Blik op Boijl
Schoolreis naar Leek in 1972.
Juf Thea ging met haar kleuters op de jaarlijkse schoolreis en de kinderen deden verslag.
We zijn inmiddels 44 jaar verder……
Franke: we zijn met het schoolreisje naar Leek geweest.
Henderika: we zijn naar de speeltuin in Norg geweest
Gerdi: en naar de kinderboerderij in Leek.
Gea Hoogeveen: we hebben in een boot gevaren op een
meer en in een vaart.
Jolijn: we hebben in het bos gegeten.
Roelof Mooy: we zijn om 9 uur weggegaan en om 4 uur
thuis gekomen.
Meindert: we zijn met de bus geweest.
Jos: in de bus waren: de chauffeur, Gea de vries haar
mama, Gea Hoogeveen haar papa, Wessel zijn vader en Harm zijn vader.
Thea Wieldraayer: en Jolijn haar moeder.
Gea H.: en juffrouw en alle kinderen.
Margreet: we hebben in de bus gezongen.
Henderika: en ook in de boot.
Ernst: We hebben in de bus een appel gegeten.
Marian: Eerst zijn we naar de speeltuin geweest.
Janny: Ik heb op de schommel gezeten en in de speeltuin gespeeld.
Thea Vonk: op de draaimolen gezeten.
Henri: ik ben op de glijbaan geweest.
Hillie: We hebben twee ijsco’s gehad.
Jurrie Hendrik K.: we hebben op de bank gezeten.
Gea Veenstra: en op de wip gewip-wapt.
Roelof de Nekker: Ik ben op de glijbaan geweest.
Wessel: Ik heb op een olifant gezeten.
Loesje: we hebben op het klimrek gespeeld.
Gea V.: we zijn ook op de foto gekomen.
Jan Mooy: ik heb op het paard gezeten.
Willem: toen zijn we weer in de bus gegaan.
Henderika: toen gingen we eten.
Koos: we hebben na het eten gevoetbald met Harm zijn vader, Gea H. haar vader en alle
kinderen.
Gea de Vries: sommigen waren gevallen.
Gerdi: ze hadden een plek op de knie.
Aise: We hadden drinken bij het eten gekregen.
Henderika: We hadden allemaal een oranje sjerp om.
Evert: voor de oudercommissie want die weten niet welke kinderen er op school zitten.
Harm: we zijn toen naar de boot gegaan.
Jolijn: Voor in de bus gingen we eerst twee aan twee, anders zijn er misschien nog een paar
kinderen in het bos.
Roelof M. In Leek zijn we in de boot gegaan.
Ingrid: er waren ook grote vogels.
Loesje: we hebben reigers gezien.

Margreet: waterlelies.
Franke: eendjes.
Jaap: grote ballen.
Henri: daar kun je tussendoor varen.
Harm: er waren ook jonge eendjes.
Roelof de N. een oude bal.
Tea W. en flessen.
Henderika: het water was heel smerig
Meidert: zwart!
Henri: Bij de bomen was het een beetje zwart.
Harm: onder de bomen, dat is de grond van de bomen.
Henderika: ze tilden ons in de boot.
Wiranda: we mochten even zingen voor de microfoon.
Ernst: de meneer deed het raam open.
Hielke: ik zat naast Willem in de boot.
Jolijn: we hadden ook andere bootjes gezien.
Margreet: de oudercommissie durfde niet te zingen…..
Henri: juffrouw durft alles….
Meindert: maar niet een krokodil pakken!
Henderika: ik heb ook schapen gezien.
Wiranda: en ook lammetjes.
Gea H. en een ponnie bij een boot.
Franke: de kapitein zat in de boot.
Ernst: de chauffeur van de bus zat ook in de boot.
Marian: toen zijn we naar de kinderboerderij gegaan.
Margreet: We hebben eerst allemaal treintjes gezien.
Luuts: ik heb een ezel gezien.
Joke: varkentjes en konijntjes.
Hielke: en een ezel.
Jos: papagaai.
Tea W. een bok.
Aise: we hebben apen gezien.
Jaap: en kleine biggetjes.
Jurrie Hendrik: we hebben ook pinken gezien.
Jan Mooy: er waren ook konijnen.
Evert: ik heb apen gezien.
Hillie: en marmotjes.
Koos: er was ook een pauw.
Franke: en er zat een goudfazant bij de kippen.
Ingrid: kleine kuikentjes.
Mia: er waren ook houten treinen.
Willem: en apen.
Mia: en kleine trijntjes.
Wiranda: we hebben allemaal op een ezel gereden.
Gerdi: en toen moesten we op een bankje zitten
Ernst: er waren bokken.
Margreet: ook bokken op een bergje met een grachtje er voor. Dan kunnen de mensen er
niet bij!.
Henderika: we hebben hele jonge vogeltjes gezien.
Henri: en zwarte varkens.
Gea de Vr. er was ook een klimrek in de kinderboerderij.
Janny: we hebben gewone en zwarte varkens gezien.

Joke: apen kunnen ook bijten!
Franke: we hebben een ijsco gehad.
Hillie: toen zijn we weer naar de bus gegaan.
Jolijn: twee aan twee lopen naar de bus.
Henderika: juffrouw telde ons eerst.
Gerdie: we gingen weer naar huis toe.
Gea H. we hebben nog een poosje gereden.
Henderika: de moeders stonden bij de kleuterschool in Boijl, de bus keerde eerst nog.
Meindert: toen zijn we weer naar huis gegaan.
Jolijn: bedankt voor het oppassen, oudercommissie.
Dit verhaal over het schoolreisje op vrijdag 9 juni 1972 werd verteld door de kleuters van de
kleuterschool ’t Veurspel’ te Boijl.

1972
achter: Roelof de Nekker, Franke Urff, Jannie Klaver,Roelof Mooi, Jos Nieuwenburg, Gerdie
v.d. Helm, Arjen Jorritsma, Wiranda Ouwekerk, Rika de Vries, Ingrid Kleinhoven, Margreet de
Jong.
Midden: Harm Zuil, Willem Post, Wessel de Vries, Henri Zuil, Jaap Bergsma, Evert de Lange,
Hillie Punter, Loesje Marks, Koos Tolboom, Hielke Veenhouwer, Jurrie Hendrik Haveman
Marjan Jager, Klaas Brouwer
Voorste rij: Joke Slot, Gea de Vries, Gea Hoogeveen, Jan Mooi, Thea Vonk, Gea Veenstra,
Meine Bergsma, Thea Wieldraaier, Aise de Jong, Jolijn Eibergen , Luuts Mulder, Ernst Dekker, Mia Nijholt
Zittend: Geert Hoogeveen, Klaas de Vries, Reinder Zuil, Thea Pijlman, Ada Eibergen, Hennie
de Vries.

Namens ‘archiefgroep Boijl’
Jellie Menger.

