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Jaarverslag 2016 van Vereniging JOL-Speelstad 

Een aantal enthousiaste leidinggevenden met jarenlange ervaring hebben het plan opgevat een nieuw JOL-project 

op te zetten in de Alkmaarse wijk Daalmeer.  

Het is de bedoeling gedurende één week kindervakantie-activiteiten aan te bieden. De ervaring en kennis zijn 

absoluut aanwezig. Ook een deel van de benodigde spullen zijn via eigen middelen en toezeggingen van sponsors 
(“Vrienden van JOL-Speelstad”) verkregen. Kortom: wij zijn er klaar voor! 

Op 21 december 2015 is kosteloos via Nationale Notaris Alkmaar (Robbert van der Weide) de oprichting van 
Vereniging JOL-Speelstad een feit.  

 
Onze vereniging heeft als hoofddoel: 

a. het organiseren van kindervakantie-activiteiten voor de (Alkmaarse) jeugd;                                 

en daarnaast:                                                                                                                                            

b. het behartigen van de belangen van haar leden en aspirant-leden;              
c. het verzorgen van activiteiten voor de leden en aspirant-leden. 

En onze Missieverklaring luidt: 

 JOL-Speelstad wil kinderen plezier laten beleven, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. Via spel en 

andere kinderactiviteiten, zoals hutten timmeren, willen we kinderen ervaringen laten opdoen, leren 

samenwerken, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. Misschien wordt JOL-Speelstad wel een 

plezierige leerschool voor het leven. Spel en andere kinderactiviteiten worden een manier van leven.  

 Om onze JOL-droom waar te maken willen we al onze leden en aspirant-leden betrekken en ondersteunen 

bij de voorbereiding en uitvoering van het programma, maar ook bij de overige taken die voor, tijdens en na 

afloop van de JOL nodig zijn. Zo is per dag iemand anders projectleider die, indien nodig, ook e.h.b.o. kan 

verlenen. Maar net zo goed koffie en thee zet voor de overige leiding en limonade inschenkt voor de 

kinderen. En maakt foto’s. Zo ervaar je gedurende een dag vele aspecten van de JOL.  

 Hiertoe stellen we onszelf drie opdrachten:  

o 1. Beweging maken: samen met onze leden onze organisatie beheren.  

o 2. Begeleiding: we begeleiden onze leden bij hun opdrachten.  

o 3. Dienstverlening: we willen onze leden bepaalde diensten aanbieden.  

En zo is dan donderdag 11 augustus 2016. Een druilerige, regenachtige dag waarop Marco, Bryan en Michel de hele 

dag bezig zijn met het ophalen van pallets. ’s Avonds brengt Menno alvast enkele spullen naar het terrein aan de 

Sperwerstraat en denkt de mannen in de bouwkeet te verrassen met enkele flesjes Heineken bier. Ondankbaarheid 

overheerst: de heren verlangen alleen Amstel bier...  

 

http://www.nationalenotaris.nl/
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De volgende dag schijnt het zonnetje en zetten we met hulp van onder andere Piet hekwerk rondom ons JOL-terrein. 

Veiligheid voor alles. Daarna plaatsen we met z’n allen, waaronder Ferdinand, in rap tempo drie legertenten, een 

e.h.b.o-tent en twee grote partytenten. Daphne en Dewi klussen ondertussen aan de poort in het thema 

‘Droomvlucht’ met aan lange panlatten onze JOL- en e.h.bo.-vlag. Marjon richt haar kantoor in de bouwkeet in. En zo 

verrijst een mini-dorpje aan de Sperwerstraat. Voor water, elektra, toiletten en douchen voor de leiding en opslag 

van de spel- en sportmaterialen mogen we gebruik maken van de kleedkamers van de Rudolf Steinerschool. Op 

zaterdagavond genieten we met z’n allen van een heerlijke bbq en spelen we een aantal ludieke groepsspelletjes bij 

de vuurton. Gezelligheid troef. Ook dat is JOL. 

 

Nu volgt een globaal overzicht van dag tot dag. 

Maandag 15 augustus: 

Opening JOL-Speelstad in het thema ‘Droomvlucht’.  

 
We verdelen de kinderen in twee bouwgroepen: blauw en groen. Vervolgens voorstel rondje leiding en enkele 

kennismakingsspelletjes. Daarna ein-de-lijk (of pas) HUTTEN bouwen. De Alkmaarse Courant brengt een bezoek aan 

ons project en plaatst de volgende dag een artikel met fraaie foto. ’s Middags helpen ouders timmeren en zagen aan 

de hutten. 

 

Dinsdag 16 augustus: 

Terrein en hutten versieren voor de hutverkiezing. Ook zijn er creatieftafels. ’s Middags OPEN MIDDAG, waarbij de 

kinderen hun hut laten bewonderen door ouders, familie en 

vrienden. Tussendoor organiseren wij op het grasveld naast het JOL-

terrein sjembekken.  Luna, Amy, Bryan en Bob zijn de pineut om 

zich onder de verf – op waterbasis – te laten smeren. 

Menno organiseert tot slot de actie ‘Adopteer/accepteer pallets’ en 

vermaken de kinderen zich bij de draaischijf en het schminken. Om 

17:00 uur is het programma ten einde. Waar wij nog een uurtje 

genieten van de zon, staat Michel in de kooktent ons avondeten 

voor te bereiden.  
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Woensdag 17 augustus: 

’s Morgens diverse spelactiviteiten en de creatieftafels. Ook chillen in je hut behoort tot de mogelijkheden. Tussen 

de middag blijven de kinderen over en verorberen flinke stapels pannenkoeken. De keuze-rijen zijn: jam en suiker. Zo 

(w)eet iedereen waar hij aan toe is. Nog even spelen met de parachute (het blijft geweldig om te doen) en dan staat 

een heuse zeskamp op het programma. Ferdinand is helemaal in zijn element met zijn spelen als: Speelstad waslijn, 

Sumokracht, Voorzeggen, Puin lopen, Balletjesrace en Voorwerpen estafette. We maken gebruik van het 

speelterrein van de Rudolf Steinerschool en het grasveld. Aangezien de thermometer gemiddeld 22° C aangeeft 

sluiten we de dag af met een waterfestijn met waterpistolen en waterballonnen in de hoofdrol. 
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Donderdag 18 augustus: 

In het – op loopafstand gelegen - park ‘De Groene Voet’ organiseren Joost en Dewi een Speciale dag met allerlei 

spelactiviteiten, picknicken, een sleutelspeurtocht en schatgraven. We kijken terug op een geweldige dag.  
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Vrijdag 19 augustus: 

’s Morgens breken we de hutten af en ruimen het terrein op. Waar ons hout gebleven is, dat blijft een geheim. We 

beschikken zelfs over een magneet op wielen om honderden spijkers van het gras te halen. Eigenlijk zou ieder 

project zo’n ding moeten hebben. ‘s Middags is er spel en kun je voor de laatste keer bij de creatieftafels terecht. En 

kinderen helpen met het opbouwen van de Spelenkermis voor de Slotavond. 

   
 

En van 19:00 tot 22:00 uur vindt onze Slotavond plaats met een Spelenkermis met  onder andere een echte fotohoek 

met direct-klaar-foto’s, disco, snoepkraam, draaischijf, touwtje trek, blikgooien, koek en zopie en een vuurton. 

Beetje jammer dat het tijdens het avondprogramma regelmatig regent. Nou ja, onder de partytenten sta je droog en 

blijven de ouders in ieder geval in de buurt van de bar voor koffie, thee, frisdrank, koek en chips.. Na afloop – het is 

inmiddels na 22:00 uur - ruimen we gezamenlijk alle gebruikte materialen op en gaan daarna bij de vuurton zitten. 

De groep besteedt op ludieke wijze aandacht aan het 40-jarig JOLbileum van Menno. Het blijft nog lang gezellig bij 

het vuur.  
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Zaterdag 20 augustus: 

Om 9:00 uur is iedereen present om te helpen met opruimen. Met hulp van de vaders van Amy en Bob gebeurt er 

heel veel in korte tijd. Ook Piet is weer van de partij. Mannen, 

heel veel dank! ’s Middags om ongeveer 14:30 uur is alles 

opgeruimd en vertrekt een ieder naar huis. Moe, maar voldaan.  

 

Volgend jaar is er weer een JOL in de Daalmeer!  

 

Menno Thirij; Ferdinand Helle; Marco Bas; Marjon Hurks; Michel 

Hurks; Joost Helle; Dewi Hurks; Bryan Dekker; Daphne Hurks; 

Esther Bas; Ingeborg Veenstra; Bob Elling; Luna Coninx en          

Amy Bakkum. 

 

 

 

Om JOLoers op te zijn:  dit fraaie Speelstad-logo naar een ontwerp van Robin Tonies. 

 

 

                                                                         Alle foto’s staan op onze website: www.jolspeelstad.nl 

 

http://www.jolspeelstad.nl/

