door de leiding en vele andere vrijwil-

ligers hard geklust om alle gaatjes te stoppen, te ver-

ven, te behangen en het plafond te plaatsen in de zaal. 

Een oud-leidinggevende plaatste de keuken.

In het nieuwe gebouw kwam overdag een buiten-

schoolse opvang en een kinderdagverblijf van Kiddy 

World. Ook werden er ’s morgens vroeg de ochtend-

kranten opgehaald door de bezorgers. Op 27 decem-

ber 2004 werd alles verhuisd en 10 januari 2005 werd 

de nieuwe Gildehal in gebruik genomen.

geopend en veel mensen kwamen het gebouw bezich-

tigen: verenigingen, instanties, leveranciers, vrijwilligers, 

kinderen etc. Het was een zeer geslaagde dag!

Vandaag de dag

JoMeGiNi heeft per 1 januari 2006 het lidmaatschap bij 

Jong Nederland opgezegd en draait dus al tien jaar zelf-

standig! Wel vormen we samen met drie andere ver-

enigingen uit West-Friesland - Oosterblokker, Wognum 

en De Goorn - een district. Met deze verenigingen ver-

gaderen wij ieder kwartaal en worden er activiteiten 

georganiseerd zoals het zwemfestijn. Verder wordt er 

veel informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over bepaal-

de evenementen en de aanpak op groepsavonden. Op 

deze manier kunnen we van elkaar leren.

Leidinggroep fancy fair, 2015.

Het huidige JoMeGiNi-logo.
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Organisatie

Het bestuur van JoMeGiNi bestaat uit leidinggevenden 

die ieder voor zich een bepaalde functie vervullen bin-

nen het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit de 

volgende personen:

Voorzitter: Thijs Koning

Vicevoorzitter: Paul Vriend

Secretaris/P&O/Beheer: Loes Berkhout

Penningmeester: Peter Hilhorst 

Bestuurslid/notulist: Emma Commandeur

Bestuurslid/district: Mark Spigt

Bestuurslid/onderhoud: Jeffrey Kroon

De leiding

JoMeGiNi heeft elk jaar een leidinggroep van ongeveer 

dertig jongens en meiden die minimaal 16 jaar oud zijn. 

Alle leiding draait één keer per week een groepsavond, 

ook zitten zij in twee evenementencomités. Ook zijn 

er andere taken die verdeeld worden over de leiding, 

denk aan: deelnemen in het bestuur, pr in dorpsbaden 

en op social media, het maken van de maandelijkse 

nieuwsbrief, boodschappen doen, voorraad knutselma-

teriaal bijhouden en EHBO. 

Groepsavonden

Alle leden van JoMeGiNi zijn verdeeld over vijf avon-

den. Iedere avond draait een jongens- en een meisjes-

groep van dezelfde leeftijd. Op elke avond draait een 

vast groepje van minimaal zes leiding, drie bij de jon-

gens en drie bij de meiden. Als blijkt dat er extra leiding 

nodig is omdat de groep kinderen groot is, komt die 

erbij om de groep te versterken.

Een groepsavond duurt anderhalf uur en word elke 

week gehouden, behalve in de schoolvakanties en met 

dorpsevenementen. De jongste kinderen draaien op de 

maandag, dinsdag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. 

De oudere kinderen op de donderdag en vrijdag van 

19.00 tot 20.30 uur. 

Op de groepsavonden doen wij veel sportieve activitei-

ten, zoals trefbal, voetbal, speurtochten en zwemmen. 

Ook de knutselactiviteiten vallen goed in de smaak bij 

de kinderen. Denk hierbij aan lampionnen maken, klei-

en, verven en kerststukjes maken.

De evenementen

Naast de wekelijkse groepsavonden organiseert JoMe-

GiNi ook andere activiteiten. Alle evenementen wor-

den georganiseerd voor leden, maar bij sommige eve-

nementen zijn ook niet-leden van harte welkom. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij de openingsdag, Sint-Maarten, 

paaseieren zoeken, dauwtrappen en fancy fair. Evene-

menten alleen voor leden zijn sinterklaas, kerstfeest, 

zwemfestijn en carnaval. De evenementen worden 

georganiseerd voor het vermaak van de kinderen. Hier-

onder een uitleg van vier grotere evenementen.

Kerstfeest 2015.

Openingsdag 

Op deze dag wordt het seizoen geopend en kunnen de 

kinderen een voorproefje nemen van het gildeseizoen. 

Deze dag zijn alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar 

welkom en doen wij altijd leuke activiteiten in het dorp 

en wordt er tijdens het evenement samen gegeten. 

Knutselen op de groepsavond. Openingsdag 2015, komkommerrace.
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Fancy fair

De fancy fair is een twee dagen durend evenement dat 

altijd gehouden wordt op de derde zondag van maart 

en de zaterdag daarvoor. De fancy fair is eigenlijk het 

belangrijkste evenement van JoMeGiNi, omdat er geld 

-

cieren. 

De leiding begint een week van tevoren met de voorbe-

reiding. Bijvoorbeeld met het ophalen van ‘prijzen’ bij de 

mensen uit Nibbik. Daar worden mooie pakketten van 

gemaakt die we wegdraaien bij het rad van avontuur. 

Ook worden wij elk jaar weer erg verwend met alle 

prachtige prijzen die we gesponsord krijgen van de vele 

ondernemers die JoMeGiNi een warm hart toedragen! 

Eigenlijk wordt in deze week ons hele gebouw op zijn 

kop gezet. Er wordt een evenementenvloer in het hele 

gebouw gelegd om de bestaande vloer te beschermen. 

Ook bouwen we in de zaal zogenaamde stands op 

waarin spellen staan uitgestald als de limo-koe, drollen 

vangen, darten en zelfs een schiettent. Ook draait het 

rad van avontuur het hele weekend overuren! De be-

zoekers kunnen dan plankjes kopen met daarop een 

nummer. Als de raddraaier het nummer draait dat op 

het plankje staat heeft de eigenaar daarvan een prijs 

gewonnen! Dit zijn dus prijzen die wij hebben opge-

haald bij de mensen uit Nibbik en die we hebben ge-

kregen van onze vele sponsoren. 

Na een geslaagd weekend maakt de penningmeester 

uiteindelijk bekend hoeveel geld er is opgehaald. Door 

deze inkomsten kunnen wij de contributie en het 

kampgeld laag houden. Ook kunnen we de andere kos-

ten die wij maken hiermee betalen. Zonder deze fancy 

fair zou JoMeGiNi geen bestaansrecht hebben. 

Dauwtrappen

Dit evenement wordt elk jaar met Hemelvaartsdag 

gehouden. De kinderen komen rond 18.00 uur aan bij 

de Gildehal en leggen hun luchtbedje neer op de plek 

waar ze die avond willen slapen. De kinderen van groep 

3 t/m groep 5 slapen in de zaal en de kinderen vanaf 

groep 6 t/m de eerste klas van het voortgezet onder-

wijs slapen in een legertent op de naastgelegen ijsbaan. 

Er wordt een avondspel gedaan en als het donker is, 

houden we een fakkeloptocht door het dorp. Hierbij 

zingen wij dan ook onze kampliedjes. 

Na de fakkeloptocht is het tijd voor het kampvuur met 

chocomel en ontbijtkoek. De kinderen en de leiding 

blijven slapen. ’s Morgens vroeg om half vijf staan we 

lawaai worden alle inwoners van Nibbixwoud wak-

ker geschud! Daarna staat er een bus klaar en rijden 

we naar het recreatie- en natuurgebied Het Twiske in 

Oostzaan om daar een spel te doen en om lekker even 

Plankjes voor het rad van avontuur. Kampvuur na het avondspel tijdens dauwtrappen.

Mark Spigt draait aan het rad van avontuur. Fietstocht tijdens dauwtrappen, 2015.
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te spelen. Om tien uur ’s ochtends, met Hemelvaarts-

dag, zijn we weer terug bij de Gildehal en kan iedereen 

thuis verder slapen. 

zwommen en nog veel meer leuke dingen gedaan. Voor het 

oudste kamp wordt er zelfs een spokentocht gehouden. 

Elke avond wordt traditiegetrouw afgesloten met kamplied-

jes zingen rond het kampvuur met chocomel met ontbijt-

koek en het liedje ‘Lieve Heer, voor ik ga slapen’. Wanneer 

wij na een mooie week weer terugkomen in Nibbik stap-

pen we uit bij de oude Gildehal (de voetbalkantine) op Het 

Woud en lopen we al zingend naar onze Gildehal terug 

waar alle ouders ons welkom heten. Wanneer (en dan voor 

de allerlaatste keer) ‘Lieve Heer’ is gezongen en het kippen-

vel is weggetrokken, mogen alle kinderen weer terug naar 

hun ouders en is het tijd voor vakantie.

Nu, vijftig jaar na de oprichting van het gilde, zijn we nog 

steeds een bruisende vereniging met ruim 170 leden en 

een leidinggroep van minimaal dertig personen! Met de 

medewerking van dorpsgenoten, middenstanders, on-

dernemers, vrijwilligers en niet te vergeten onze eigen 

Fakkeltocht tijdens dauwtrappen, 2015.

Groepsfoto bij Het Twiske met dauwtrappen.

Kamp

Elk jaar gaan wij in de zomervakantie een week op 

kamp. De afgelopen jaren zijn er gemiddeld tussen de 

90 en 100 kinderen met ons mee geweest.

Het kamp wordt deze week verdeeld in twee kampen, 

namelijk het ‘jongste kamp’ voor de kinderen van groep 

3 t/m groep 5, en het ‘oudste kamp’ voor de kinderen 

vanaf groep 6 t/m de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs. De jongste kampers verblijven deze week in 

een blokhut, en de oudste kampers slapen in een tent 

in groepjes van zes personen. 

Deze week staat garant voor een week lol en plezier. Er 

worden bosspellen gedaan, een vossenjacht gehouden in de 

nabijgelegen stad, een sportdag georganiseerd, er wordt ge-

geweldige leiding zullen wij zeker nog jarenlang bestaan! 

JoMeGiNi is dus voor de jeugd en door de jeugd!

Kijk ook eens op onze site: www.jomegini.nl

En ‘like’ ons vooral op Facebook om op de hoogte te 

blijven van alle nieuwtjes.

Met dank aan:

Thijs Koning (huidige voorzitter) 

Kevin Wenker (oud-voorzitter)

Jeroen Mol (oud-voorzitter en oud-voorzitter be-

heerstichting)

Koos Wenker (oud-voorzitter)

Cor Hoogland (oud-voorzitter)



Met z’n allen aan tafel op kamp. Vossenjacht in Deventer, op kamp 2015.

De laatste keer ‘Lieve Heer’ 
bij terugkomst van kamp. Groepsfoto kamp Gorssel, 2015.
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