




pe gin e • "0, zijn j 111 "t, ik d ed n "n dutje". 
Kreunend de z cia tui, an mi" 
oma wa fors...... ijn bro r .Jan n ik sliepen, als 
we· "n nachtje bleven eren, in de d 5 

waar Pa n om .Jan vroeg r h dde 9 lapen..... 

OPOE ZAT OOK ZO IN DE ED TEEAAR DE KERK 
OPOE.JA PER KLEEDDE ZICH PRECIE ALS DEOpoe ging vroeger zondag "s, 
BOZE 0 F 0 -y PLAAT.JE ZEnet als de vro w -op de foto-, 
INKROOP. Ik hoor no haar st m. ft Ie is daar ftmet "t kerkboek en de witte 
klonk het cht r d , di 0Poffer op naar d Hoog is.... 



BEGIN SOer .lAREN BI.I NULLEKE 
HALVERWEGE DE HEIDESTRAAT, RICHTI 
MOLEN ZAG.lE DE RECHTERKANT, VER
SCHOLE TU E .,. G E HET OU I.J 
HUIS VA 1.1 VADER LIGGEN. I.lN .lEUGD-
HERIN E I GE ZI.I GEVAT I D 
3 BOVENSTE FOTO·S•••• D tijd had er 50 jaar 
stilgestaan du ik kan co clud en dat het 
ook de j ugdh nnn ring n van m·n vader zijn. 
Foto onder - 2009 - Alle"h rinn ring nft zijn 
voorgoed verdw n n m t uitzondering van de 
treurwilg, di is blijv n taan••••••••• 





DE KORTE WA DEL 0 
~....GS WT HUIS V LLEKE 

Foto bov n...D w langs 
-t hul van Nulleke .Jaspers. 
Gele tip: Schietba van -t 
St..Jansgilde. Rod stip: Ou
de inging woonh is N 11 ke 
Witte stip••• link af naar de 

ol n •••• rechtsaf n d 
Mol nakk r, richting dorp. 

FOTO C -2011 
DE EU OUW BOERDE
RI.I- ET T EU LG
VAN DE FAM. TOONEN 

HET ROOK HE '.J 
Tijd n d zomerwandelingen 
met kt w dit -t pi at ... 
Er rd hard 9 w rkt n alles 
stond in vo blo·. Ov I'i 

het lekk r•••• Als er net 9 hooid 
wa ma r ook als -t n h 
regend in het Ga selse bos....... 

I;' 

DE 0 E STI PE
 
Gev n d looproute via m-n
 
opa boe erij ·c ti 

dorp aan Het itt huis 
(links) was vro -n kI 

v rvallen bo rderijtj • Rechts 
kwam J binnendoor.....vl -n 
pad.... u t eht r h huis van 
oud-we oeIs..... 



- DE OUDE GE EE TEGRENS
VAN ELI E c;""~.. 

Wie in de 50er ja n de drukte ilde ont
lop vond 0 d gr van Gass I n 
Escharen -n prachtig v ilig zandbak 
voor d kl -ntj. (g Ie stip) en -n ru ti 

plekje voor zichzelf...... an de Graafse 
weg (rod tip) -n klein woo wag 
kamp. In de 60er j ft was h t g daan 
m t d rust en w rd "de zan --••• -n 
motorcf'os t rre n voor de h I regio dat 
voor e ge is n 9 lidsoverlast z.orgde. 



• GERED DOOR DE MOLENAAR • 
In en rond h t G s Ise bos zag -e in d SOer 
Jaren ve I voss holen••• Als kind groeven we 
die uit nmaakte nloopgrav n" van•••• Ik 
had bedacht dat r ook wel -n bunker van 
kon worden gemaakt maar di b slIssi g 
w rd me bijna fataal••••••i van de --vijanden" 
sprong op -n dag op h t plaggendak van 
zand en takken en ftd bunker" stortte in••• 
•••De jonge tsaar (met be el) lag mu rvast 
in et hol••• De molenaar Jan van Haren werd 
door Plet Schel en H nk v n d n Boom op
gehaald om me uit te graven. Ik had -n uur 
nodig om op adem t kom n.... -.J i bent er 
een van Jasp rs hè ? zei hiJ••• Ik zal -t niet 
tegen j vader vertetl •••• Hij hi Id woord, 
ik ontliep en pak slaag van Pa en ben nooit 
meer In en vossehol g kropen . 

- Foto rechts; Mol naar Jan van Haren. 
- Foto onder- 2013- achter et -tte V n-
ti huis speelde "het drama" zich af••••••••••••• 



HET MINIST ND in het G e 
Bos - Foto rechts· is anno 2013 hel 
maal r w t ij is vrijw 
onzichtbaar en de reiger op d achter
grond i r wee baas...... Foto on r 
De Gass Is je gd in d 9 breide zwem 
broek, vermaakt zich r in d 50er jaren. 

HET SOLDATE-----
o LATERE NISTRAND BI-J wor VEN IN 
-TOD E ELEG 
P VAN F SE TROEPE 1 1813 
DIE GRA E I BELEIGEJRD nU3.UIEni 

HET CHO E KW TER EN DE AAN· 
WEZIGHEI E G I 
G EL ZO GDE ERVOOR DAT DIE PLEK 
WE D UITGEKQ E 
TE MAKEN. Foto rechts; D Hampoort in 
Grav sta t uit di ti .. 

E PLEZIER I DE GROTE VAKANTIE 
In d 50 r jar kwamen d nt 
werkers voor de zomervakantie met -n 
schop om het v ft ··uit t gray ft. Da • 

na t 9 de wate tand naar 50 cm en 
konden wij Y ill ftzwemm ft . 





R.K. PADVI DE I HE G ELS 
••• KI D VERHEUGDE IK U TI.lDEN DE ZOMER- OF 
GROTE V TIE OP E KO V E P liNDEltS... 
ZI.I KW UIT HEEL NEDERLAND E ZETTE GROTE 
LEGERTE 0 1.1 HET ZE IIAIIJ

DEN V 0 JER ALS HOP E E RD 
DAN OP ZO DAG EE H. IS 0 GE I DE OP 
LUCHT. D v melk en de i r n w rd n bij opa Nu Ie. 
ke gekocht ft Gerrit d Haas, "onze" bakker, kr d ft 

extra klantjes voor het brood. De grote padvind rsver. 
niging n brachten hun e gen drum n m • G I li 
uit n led re n stond appl udiss rend langs de weg •••••• 
D jonge tsaar H ja n z·n vrienden march den •••• 





- A CHESTER BROEK -12,35
H t was n- voor ied wegge~gd 

lid van de couting, de w lp n of de zee-
of luchtv te .Je YO r 
"n ribbroek n.l. al nel 12 guld n n 35 c nt 
kwijt. De helft v m"n vad • weeksal ris. 
Dus r waren 00 kinderen zonder tenue.••. 
Op het ind van v t er tij 
"n gro psfoto 9 maakt bij d mol n van 
van Har n. D jongen, di wat erlleglen 

bij s at, (rod stip) had ik kunn n zijn•..... 

Postbus 536 Depots in
 
Den Haag divers plaatsen
 

van de Nationale Padvindersraad 

MANCHESTER B OEKE 
ThaEs geldende prijzen: 

donker manchester blauw manchester 
voor welpen en voor zee- en 

verkenners luchtverkenners 
maat	 22 f 9,95 f 11,50 

24 " 10,35 " 11,70
26 " 10,75 " 11,90
28 " 11,15 .. 12,10 
30 .. 11,55 " 12,30 
32 .. 11,95 .. 12,65 
34 .. 12,35 .. 13,05 I1 

36 " 12,75 .. 13,65 
38 .. 13,15 .. 14,05 
40 .. 13,55 IJ 14,45 

LET OP HET ETIKET 



TOCH OG VERKENNER GEWORDEN 
Op men ge verj ardag kie ver
kenn riem en omdat ik van de beu-
ge f was kr ik i I 
schoenen__ Van Robinson en ik was 
er heel blij i i 
sokk n, h fluitj ft het lint met d 
pi im 0 de sokken te 
houd n vond I tu d achterge
lat n p JI Ij ast et 
uit n en dankertje van Arie••••• D 
Manchester (korte) b , &kt 

mijn padvinderstenue compleet••••• 
•••Ik trok h t ft naar ch I, w 
er door men vri nd n mee g pest••• 
••• I et al vakanti Hen • ••• i 
had de, lak aan••••lk was verk nner. 
En de zom ocht w t mij betr 
in f bruari al w er beginnen••••••••••• 

Knippen 
•en naaIen 

Verstellen 
en 
verstevigen 

DE SOKKE STO E 
Een go ie verke ner moest sok
ken kunn 0 • Ik w er zo 
go d in d t men mo der me de sok
ke van Pa liet stoppen. Die ......~ 

klompen op Tong laar en dat ver
oorzaakte grot gaten. I iI v r 
et stop n mocht ik langer opblij
ven, want Ma haatt dat werk..... 



MILIEUVRIENDELI~K E
 
...DE PADVI DER aME VAAK UIT DE "GROTE 
STAD" EN H DDEN MOEITE ET HET DOEN VAN 
DE G~LLEERDEBAK.•••• 
•••HET ,. E E ZE MOES1rEN 

ET GEEL E GEBLAKERDE P EN 
SC... E:RKIENltiEltS "fUtEN 
ALTI-ID STO VERBAA D OVER HET ESULTAAT.... 

VRIE VOO E 
.... 1-1 DORP ONGEN HET KA P 

V DE 0 ZOCHT 
AS DAT VOOR DE LEIDI G - OOIE AF

IS EU G. E PELLET U 
D WAREN FAVORIET... DE BAND DIE VAN 

DE HEUVEL, aVE HET SO ATENKa.ru~ 

TUITE DE ST TU EN DE Ba 
LANDDE, WERD TOT WINNAAR UJTiGEROIEP'EN 

E -I E EN
.Ja I t r kreg "ZaD K t.. 
kaart n van de -vrienden voor -n zomer" en 
vande oezenie .... 000 -2 13
Het soldatenkanaa n de kwakende kikkers. 





1960 • FIETSCROSSBAAN 
BIJ.., SOLDATENKANAAL 

D ni uwe veldwachter in ons 
dorp, de heer van Oefelt, wilde 
niet dat wij voor de aanl va 
onz ti tscrossbaan bomen om
hakten, di hinde6jk in de weg 
stonden. Dit was chter onver
mijdelijk d d w dat aan 
vankeliJk 111 g al. Tot we bij de 
veldwachter het arg m Dt over 
d wildkap van de v rk nnerij 
ter sprake bracht ft. Toen was 
hij om n kregen wij -n quotum 
toeg kend dat m-n vriend n n 
ik ruim h bb n g haald I I . 

- DE EE STE WEDST J 
Gassel was er voor uitgelopen••• 
D 13 jarig T aar won en droeg 
de zelfgemaakte lauwerkrans••••• 
••••••.10 IIlemsen 28.••• en 
Jo Broren eindigde als 3e••••••••• 


