
JOL Rekerhout 2020 
 
Maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus. 
 
JOL Rekerhout heeft na de verkregen toestemming, onder afgifte van beperkende maatregelen en 
aanwijzingen, van de gemeente Alkmaar en de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar in de eerste 
reguliere JOL week activiteiten georganiseerd. 
 
De corona maatregelen die de JOL Rekerhout heeft genomen zijn vastgelegd in het: “Plan van aanpak 
dag activiteiten JOL Rekerhout 2020”, Alkmaar, 1 juli 2020. 
 
Kort gezegd waren de afspraken en spelregels: van maandag 3 augustus tot en met 7 augustus iedere 
dag 1 activiteit organiseren, een activiteit buiten, van 13.00 uur tot 16.00 uur. Geen hutten timmeren 
wel allerlei groepsactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. In acht nemen van de corona 
maatregelen voor de kinderen, leiding en ouders. 
 
De evaluatie van de genomen corona maatregelen, leverde geen aandachtspunten op. Er waren geen 
negatieve ervaringen en/of gebeurtenissen aangaande corona. Ouders, kinderen en JOL leiding 
hielden zich zeer goed aan de spelregels en de maatregelen. 
 
De toeloop van kinderen was onverwacht heel erg laag. Dit ziet wellicht op het zeer late moment van 
bekend raken, toestemming verkrijgen, dat JOL Rekerhout toch activiteiten mocht gaan organiseren. 
Ook het extreme warme weer was een oorzaak. Jammer voor de JOL Rekerhout zelf, kost toch geld 
en inzet van vrijwilligers. Anderzijds was het toch een goed gevoel dat wij als JOL Rekerhout iets 
hebben kunnen betekenen voor de kinderen in de buurt in de corona periode. 
 
Aantal kinderen : maandag 10, dinsdag 8, woensdag 8, donderdag 11, vrijdag 9. 
Aantal leiding  : maandag 13, dinsdag 12, woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 11. 
 
Activiteiten 
Maandag : sportdag 
Dinsdag : waterspellen 
Woensdag : dagje uit naar De Swaan 
Donderdag : fotospeurtocht 
Vrijdag  : sport en spel 
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