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Jaarverslag 2017 van Vereniging JOL-Speelstad.  

Dinsdag 15 augustus doen Marjon en Michel boodschappen. Marco haalt op woensdag in de regio pallets op.  

En, pssst, niet verder vertellen, maar wij beginnen op donderdag 17 augustus 2017 met het echte opbouwen.  

Een druilerige, regenachtige dag waarop Marco, Michel, Marjon en Daphne de hele dag bezig zijn met het opzetten 

van twee partytenten en een (lek!) slaaptentje, kantoorkeet en kookwagen opgehaald. Internetverbinding laten 

regelen. Met hulp van onder andere Piet plaatsen we 48 bouwhekken rondom ons JOL-terrein. Veiligheid voor alles.  

Op vrijdag halen we diverse spullen uit Heerhugowaard. Marco plaatst de 

geiser in de kookwagen. Na een officiële keuring moet er nog een 

rookgasafvoer komen. Hup, naar de bouwmarkt. Veiligheid voor alles. Ook 

plaatsen we twee legertenten (een als slaaptent en een als materiaaltent). 

Voor water, elektra, toiletten, douches en opslag van de spel- en 

sportmaterialen mogen we gebruik maken van de kleedkamers van de 

Rudolf Steinerschool. ’s Avonds vallen er stevige buien. Gelukkig zitten we 

droog onder de grote partytenten. 

Zaterdagochtend halen we pallets op in Akersloot en Heiloo. Marjon zit 

klaar voor het uitreiken van de JOL-paspoorten. 

Op zaterdagmiddag bespreken we met de hele groep het programma voor 

komende week en de taak van de Vertrouwenspersoon. ‘s Avonds genieten 

we met z’n allen van een heerlijke bbq. Ook besteden we met een 

toepasselijk t-shirt en een cadeaubon aandacht aan het 35-jarig JOLbileum 

van Ferdinand en aan het 15-jarig JOLbileum van Michel. 

Op zondag ronden we de laatste werkzaamheden af, waaronder het tekenen van een grote bus, inclusief deuren, op 

het hekwerk – als toegangspoort tot onze JOL. 

 

Maandag 21 augustus: 

Opening JOL-Speelstad in het thema ‘Vervoer’; een lang gekoesterde wens van Ferdinand. Hieronder een impressie. 
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Ook dit jaar verdelen we de kinderen in twee bouwgroepen: blauw en groen. Na het voorstellen van de leiding en 

het bekendmaken en oefenen van het ontruimingssignaal begint het bouwen. ‘s Middags helpen ouders timmeren 

en zagen. We sluiten de middag af met het traditionele Sjembekken (leiding insmeren met verf op waterbasis). 

                 
 

Dinsdag 22 augustus: 

Creatieftafel (onder andere portemonneetjes maken van lege sappakken en bootjes van kurken) en een 

spelletjestafel (Twister en vier-op-een-rij blijven kinderen fascineren). De Open Middag begint om 15:30 uur: papa’s 

en mama’s komen de hutten bewonderen. De kinderen vermaken zich prima bij de draaischijf en laten zich 

schminken. Menno organiseert zijn originele actie: adopteer een pallet. Om 16:45 uur is alles voorbij. Tijd voor wat 

ontspanning door de leiding en daarna eten – wat de pot schaft. Michel en Marco zetten ons nagenoeg iedere dag 

een voedzame maaltijd voor.  

             
 

Woensdag 23 augustus: 

’s Morgens organiseren Ferdinand en Menno een Rariteitenbingo. Bij bepaalde nummers komen de kinderen naar 

voren en voeren dan een ludieke opdracht uit. Voorbeelden? Liedje fluiten na het eten van een beschuit. Of 

pingpongballetjes uit een tissuedoos – die om je middel vastzit - zien te krijgen door te springen. Oorlam drinken: 

bekertje water met gestrekte arm leegdrinken. Hilariteit alom. En voor de winnaar (hele kaart vol) is er een fraaie 

prijs.  

 
                        

’s Middags diverse waterspelen en glijden vanaf een zelfgemaakte waterglijbaan. Als de waterballonnen en de 

waterpistolen eraan te pas komen, dan is het gras weer net zo nat als tijdens het opbouwen. Genieten dus! 
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Donderdag 24 augustus: 

vAnDaAg Is HeT oNzE SpEcIaLe DaG. De kinderen staan al om 9:15 uur klaar. Verdelen over de aanwezige leiding en 

dan in de bus die ons naar Amsterdam brengt. Het uitzwaaien door de ouders lijkt op een schoolreisje. We gaan naar 

het Scheepvaartmuseum (het thema is immers ‘Vervoer’). Gidsen nemen de kinderen onder hun hoede en gaan via 

een speurtocht door het museum. Het hoogtepunt is een rondleiding door een replica van het VOC-schip  

‘De Amsterdam’. Weet je wat, laat de foto’s maar zien. Omstreeks 15:45 uur zijn we weer terug in Alkmaar. 
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Vrijdag 25 augustus: 

Na een korte uitleg over het veilig afbreken van de hutten begint het slopen. De pallets stapelen we voor hergebruik 

elders in de regio in een container. De e.h.b.o. heeft het rustig: alleen een paar splinters. Hierna een 

spijkerzoekwedstrijd tussen team blauw en groen. Om 12:00 uur pannenkoeken eten en daarna een 

verkeersbordenspeurtocht door de wijk. Om 14:00 uur is het programma afgelopen. De kinderen gaan naar huis en 

wij versieren het terrein, zetten de spullen voor de Spelenkermis klaar en brengen al een hoop spullen naar de 

opslag in Heerhugowaard. 

 

        
 

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, hengelen, draaischijf, een ballenbaan met gaten, blikgooien, koek en zopie en een kampvuur.  
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Uitslag van de wedstrijd tussen team blauw en groen: Groen heeft uiteindelijk gewonnen. Alle kinderen krijgen een 

‘gouden’ of ‘zilveren’ herinnering. De uitreiking van de ‘gouden’ pollepel voor de lekkerste taart vindt ook plaats. 

 

Gedurende deze avond organiseren wij ook een inzamelingsactie voor Daphne. Zij leidt aan de ziekte lipodeem. Met 

de opbrengst kan zij een speciale broek aanschaffen. Graag gedaan Daf! 

Voor geïnteresseerden, dit is de link naar haar blog: http://storiesofdaphne.weebly.com. 

Zaterdag 26 augustus: 

Na de koffie is vanaf 9:30 uur bijna iedereen aanwezig om op te ruimen. Zelfs een vader is met zijn kind aanwezig om 

te helpen. Chapeau! Via een strakke planning weet iedereen wat hij of zij moet doen. Om 15:10 uur is het hele veld 

leeg en mogen we naar huis. 

 

Het is niet voor niets dat Marjon op onze website schrijft: Lieve ouders, bedankt voor jullie vertrouwen in ons! 

Volgend jaar is er weer een JOL in de Daalmeer! 

 

Team JOL-Speelstad: 

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; Amy Bakkum en Irma Klanker. 

 

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

 

 

 

 

   Tot slot nog een foto van het portemonneetjes maken (zie dinsdag 22 augustus). 

 
 

Een bijdrage van Menno Thirij 


