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Iedere laatste twee weken van de zomervakantie is het weer tijd voor de JOL. Kinderen kunnen twee 
weken lang bij ons terecht voor allerlei leuke activiteiten! Heel veel kinderen kijken hier het hele jaar 

naar uit en sommige vakanties die ouders boeken, moeten zelfs worden verschoven. Het hele jaar 
zijn wij als leiding bezig met de voorbereidingen en proberen wij weer een spetterende JOL te 

organiseren. Het is duidelijk dat de JOL afhankelijk is van sponsoren en giften van goede doelen. 
Anders is het voor ons niet mogelijk om ieder jaar weer een JOL te kunnen organiseren. Dit verslag 
is bedoeld voor de sponsoren en stichtingsbesturen van goede doelen, om een indruk te krijgen wat 
wij precies allemaal doen. Wij hopen hier met dit verslag een goed beeld van te kunnen geven en 

aan te tonen hoe belangrijk ons concept is voor de kinderen!  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DAG 1/2.
Met een mooie opkomst aan enthousiaste kinderen en een grote stapel pallets, werd de 
JOL 2017 traditiegetrouw gestart met het timmeren van hutten.  Het is ieder jaar weer 
ontzettend leuk om te zien hoe blij kinderen zijn met een pallet, een hamer en wat 
spijkers.  Kinderen vermaken zich de hele dag en werken samen om een mooie hut te 
maken die zij later enthousiast kunnen laten zien aan hun ouders. 

Veel kinderen komen in de avond even langs met hun ouders of opa’s en oma’s om trots te laten zien 
wat zij gemaakt hebben.

Met een groot team aan vrijwilligers werd er zorg voor gedragen dat het voor de kinderen 
vooral veilig verliep. De kinderen willen nog wel eens  35 spijkers gebruiken om één 
plank hout vast te zetten, waarbij de meeste spijkers er nog een centimeter of 7 uitsteken. 
Een kind zou zeggen: ”Dat is onze kapstok, waar wij onze jas aan kunnen ophangen.” Een 
mooie fantasie wat ons betreft, alleen kiezen wij er dan toch voor om preventief te werken. 
Zodat er zo min mogelijk kinderen bij onze EHBO-post langs hoefden te komen. 

Wat ons dit jaar positief opviel, was hoe goed de kinderen samen speelden, deelden en 
samenwerkten om samen de mooiste hutten te maken. 

“Als wij nou deze planken laten zagen, dan kunnen wij een balkon maken voor ons dakterras.”

Wat ons betreft waren de eerste twee dagen een groot succes voor zowel de leiding als de 
kinderen. Leuk is altijd, dat wij hele leuke en enthousiaste reacties krijgen vanuit de 
ouders!
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Dag 3/4/5.
Nadat de funderingen waren gelegd en de muren en de plafonds waren geplaatst. 
moesten de hutten natuurlijk ook geverfd worden. Met een heerlijk zonnetje en 24 graden 
Celsius werden de hutten voorzien van veel verschillende kleuren. Roze, blauw, zilver, 
goud en geel, alles werd gebruikt om de hutten er mooi uit te laten zien. 

Nadat de laatste onderdelen geverfd waren, werden de hutten opgeleverd. De kinderen 
gingen even naar huis om zichzelf op te frissen, een broodje te eten en zich klaar te maken 
voor het middag-programma. Dat bood de leiding de tijd om alles klaar te zetten voor de 
waterspellen! Wij hadden erg veel geluk met het mooie weer! Dan zijn waterspellen altijd 
een aanrader voor de kinderen. Een garantie voor succes!

Op dag 4 was het programma voor de kinderen in het park. Daar waren verschillende 
spellen uitgezet door de leiding. De kinderen gingen appels happen, softbal spelen en zo 
snel mogelijk een parcours lopen. De kinderen deden dit in groepjes, zo was er ook nog 
een soort van competitie. Natuurlijk gaat het hier niet om, alleen de kinderen vinden het 
altijd leuk als er wat te winnen valt!
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Dag 5, was een lange dag voor de kinderen. Zij werden om 09.30 uur verwacht bij 
sportcomplex ‘De Meent’. Daar waren door het sportbureau Alkmaar een aantal 
springkussens geplaatst. De kinderen konden hier vrij spelen en gebruik maken van al dat 
geboden werd. Vanuit de JOL was er een pannenkoekenkraam geregeld. De kinderen 
hebben in de middag lekker genoten van een pannenkoek en zijn verder gaan spelen.

Dit programma liep erg soepel. De kinderen gingen hun eigen gang en de leiding hield 
een oogje in het zeil. 

De kinderen gingen na dit programma weer naar huis maar werden in de avond alweer 
verwacht. Zij mochten hun spullen meenemen, want zij konden blijven slapen! Met een  
grote opkomst werd er begonnen met de bingo. De kinderen waren erg luidruchtig, 
waardoor het moeilijk was om alle aandacht van de kinderen te krijgen. De kinderen 
waren waarschijnlijk erg nerveus voor de speurtocht die komen ging. Kinderen denken 
vaak nog steeds dat het een ‘Spokentocht’ is.  Echter maken wij nu altijd een speurtocht in 
het thema en willen wij het vooral leuk en interessant houden.  De speurtocht liep door 
het park ‘De Rekerhout’ en de kinderen werden verdeeld in groepen. Het werd ongeveer 
een tocht van 1 uur per groepje, waarbij zij verschillende personen tegenkwamen die hun 
de weg wezen naar ‘De sleutel’! Eenmaal teruggekomen op het JOL terrein kregen de 
kinderen nog een beker warme chocomel en een broodje knakworst. Waarna het tijd was 
om te gaan slapen. Tenminste dat dacht de leiding!

In de ochtend werd er zoals gebruikelijk 
gezamenlijk ontbeten en werden de kinderen 
weer opgehaald door hun ouders.
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Dag 6/7/8/9
Dag 6 en 7 stonden in het teken van verschillende spellen en speurtochten. Omdat ons 
thema ‘Afrika’ was, kon het dierengeluidenspel natuurlijk niet ontbreken! De kinderen 
moesten op zoek naar de grote ‘Big Five’. Bij de dieren moesten zij een opdracht voltooien 
om vervolgens een kaartje te krijgen met een aantal woorden geschreven. Uiteindelijk 
konden de kinderen met de woorden een zin maken en daarmee de speurtocht voltooien!

Op de zevende dag gingen de kinderen in de ochtend maskers maken. Zij konden 
knutselen met verschillende materialen en daarmee een mooi thema-masker maken. De 
kinderen hadden vrij spel. Het was een warme dag, dus er was voldoende drinken. De 
kinderen konden zich ook vermaken met voetbal, basketbal, softbal, dansen, levend 
stratego en nog veel meer!

Dag 8 gingen de kinderen een dagje uit. Een grote touringcar vol met enthousiaste 
kinderen ging op weg naar het Ballorig speelpark in Heerhugowaard.  Eigenlijk wilde de 
J.O.L. naar een ander park gaan, vanwege het weer kon dit helaas niet doorgaan. Achteraf 
bleek Ballorig een prima alternatief! De kinderen waren erg enthousiast en er werd 
gezamenlijk een leuke dag van gemaakt. In de middag hebben de kinderen lekker genoten 
van een patatje en na nog een paar uurtjes spelen, zat de dag er alweer op!

Tijdens het dagje uit van de kinderen, werd door de een aantal man leiding, alle hutten 
afgebroken en het hout netjes opgeruimd.  In de stromende regen werd de hele dag 
keihard gewerkt om het veld leeg te maken voor de laatste dag.

DAG 9
De laatste dag alweer van de JOL 2017. Enerzijds een lekker gevoel.Iedereen was moe van 
2 weken keihard werken. Anderzijds gaat deze tijd  erg snel en is het toch jammer als het 
alweer afgelopen is! In de ochtend werd met de kinderen een speurtocht gedaan en hierna 
gingen de kinderen naar huis. Omdat er geen middagprogramma was, gaf dat de leiding 
de mogelijkheid om alles klaar te zetten voor de laatste avond!
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De laatste avond verliep echt super! Ondanks dat het eerdere dagen en in de ochtend nog 
regende hadden wij de laatste avond mooi weer! Met dank aan onze eigen keukenbrigade 
konden wij een hele luxe BBQ aanbieden aan de ouders, de kinderen en natuurlijk de 
leiding.  Mensen konden veel eten want er was meer dan genoeg. Vlees, Vegetarische 
producten, salades, sauzen, stokbroden en natuurlijk voldoende drinken.

Nadat iedereen was uitgegeten, werden de lootjes verkocht voor de tombola. Al heel snel 
waren alle lootjes uitverkocht en konden de prijsjes worden opgehaald. De kinderen 
renden echt naar de tafels om hun prijs op te halen en zij waren er erg blij mee. Natuurlijk 
is de tombola een terugkerende activiteit op onze JOL. Het draagt er mede zorg voor, dat 
wij ieder jaar weer een JOL kunnen organiseren!

Nadat de kinderen hun prijsjes aan hun ouders hadden gegeven, was het tijd voor het 
laatste feestje! De kinderen konden lekker een ijsje en een suikerspin halen en genieten 
van de disco in de discotent. De disco tent is in jaren niet zo vol geweest! Alle kinderen 
dansten mee en er werd een mooi feest van gemaakt! Er werden veel muzieknummers 
aangevraagd en er werd tot 22.00 uur gedanst. Nadat het nummer “Nog 3 minuten 
voordat ik stop” was gespeeld, was de JOL 2017 toch echt tot een einde gekomen. De 
kinderen en hun ouders gingen naar huis en er was voor de leiding nog even de tijd voor 
een afsluitend drankje.

Wij hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden.Wij hebben in ieder geval ons best 
gedaan. Wij hopen iedereen volgend jaar weer te zien. Voor weer een spetterend JOL 2018!

Op vrijdag moest de leiding nog één keer vroeg aanwezig zijn. Een laatste dag hard 
werken om alle spullen netjes op te ruimen en het gebouw weer schoon 
op te leveren.

Hierna was de JOL 2017, ook voor de leiding tot een einde gekomen. 

TOT VOLGEND JAAR!
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