
Jol Rekerhout 2018  Thema: Wilde Westen 
 

Maandag 20 augustus 2018, start: 12 uur. 

Het is de eerste dag en normaal gesproken gaan we bouwen. Dit jaar loopt het net even 

anders. De pallets die zijn geleverd, zaten in een mum van tijd onder de wespen. 

Zondagavond is een verdelger gebeld en maandagochtend is alles op alles gezet om er 

één langs te laten komen, en dat lukte! De wespen werden verdelgd en dinsdag konden 

we weer bouwen. Doordat we last hadden van de wespen moest de planning worden 

veranderd. De JOL is zoals gebruikelijk geopend met een nieuw JOL-dansje, verzorgd 

door een aantal meiden van de leiding. Die middag konden we gebruik maken van de 

gymzaal, waar we gingen trefballen. Een deel van de kinderen zijn in het park het spel 

levend stratego gaan doen. Half vier waren de kinderen terug op het veld, kregen ijs en 

drinken. We hebben de dag afgesloten met de JOL-dans en om 4 uur werden de 

kinderen opgehaald. 

 

Dinsdag 21 augustus 2018, start: half 10, programma: bouw je 

eigen cowboy huis. 

De kinderen hebben zich ingeschreven bij één van de cowboystands. We hebben de 

tweede dag geopend met het dansje. Direct daarna zijn de kinderen enthousiast op de 

hamers en zagen afgegaan om te kunnen beginnen aan hun eigen cowboyhuis. Binnen 

de kortste tijd staat het terrein vol met opkomende hutjes. De kinderen hebben de hele 

ochtend aan de hutjes gewerkt. Tussendoor is er de mogelijkheid geweest voor de 

kinderen om limonade en/of water te pakken, ijsjes waren ook in overvloed aanwezig. 

Om 12 uur zijn de kinderen opgehaald om thuis te lunchen.  

Start: half 2 

De kinderen hebben de hele middag doorgetimmerd tot het hout op was. Het hele 

terrein staat na vandaag helemaal vol met cowboyhuisjes. 

 



Woensdag 22 augustus, start: half 10, programma: versier/bouw 

je cowboy huis. 

De kinderen die vinden dat hun hutje nog niet af getimmerd is, hebben de mogelijkheid 

gekregen om met het bouwen door te gaan. De andere kinderen hebben hun huisje 

beschilderd. De verf (op waterbasis) hebben wij van tevoren klaargemaakt en verdeeld 

over de aanwezige kinderen, die daarna vol met de kwasten in de weer zijn gegaan. Ook 

deze ochtend is limonade en water tussendoor vereist, want het is warm. IJsjes zijn ook 

zeker verdiend door de kinderen. Om 12 uur zijn de kinderen opgehaald. 

Start: half 2, programma: de wilde waterspelen. 

In de middag stonden waterspellen op het programma. Er is een buikschuifbaan, een 

waterschietbaan, een estafette met water, een aantal waterpistolen en veel 

waterballonnen. De hele middag zijn de kinderen als een dolle te keer gegaan met het 

water en de materialen. De buikschuifbaan was een groot succes, de hele middag stond 

er een lange rij. Het weer zat gelukkig mee. Het was heerlijk warm waardoor de middag 

een succes is geworden. Geen enkel kind is droog thuisgekomen. 

 

Donderdag 23 augustus, start: half 10, programma: speciale 

westerndag. 

Deze ochtend heeft de leiding het weer voor elkaar gekregen om voor de kinderen een 

fantastische dag neer te zetten. We hebben vandaag twee springkussens, levend 

tafelvoetbal, estafette en nog een aantal andere spelletjes geregeld. De kinderen zijn de 

hele dag als een dolle te keer gegaan: rennen, springen, gillen en gek doen. Om 12 uur 

zijn de kinderen opgehaald en om half 2 waren ze weer terug om hetzelfde programma 

van vanmorgen voort te zetten. Voor de kinderen die hier geen behoefte aan hadden, 

mochten nog verder aan hun hutjes bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 24 augustus, start: half 10, programma: klauteren als 

hyena’s. 

Vandaag hebben we bij de Hoornse Vaart verzameld. In de gymzalen staan de grootse 

springkussens klaar en buiten is een parcours te vinden. Veel kinderen gaan meteen 

naar de springkussens en hangen als apen aan het hoogste topje. De kinderen die buiten 

het parcours wilden doen, hebben een hele uitdaging. Ze hebben over banden moeten 

slingeren, over hoge stellages met touw geklommen, getijgerd en over het water 

gerend. Dit hebben de kinderen tot 2 uur gedaan en toen was het alweer tijd om naar 

huis te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondprogramma Wilde Westen tour, vrijdag 24 augustus, start: 8 

uur. 

 

De kinderen mochten vanavond blijven slapen in de grote legertent. Direct bij 

binnenkomst hebben ze hun bedjes klaar gemaakt. De jongste kinderen hebben in het 

scoutinggebouw geslagen. We zijn zo snel mogelijk begonnen met de tocht omdat er 

noodweer op komst was. Aangezien de kinderen alsnog super graag de tocht wilde doen, 

zijn we groepjes gaan maken. De tocht is hiermee begonnen. Eenmaal in het park begon 

het te onweren. Het onweerde zo hard dat we de tocht hebben moeten afblazen en weer 

terug naar het terrein zijn gegaan. Een deel van de kinderen hebben bingo gespeeld en 

een ander deel is op de bank film gaan kijken. Tussendoor kregen ze nog een 

pannenkoek. De kinderen zijn rond 12 uur gaan slapen en werden zaterdagochtend rond 

half 8 wakker gemaakt om met z’n allen te ontbijten in ons indianendorp. Om 9 uur zijn 

ze opgehaald door de ouders.  

 



Maandag 27 augustus, start: half 10, dagje weg met de 

losgeslagen bende. 

 

Vandaag zijn we met de fiets naar de Swaan gegaan. Hier hebben de kinderen zich de 

hele dag vermaakt. Om 12 uur hebben de kinderen een patatje en wat drinken 

gekregen, wat ze allemaal zo snel mogelijk hebben opgegeten om daarna weer verder te 

kunnen spelen. Om half 4 zijn we terug naar het JOL-terrein gefietst waar de kinderen 

om 4 uur zijn opgehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 28 augustus, start: half 10, programma: fotowedstrijd.  

 

Vandaag hebben we spellen in het park. We beginnen met een fotowedstrijd. Er zijn 

groepjes gemaakt waarna je met je groepje in het park op zoek moest gaan naar zakjes 

met nummer van jouw groepje erop, waar een bepaalde foto inzit. Wanneer elk groepje 

10 zakjes had gevonden, kon je een kaart in elkaar zetten die je leidde naar de plek 

waar je als groepje nog meer letters kreeg. Met deze letters moest je een woord maken. 

Het groepje die dit het snelst had gedaan, won de wedstrijd. Om 12 uur zijn de kinderen 

weer opgehaald door hun ouders. 

 
 

Start half 2, programma: Lucky Luke vs. de Daltons. 

In de middag hebben we het spel Lucky Luke vs. de Daltons gespeeld. Er zijn nieuwe 

groepjes gemaakt, waarna ze het park onder begeleiding zijn ingegaan. Ditmaal waren 

er 4 Daltons, die verspreid zaten door het park. Iedere Dalton had zijn eigen spel 

waaronder hoefijzer werpen en boter kaas en eieren. Bij ieder spel wat met een succes 

werd voldaan, kreeg je een goudklomp. Het groepje met de meeste goudklompen won 

deze wedstrijd. 

 



Woensdag 29 augustus, start: 9 uur, programma: zwemmen met 

de wilde krokodillen. 

 

Vandaag hebben we bij de Hoornse Vaart verzameld, waar we tot 4 uur zijn geweest om 

lekker te zwemmen. Het was een prachtige dag en alle kinderen hebben genoten. Rond 

vier uur werden de kinderen weer bij de Hoornse Vaart opgehaald. 

 

Donderdag 30 augustus, start: half 10, programma wilde westen 

kermis. 

 

Voor vandaag stond er op het programma ‘’Wilde Westen Kermis’’. De kinderen hebben 

vrij rondgelopen op de kermis. Er was een rodeo stier, bibberspiraal, twee springkussens 

en een slingerwerp springkussen, waar de kinderen zich tot 12 uur hebben vermaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avondprogramma afsluiting JOL Rekerhout 2018, start: 6 uur. 

 

De kinderen zijn ‘s avonds teruggekomen voor de laatste avond om met z’n allen nog 

een gezellige barbecue te hebben. Voor deze avond hadden we dezelfde springkussens 

staan, inclusief de rodeostier. We hadden ook een schminkkraam en een 

suikerspinkraam. Na het eten hadden we de welberoemde tombola waar de lootjes het 

veld over vlogen. Als afsluiting hadden we John’s muziekfestival en zijn de kinderen nog 

losgegaan in de tent. Om 10 uur was het feest afgelopen en de JOL Rekerhout 2018 is 

afgelopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor jol 2019 gaan we weer hard aan de slag  

om er weer zo’n succes van te maken als dit jaar. 

 


