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Jaarverslag 2022
Weer twee weken volop plezier bij de
JOL Rekerhout!
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Thema:”Jungle”
Maandag 15 augustus 2022
Na een aantal jaren JOL met
coronamaatregelen, voelde het weer
eens als vanouds. Een groot aantal
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar kwamen zich weer melden voor
ons timmerdorp. Zoals ieder jaar
begon de JOL met timmeren. Stapels
pallets werden in korte tijd verbouwd
tot mooie hutten. Zeker omdat werd
benoemd dat de mooiste hut later een prijs zou gaan winnen,
enthousiasmeerde dat de kinderen des temeer. Het was een erg
warme dag met temperaturen rond de 28 graden. Wij zorgden voor
vaste en verplichte drinkpauzes en petjes die de kinderen nat konden
maken. De kinderen leken zich verder
niets aan te trekken van de warmte en
speelden lekker verder.
Om 16.00 uur was de dag alweer
afgelopen en werd er traditioneel
afgesloten met het JOL dansje,
bijpassend bij het thema van dit jaar:
JUNGLE!
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Dinsdag 16 augustus 2022
Weer een dag met een grote
opkomst aan kinderen. De kinderen
gingen verder knutselen aan hun hutten
en de eerste attributen werden
meegenomen. Kussens, tafeltjes en
doeken werden gebruikt om de hut te
voorzien van al het gemak. De kinderen
vermaakten zich prima en er waren ook geen incidenten. De leiding
zorgden voor voldoende te drinken en hebben geholpen met het
verstevigen van de hutten. Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk.
Woensdag 17 augustus 2022
Door de velen regenval en kans op onweer konden onze
programma’s helaas niet doorgaan.
Donderdag 18 augustus 2022
In de ochtend konden wij gebruik maken van het
outdoorpark. Dit werd mede mogelijk gemaakt door
het sportbureau Alkmaar. De
kinderen konden klimmen,
verschillende spellen doen en
gebruik maken van
springkussens binnen en
buiten. De kinderen hadden
het enorm naar hun zin.
Veel dank gaat natuurlijk uit naar het sportbureau Alkmaar. Door
deze initiatieven konden wij de kinderen een onvergetelijke ochtend
bezorgen.
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Doordat het programma van woensdag niet door kon
gaan, hadden de kinderen nog niet de mogelijkheid
gehad om hun hut te verven. We kozen ervoor om de
kinderen te laten verven. Traditioneel zaten de kinderen
natuurlijk helemaal onder de verf, maar ook de hutten
waren erg mooi geworden. De kinderen bleven op het
terrein en de leiding deed tussendoor allerlei
verschillende spellen.
De kinderen gingen om 16.00 uur weer met een
lach op het gezicht naar huis. Vol trots namen zij nog
wel even de mogelijkheid om de hut te laten zien aan
hun ouders.

Vrijdag 19 augustus 2022
Wij hadden vandaag een lang programma.
Namelijk van 13.00 uur tot 20.00 uur. De
kinderen bleven op ons terrein. Ze konden
verder werken aan hun hut, op het
springkussen en tevens werden er nog vele
anderen activiteiten en spellen klaargezet.
Om circa 17.00 uur gingen de kinderen
eten. Vrijwilligers hadden de hele middag in
de keuken gestaan om circa 150 pannenkoeken
te bakken en de kinderen kregen ook nog een
broodje frikandel. (Hierbij werd natuurlijk
rekening gehouden met de voedsel wensen.) Hierna sloten wij de dag
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af met een leuke bingo, waarbij de kinderen leuke prijzen konden
winnen. Een vrijwilliger had erg haar best
gedaan om een bingo in ons thema op te
zetten. De kinderen moesten namelijk
vragen beantwoorden over de jungle en
kregen dan het nummer en zo ging het
verder. De
kinderen
leerde dus ook nog wat van de
bingo. Hoe leuk is dat!
De kinderen gingen na het
programma weer lekker naar huis.
Tijd om thuis lekker te genieten van
het weekend voor de kids en
vrijwilligers. Tot maandag!
Maandag 22 augustus 2022
In de ochtend hadden wij
knutselen op het programma staan. De
kinderen mochten Jungle maskers
maken. Iedereen deed mee en er
werden hele mooie maskers
gemaakt, die de kinderen ook mee
naar huis mochten nemen.

5/9

Jaarverslag JOL Rekerhout
2022

In de middag hadden wij een sportprogramma.
Veel kinderen gaven aan toch nog graag verder te
willen werken aan hun hut. Daarom er toch voor
gekozen om een aantal sportspellen op te zetten.
Watervoetbal, parcours lopen met hindernissen en
een spel met waterballonnen. De kinderen konden
afwisselen tussen de spellen en het verder werken
aan hun hut.

Dinsdag 23 augustus 2022
In het ochtendprogramma gingen de kinderen een speurtocht
doen. Namelijk: ”De schat van Tarzan.” Er waren acht foto’s in het park
de Rekerhout gemaakt. De kinderen
moesten opzoek naar deze locaties. Daar
moesten zij dan opdrachten voltooien,
waarmee zij munten konden verdienen.
Met 80 munten konden zij opzoek naar
Tarzan die de locatie van de schat op de
kaart markeerde. De kinderen vonden
allemaal de schat en kregen als verassing
een ijsje naar keuze!
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In de middag was het tijd voor waterspellen! Er
waren verschillende spellen uitgezet en de kinderen
konden vooral zelf kiezen wat zij wilden gaan doen.
Glijden over zeil, een spel met waterbalonnen,
sponsen of ze konden zich gewoon lekker douchen
onder de tuinslang. Het was een erg warme dag dus
de kinderen, maar ook de leiding konden wel wat
verkoeling gebruiken!
Aan het einde van de middag werd ook nog een
prijsuitreiking gedaan voor de mooiste hut van 2022. Zij
wonnen de beker met een gouden hamer
en zaag! Het was wel een erg lastige
keuze, want de hutten waren allemaal erg
mooi!

Woensdag 24 augustus 2022
De kinderen konden zich in de ochtend melden bij zwembad De
Hoornse vaart. Dit doen wij met de JOL al jaren. De kinderen kunnen
lekker gaan zwemmen en de een aantal sterke mannen en vrouwen
van onze leiding ruimen het veld op. De hutten moesten worden
afgebroken en opgeruimd. Ieder jaar weer een behoorlijk zwaar klusje
voor onze leiding. Maar het was ze weer
gelukt!
De kinderen waren ondertussen heerlijk
aan het zwemmen. Het was prachtig weer,
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dus zowel het binnen- als buitenbad was geopend. Een groot deel
van onze leiding ging natuurlijk ook mee zwemmen, dit voor extra
toezicht en vermaak voor de kinderen.

Donderdag 25 augustus 2022
Alweer onze laatste dag. De weken vlogen voorbij
en de kinderen hadden al een top JOL gehad. In de
ochtend werden de kinderen meegenomen naar de
speeltuin bij ons in het park. De leiding had
verschillende spellen meegenomen,
zoals badminton, voetbal, volleybal
en nog veel meer. Tevens hadden
wij lasergame gehuurd. De
kinderen vonden dit ook erg leuk
om te doen. Om 12.00 uur gingen
de kinderen weer naar huis. De leiding ging druk
verder om alles klaar te zetten voor ons laatste
avond programma.
Om 18.00 uur begon ons avondprogramma. De leiding had
onderling besloten om ons te
verkleden in het thema: ”Proud to be
fout.” De gekste kostuums werden
aangeschaft, gehuurd of bij elkaar
gezocht.
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Wij begonnen met een BBQ. We hadden meer dan genoeg
keuze en iedereen kon meermaals een bordje met verschillende
lekkernijen komen halen. Ondertussen waren er springkussens, de
kinderen konden limbodansen, er werd geschminkt, er was een
lasergame terrein uitgezet en nog veel meer! Na de BBQ hadden wij
een Rad van Fortuin. De kinderen en hun ouders
konden lootjes kopen en er werden een aantal
rondes aan prijzen gedraaid. Dit was een erg groot
succes en er waren ook leuke prijzen te winnen
zoals een gourmetstel, stofzuiger, karaoke
microfoons en nog veel meer!

Tijd om hierna de disco te openen. De
kinderen zongen luidkeels alle nummers mee en
leken nog totaal niet moe te zijn. Er werd flink
gedanst en kinderen konden ondertussen nog
een ijsje, suikerspin of popcorn halen.

Uiteindelijk sloten wij de JOL 2022 af met een grote glimlach.
Tot ziens in 2023, voor weer een nieuwe spectaculaire JOL!
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