
De vierde reis (1965) ging naar Wolshagen in Sauerland (Duitsland). 

Ook hier weer de gebruikelijke voorbereidingen, zoals het  inleveren van allerlei zaken op de 

vrijdagavond voor vertrek in de Teunis Slagterstraat  bij Ome Jaap en 

Tante Trien de Boer. 

Een bus van de fa. Hellingman bracht ons naar Duitsland om op een 

hoog gelegen vlakte ons kamp op te slaan. Alles weer met de reeds 

bekende tenten en bijbehorende zaken. Daarna keerde de bus weer 

terug om ons aan het einde van deze vakantie weer op te halen voor 

de thuisreis.   

Het koken etc. werd deze keer 

in de bungalowtent gedaan in  

een “luxere” keuken. De 

dames tante Trien en  Annie zaten dan op kratjes of grote 

blikken achter het fornuis! 

Beneden ons kamp was een restaurant ”Im Tannengrund”, 

waar de “feestzaal” nog in aanbouw was. Daar waren onze 

toiletten en konden we ons wassen. Later hebben we in deze 

gelegenheid ook nog een heerlijke dansavond gehad. De nog 

splinternieuwe parketvloer zat na deze avond vol met 

“putjes”  van de queenie hakjes van onze dames!  Er  werden toen ook al “echtparen” gevormd! 

Natuurlijk had ome Jaap de Boer en de 

andere mannen van de leiding Jaap 

Schellinger en Piet de Jager (jr.) ook 

weer de nodige dingen georganiseerd. 

Zoals een tocht langs de toen nog 

bestaande Zone grens tussen Oost en 

West Duitsland. Heel indrukwekkend 

was dat. Verder gingen we ook op 

excursie naar de VolksWagen fabrieken 

in Wolfsburg.  De kever was daar nog 

volop in productie was. Om deze tochtjes te kunnen maken regelde 

ome Jaap en z’n mannen in Duitsland een bus. 

Op het sportieve vlak waren we ook altijd actief. 

Deze keer hadden een aantal jongens een 

ontmoeting met wat duitse jongens geregeld en 

deze speelden een voetbal -wedstrijd Nederland-

Duitsland. Onze jongens met o.a. de “profs Chris 

Dekker en  Abe van der Ban wonnen dik! 



Op de terugreis was er traditioneel 

weer een afscheidsdiner. Ook nu 

weer bij Het Kalfje in De Bilt. Dat 

was de laatste stop voor Westzaan 

waar we hartelijk werden 

ontvangen door onze ouders.  

 

 

 

Ook deze reis was weer een groot 

succes en werd op dezelfde wijze 

afgsloten in Hotel  de  Prins met de 

nodige dankwoorden voor/door 

leiding, ouders etc. 

Op de foto v.l.n.r.: Trien de Boer; 

Annie de Jager, Jaap de Boer, Jaap 

Schellinger, Piet de Jager (jr.) en de 

heer Jan May. 

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Ria Stadt; Kees Heinis; Marjan Heins; Dina van der Velde; Siem Heinis; Han Keff; 

Louis van ‘t Veer; Dirk Kuit; Klaas Jongejans; Ger Kabel; Jaap van ’t Veer; Ank de Vries; Klaas Kuyt; 

Jaap Schellinger; Nel Groot; Martin Dupker; Dirk Kok; Margot Baas; Marjan Schellinger; Kees Booy; 

Ank Bleij; Helna Keff(?); Guus van Dalen. 


