JOL Rekerhout 2021

“Even weer normaal”

Inleiding
JOL Rekerhout 2021, het is weer een tijd geleden, dit jaar weer een heuse JOL met hier en daar wat corona
beperkingen. De vrijwilligers hebben er enorm veel zin in. `Even weer normaal´ dat is dan ook ons thema
van 2021, eindelijk weer een timmerdorp, die we op een verantwoordelijke manier kunnen en mogen
draaien in de gekke periode rondom corona. Echt een feestje als je het de vrijwilligers vraagt.
Een jaar waarin we het net even anders doen, een jaar waar we ervoor hebben gekozen om ook wat meer
te timmeren. Normaal timmeren we de eerste 3 dagen, maar we zijn erachter gekomen, dat de kinderen
het heel leuk vinden om meer te timmeren. Daarom hadden dit jaar wat minder parkspellen, en meer
timmeren.

Maandag 9 augustus 2021
Zoals vanouds de bekende start van de JOL Rekerhout, bij binnenkomst beginnen we met een dansje die
onze dames hebben ingestudeerd. Daarna begonnen we snel met timmeren, stapels hout, veel kinderen,
en wat hadden ze er zin in! JOL 2020 mocht toen last-minute doorgaan, waardoor er weinig tijd was om te
communiceren dat het timmerfeest door mocht gaan. We hadden daarom in 2020 weinig kinderen die op
de JOL kwamen. Maar dit jaar, 2021, wisten we het wat eerder en hadden we de ruimte om dit te bekend
te maken. Deze maandag hadden we 54 kinderen. Nog niet het aantal van 2019, maar een heel goed en
leuk begin!! De kinderen zijn begonnen met bouwen, en de eerste pallets staan alweer tegen elkaar aan.

Dinsdag 10 augustus 2021
Om 9.30 uur stonden wij weer vol enthousiasme klaar voor de kinderen, en de kinderen stonden voor het
terrein op ons te wachten. Ze hadden er weer zin in, de teller tikte vandaag 69 kinderen aan. In de ochtend
waren we weer druk met timmeren van de hutten. In de middag begonnen de eerste daken op de hutten te
komen, de ene een plat dak, de ander een punt dak.

Woensdag 11 augustus 2021
De ochtend begonnen om 9:30 uur tot 12:00 uur, eerst even dansen en toen konden de kinderen verder
met timmeren. Veel kinderen hadden al versiering mee voor de hutten, zowel slingers als kleedjes en
kussens om de hut gezellig aan te kleden. Later in de ochtend begonnen we met het schilderen van de
hutten, en het kan nooit gewoon! De kinderen moeten altijd even gek doen met verf, dus even later zaten
ook hun kleren onder! Gelukkig vertellen we de ouders van tevoren dat ze oude kleren aan moeten doen.
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Om 13:30 uur kwamen de kinderen terug, 52 kinderen om precies te zijn. In de middag deden we diverse
spelletjes op het terrein, ook hadden we een aantal kinderen die verder wilde timmeren, dus ze mochten
zelf een keuze maken, spelletjes spelen of timmeren. Ook mochten we vandaag een speciale gast
verwelkomen, onze burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, we hebben haar een rondleiding gegeven,
en verteld wat wij als JOL projecten doen. Leuk dat zij kwam kijken! En om 16:00 uur gingen de kinderen
weer naar huis, het was een mooie dag!

Donderdag 12 augustus 2021
Vandaag hadden wij totaal 53 kinderen op ons JOL terrein, in de ochtend begonnen wij weer met
timmeren, en in de middag hadden wij Olympische spellen, diverse spelletjes werden uitgevoerd op het JOL
terrein. Uiteraard gingen we ook dansen met de kinderen die dit leuk vonden, elk jaar maken wij op een
ander liedje een nieuw dansje, leuk was het ook om even alle dansjes van de afgelopen jaren door te
nemen.

3

Vrijdag 13 augustus 2021
Een dag waar veel kinderen zin in hadden, een dagje uit bij het Outdoorpark Alkmaar bij de Hoornsevaart.
Er gingen 57 kinderen met ons mee. Hier konden de kinderen onbeperkt springen op de springkussens. Ook
werden de kinderen in 2 groepen gesplitst, zodat ze onder leiding van het personeel van Sport 2000 een
aantal outdoor parcours opdrachten konden doen. Sommige opdrachtjes waren wat spannend, maar de
kinderen waren toch wel heel trots als ze het opdrachtje goed hadden uitgevoerd. Tussendoor nog lekker
patatjes eten. Een ontzettende leuke dag, de kinderen gingen voldaan, met een blij gezicht het weekend in!

Maandag 16 augustus 2021
De tweede week alweer, wat gingen de dagen snel! We begonnen om 9:30 uur, uiteraard begonnen de
dames met het inmiddels bekende dansje en daarna mochten de kinderen weer timmeren. In de middag
hadden we een “fotospel” gedaan in het park. De kinderen werden in meerdere groepjes gesplitst en
gingen om en om met leiding het park in om de foto's te zoeken, per foto, leidde de foto naar de volgende
foto. Een nieuw spel, erg leuk! Wat ons verbaasde als leiding, was dat de kinderen heel veel wisten in het
park, soms nog wel meer dan de leiding. Deze dag hadden we 41 kinderen.
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Dinsdag 17 augustus 2021
Vandaag begonnen we de dag met een groepsspel, er waren 37 kinderen die mee deden.
In de middag begon het te regenen, nog even een twijfel of we de JOL door zouden laten gaan, we konden
helaas niet de gymzaal in met de kinderen, maar ook daar zijn we altijd op voorbereid! Een goed moment
om een leuk potje Bingo te spelen, lekker fanatiek deden ze allemaal mee. Wat was het spannend! Want
wie gaat het cadeautje als eerst uitkiezen!

Woensdag 18 augustus 2021
Deze dag gingen we zwemmen in de Hoornse Vaart! Dit jaar hadden we heel veel kleine kinderen, en wat
minder tieners. Met zwemmen hadden we ook maar 32 kinderen, want alleen de kinderen met een
zwemdiploma mochten met ons mee in verband met de veiligheid. Tussendoor kregen de kinderen een
lekker patatje of tosti, een dag waar iedereen genoten heeft. Tijdens het zwemmen bleef een klein deel van
de leiding op het JOL terrein om alvast wat hutten af te breken. Na het zwemmen kwam de rest van de
leiding helpen, eigenlijk ging dit heel soepel, en waren we om 16:30 uur al klaar!
Donderdag 19 augustus 2021
Alweer de laatste dag. Een dag die we dit jaar even anders vieren dan voorheen. Gelet op de corona
maatregelen: geen ouders als bezoekers op het terrein, geen activiteiten in het gebouw of tent, geen
barbecue en geen disco. Wel iets anders. Oudhollandse spelletjes op het gras. Van 13:30 uur tot 16:00 uur.
42 kinderen vierde deze leuke middag met ons, tussendoor hadden we verschillende lekkere dingen,
broodje hotdog, suikerspin en/of popcorn.

Afsluitend
Twee leuke weken JOL 2021. Nu hopen dat in 2022 weer alles normaal is. Wij hebben er nu alweer zin in.
Iedereen die op enige wijze ons heeft geholpen: “Dank jullie wel”.
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