
JOL Rekerhout 2019 
Maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 augustus 

 

 

 

 

Elk jaar hebben wij in de zomervakantie JOL Rekerhout, dit betekend Jeugd Onder 

Leiding. De eerste JOL werd in 1949 gedraaid. Sindsdien is er elk jaar de laatste twee 

weken van de zomervakantie JOL Rekerhout. Voor het eerst hebben wij (Rekerhout) dit 

jaar maar één week JOL gedraaid. De eerste dagen hebben wij hutten gebouwd waar JOL 

ook bekend om staat, de andere dagen worden er verschillende activiteiten gedaan met 

de kinderen van de leeftijd van 6 tot met 12 jaar. Als vrijwilligers zijn wij het hele jaar 

bezig met de voorbereiding om een mooie, leuke JOL Rekerhout te draaien voor de 

kinderen en de leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 12 augustus 2019 

 

De eerste dag van de JOL begonnen wij traditiegetrouw met het bouwen van de hutten. 

Vol enthousiasme stonden de kinderen ruim op tijd te wachten tot zij naar binnen 

mochten komen op het JOL terrein. Eerst even een toespraak van onze nieuwe 

projectleider, en een dansje van de dames leiding en daarna konden wij al snel beginnen 

met timmeren. Normaal gesproken draaien wij twee weken JOL en beginnen wij de 

eerste dag om 12.00 uur, maar dit jaar startte wij om 9.30 uur. Tussen de middag van 

12.00 tot 13.30 uur gingen de kinderen naar huis. Zodra wij begonnen met de middag 

kwamen er al heel veel ouders mee met de kinderen op het terrein die vol trots al het 

begin van hun hutten wilden laten zien. In de middag kwamen een meneer en mevrouw 

van aannemersbedrijf ‘Oostwouder’ langs, dit bedrijf heeft ons dit jaar gesponsord en 

vertegenwoordigde Bouw Nederland, die ons ook bijstaat. De dag verliep goed, zowel de 

kinderen als de leiding hadden er veel zin in en hebben een mooie dag gehad! Helaas 

was er in de middag wat regen, maar dat heeft onze dag zeker niet minder leuk 

gemaakt. We deelde grote doorzichtige zeilen uit die de kinderen over de hutten konden 

doen zodat ze een dak hadden, en meteen droog zaten. En om 16.00 uur gingen de 

kinderen naar huis toe.  

 

 
 

 

Dinsdag 13 augustus 2019 

 

De ochtend begonnen wij om 9.30 uur, de kinderen konden veder met het bouwen van 

hun hutten. Het eerste kwartier mochten ouders en/of verzorgers nog helpen met het 

bouwen van de hutten. Er waren ook kinderen die versiering mee hadden genomen van 

thuis voor hun hut, zoals kleden of kussens. Om 12.00 uur tot 13.30 hadden de kinderen 

pauze. In de middag konden de kinderen veder met hutten bouwen en konden de 

kinderen ook beginnen met verven. Dit vinden zij altijd erg leuk, en vinden het dan ook 

erg leuk om te kliederen met de verf. Gelukkig weten de ouders van tevoren dat de 

kinderen oude kleren aan moeten, en is de verf op waterbasis. 

 

 



Woensdag 14 augustus 2019 

 

Alweer op de helft van de week, wat gaat de tijd hard als het leuk is! In de ochtend 

begonnen wij om 9.30 uur, we gingen met de kinderen naar het park, hier was een groot 

voetbalveld waar wij trefbal speelde, ook was er een groot basketbalveld en een spin 

klimtoestel waar de kinderen in konden spelen. Om 12.00 uur gingen wij terug naar het 

JOL terrein, vandaag bleven de kinderen eten. Er waren pannenkoeken gebakken, er 

waren broodjes frikadel en gewone broodjes die zij konden beleggen met vlees- en 

zoetwaren. Helaas was het in de middag iets minder mooi weer, maar dat mocht de pret 

niet bedereven. We gingen met een aantal kinderen film kijken. De andere kinderen 

gingen bingo spelen en konden leuke prijzen winnen. Halverwege de middag werd het 

mooier weer, werd er gedanst met de kinderen en werd er ook nog gebouwd aan de 

mooie hutten! 

 

 
 

 

Donderdag 15 augustus 2019 

 

Om 9.30 uur begon de JOL weer, we zijn de ochtend met de kinderen naar een gymzaal 

gegaan omdat het hard regende, hier hebben de kinderen trefbal gespeeld. En natuurlijk 

het laatste potje trefbal hebben de kinderen tegen de leiding gespeeld. Toen het droog 

werd hebben de kinderen ook op het schoolplein kunnen spelen en werd er gevoetbald 

voor degene die dat wilden. Om 12.00 uur gingen de kinderen naar huis en kwamen om 

13.30 uur terug op het JOL terrein. 

Van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn we met de kinderen op het JOL veld gebleven. De 

kinderen konden verschillende activiteiten doen, zij konden bijvoorbeeld kiezen uit het 

maken van een schilderij, zij konden stoelendans doen, bingo spelen of verder met het 

bouwen aan en/of spelen bij hun hutten. 

 

 

 

 



Vrijdag 16 augustus 2019 

Het is alweer de laatste dag! Dit vonden zowel de kinderen jammer als de leiding! Maar 

er was een mooie dag van gemaakt. In de ochtend van 09.30 uur tot 13.30 uur waren 

we bij de Meent in Alkmaar, hier stonden 6 verschillende springkussens, ook konden de 

kinderen met grote bouw blokken bouwen. Veel kinderen hadden een lunchpakket mee 

van huis, maar ook had de JOL genoeg broodjes met beleg mee voor als de kinderen 

geen lunchpakket mee hadden of nog meer trek hadden.  

Van 18.00 uur tot 22.00 uur hadden wij op het JOL terrein de afsluit avond. Kinderen 

konden komen barbecueën, en mochten hun ouders en/of verzorgers en broers en 

zussen ook mee nemen. Na het eten was er een Rad van fortuin aanwezig waar lootjes 

voor gekocht konden worden en er mooie prijzen te winnen waren. De avond werd 

afgesloten met een leuke disco waar de kinderen lekker konden dansen op verschillende 

muziek. Na vele lieve knuffels van de kinderen hebben wij hun gedag gezwaaid en hopen 

dat volgend jaar weer zo een mooi leuk jaar wordt!  

 

 


