
Bij mijn moeder kreeg ik de foto uit de krant te zien van de speeltuin in Velp. Ik heb de foto nog 

opgezocht op jullie site en ben er zeker van dat een aantal gegevens op en bij de foto niet 

kloppen. 

 

Laat ik eerst wat van mijn achtergrond vertellen: Ik ben Geert de kleinzoon van G (Grad) 

Peulings. Ik ben min of meer de familie archivaris die ook de stamboom van de familie Peulings 

heeft uitgezocht tot aan het begin van de 19
e
 eeuw. De foto kan in elk geval niet uit ca. 1955 zijn. 

Dat kan ik voor een deel afleiden uit de naam (ik kom daar in de geschiedenis verder op terug) 

maar voor een ander deel ook uit het feit dat ik op de foto de ijskiosk niet kan zien staan en dat 

gebouwtje stond er zeker al vóór 1950. Mijn vader (Jan Peulings) is daar in 1947 begonnen als 

ijsbereider en verkoper, maar het houten gebouwtje stond er vermoedelijk al veel langer. 

 

De houten glijbaanconstructie was (een van) de eerste speeltuinattracties. Later werd ze – op 

diezelfde plek – vervangen door een ijzeren constructie, met een vergelijkbare glijbaan aan de 

kant van het hotel en een minder hoge rechte (zonder knik) glijbaan aan de andere kant en een 

brede metalen glijbaan met draaiende rollen erin. Naast de glijbaanconstructie was een 

ezeltjesbaan, waar je op een ezeltje kon rijden, zoals nu ook nog te zien is op de foto dat dat 

gebeurt. Ook dat is een aanwijzing dat de foto veel ouder is, want voor zover ik weet was er na 

woII geen ezeltjesbaan meer. Als kind kwam ik uiteraard veel in deze speeltuin en ik kan exact 

vertellen welke attracties er waren in de 60-er en 70-er jaren en zelfs waar ze stonden. 

 

Over de geschiedenis. Mijn grootvader Grad Peulings was een in Groesbeek geboren 

paardenhandelaar die pas op latere leeftijd zijn grote liefde tegenkwam. Zij was Johanna (Anna) 

Kersten en werkte destijds als kamermeisje op de Plasmolen (Mook) waar haar vader Thé 

Kersten werkte als stalhouder. In eerste instantie was het kennelijk de bedoeling dat Grad die 

baan als stalhouder over zou nemen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Als officiële reden werd 

aangegeven dat Grad na WOI geen brood zag in vervoer met paard en wagen door de opkomst 

van de auto. Mogelijk liggen er ook andere redenen aan ten grondslag maar daar wil ik hier niet 

over uitwijden en daar is ook geen zekerheid over. Feit is dat Grad en Anna het pand kopen aan 

de Bosschebaan 10 en dat Thé Kersten met zijn familie omstreeks dezelfde periode gaat boeren in 

Velp in de hei. De kinderen bleven allen in Velp wonen: Miets, Jan, Wim en Theij, door ons om 

een of andere redenen JanOme, WimOme en TheijOme genoemd. 

 

Het pand aan de Bosschebaan 10 is in 1917 een boerderij, maar wel een die ook als 

“pleisterplaats” gebruikt zou kunnen zijn. Grad kocht het pand in 1917 van de heer Vloet. De 

Bosschebaan (Rijksweg van Nijmegen naar ’s-Hertogenbosch) werd door Napoleon aangelegd. 

Het was in vroeger dagen een weg waarvan de gemeentes verantwoordelijk waren voor het 

onderhoud van dat deel dat door hun gemeente liep en om dat te bekostigen werd er bij de ingang 

van de gemeente tol geheven en was er een tolboom. Dat daarbij ook pleisterplaatsen ontstonden 

weten we onder andere van de Heesche barrière en de Geffense barière. De tolboom zal gestaan 

hebben tussen Bosschebaan 8 en 10, vlak voor waar je rechtsaf de gemeente Velp in kon richting 

kerk. (In de naamgeving en de datering van de foto is dit van belang) 

 

In eerste instantie ging Grad er boeren en nog wat paardenhandel, maar ook de 

pleisterplaatsfunctie bleef en werd het min of meer ook een café. Nog wat later was hij (Grad) er 

ook als kapper actief en was er een kampeerveldje bij. Op enig moment moest hij echter kiezen 



en werd het pand verbouwd tot een café met een terras, die echter nog geen grote 

bovenverdieping had. 

 

 
 

Later werd dit deel dus opgehoogd en werd de zijkant er pas aangebouwd waarop dat grote bord 

te zien is met bondshotel G. Peulings. De benzinepomp werd enigszins verplaatst en het werden 

het twee pompen (benzine en diesel – ca. 1930) Later wilde Shell dit verkooppunt om 

strategische redenen niet opgeven en bleven de pompen staan alhoewel er al tientallen jaren geen 

benzine meer uitkwam. Vanwege de benzineverkoop en omdat het op enig moment: Hotel, café 

en restaurant was en omdat er meerdere recreatiemogelijkheden waren verkreeg Den Tol de 

status van ANWB Bondshotel. Kort daarop ging de buurman zijn café ook “Den Tol” noemen, 

waardoor hij klanten trachtte weg te pikken en oneigenlijk gebruik maakte van de reclame die de 

ANWB verzorgde. De naam bleek niet formeel geregistreerd te zijn en de ANWB adviseerde om 

geen juridische strijd te beginnen en de naam officieel te laten registreren als “De Nachtegaal” De 

erkenning als bondshotel en de naamsverandering liggen dus maar kort uit elkaar en mijn 

inschatting is dat dit omstreeks 1934 is gebeurd. Het zou echter best zo kunnen zijn dat de oude 

naam nog enkele jaren op de gevel heeft geprijkt. Het is echter zeker dat dit gebeurt moet zijn 

ruim voor Grad Peulings in 1937 overleed. Jullie foto is in elk geval van vóór WO II. Na 1950 

toen Anna Peulings-Kersten (Moeke Peulings) overleed prijkte de naam van Eeuwes – Peulings 

op de gevel en er zijn zeker ook foto’s waar op de gevel prijkt: De Nachtegaal en weduwe van G. 

Peulings. Ook is er een tijd geweest waarop er De Nachtegaal stond en Grad Peulings. De foto is 

in elk geval niet van ca. 1955. 

 

De personen op jullie foto zijn slecht herkenbaar, mogelijk kan een vergroting van het origineel 

daar uitkomst brengen. Het is denkbaar dat de vrouw boven op de glijbaan mijn tante, Fien 

Eeuwes/Peulings was, de man naast het meisje op de ezel is niet echt herkenbaar. De personen 

die zich in de regel met de ezelritjes bemoeiden waren eerst mijn grootvader Grad en later mijn 

vader Jan en ook Toon(tje) (Onje) Janssen. Gezien de erg formele kleding denk ik niet dat het 

mijn grootvader is geweest overigens. 

 



 
 

Maar oordeelt u zelf; dit is een van de weinige foto’s die er van mijn grootvader zijn. Overigens 

maakte de naamsverandering in Velp helemaal niks uit. Ook in 1975 nog zeiden ze bij Siebers 

(onze achterburen) onze Toon is “ekkes naar den Tol” Bedoeld werd dan de Nachtegaal. 

 

Groetjes, 

 

 

Geert Peulings,  

 

Houdoe, Geert van Jan van Grad van Hannes van Knilles van Adrianus Peulis de snuifrasper 


