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Jaarverslag 2018 van Vereniging JOL-Speelstad 

Vanaf donderdag 16 augustus is het speelveld aan de Sperwerstraat in gebruik bij de vrijwilligers van Vereniging JOL-

Speelstad. Bouwhekken plaatsen; pallets in ontvangst nemen; spelmateriaal, voeding en prijsjes in de kleedkamers 

van de Rudolf Steinerschool onderbrengen. Onze kookwagen krijgt een prominente plek op het gras. 

En op vrijdag komen de tenten en een bouwkeet die dienst doet als ons kantoor.  

Op zaterdagmiddag is het tijd voor een bbq voor de leiding. Genieten dus! 

Op zondagmiddag staat er ‘ineens’ een heuse tipi op ons JOL-terrein. Vanaf de Laan van Parijs is de typische tent al 

te zien. En zo is direct duidelijk dat ons thema iets met cowboys en indianen te maken heeft. En op het veld plaatst 

Marco een gigantische totempaal. Houten cactussen krijgen op het allerlaatste moment de juiste kleur groen.  

De poort maken wij in de vorm van een saloon. Kortom: laat de JOL maar beginnen!! Aangezien ons Jaarverslag maar 

zes bladzijden mag beslaan, laten we vooral foto’s zien. Een plaatje zegt immers meer dan 1000 woorden. 

 

      

Maandag 20 augustus  

Opening van JOL-Speelstad in thema. Hutten bouwen. Oudertimmermiddag. Het knotsgekke sponzenspel. 
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Dinsdag 21 augustus 

Hutten timmeren en versieren. Creatief- en spelletjestafel. Hutverkiezing. Bezoek van de indianen Sayanoha en 

Atikara Oglala Lakota Sioux. Open middag met onder andere Adopteer Pallets en de draaischijf. 

 

               
 

 
 

Actie: Adopteer pallets! 

 
Het afvoeren van pallets kost ons veel geld. Vandaar onze ludieke actie: 

Adopteer pallets voor € 0,50 per stuk (wij zorgen voor het afvoeren van de pallets). 
Stel dat de hut van uw kind uit 9 pallets bestaat, dan zou uw vrijwillige bijdrage 9 x € 0,50 = € 4,50 kunnen zijn. 
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Woensdag 22 augustus 

Heel bijzonder bezoek: de oehoes Ahyoka en Jos. Dromenvangers maken. Uilenballen uitpluizen en als afsluiting een 

spetterend waterfestijn.  

 

Donderdag 23 augustus 

Speciale dag: rodeostier; luchtkussens; lasso- en ringwerpen; stokvangen; boogschieten. Kraam met popcorn en 

suikerspinnen. 
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Vrijdag 24 augustus 

Hutten afbreken. Terrein opruimen. Diverse kleine spelletjes (onder andere met de parachute). Pannenkoeken eten. 
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Vrijdagavond 24 augustus 

SLOTAVOND met Spelenkermis, fotohoek, snoepkraam. Bekendmaking winnaar taartenbakwedstrijd. Kampvuur. 

Af en toe een klap onweer en flinke regendruppels. Ach, wat maakt het uit: onder de partytenten sta je droog. 
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Zaterdag 25 augustus 

Tussen de plensbuien ruimen wij alle spullen op. Tegen 17:00 uur is het hele terrein leeg en staan de volle 

vuilcontainers, de mobiele douche, eco-toiletten en het hekwerk bij de weg klaar. Dat wordt op maandag  

27 augustus opgehaald. 

 

Team JOL-Speelstad: 

Menno Thirij; Ferdinand Helle; Marco Bas; Marjon Hurks; Michel Hurks; Joost Helle; Dewi Hurks; Daphne Hurks; 

Esther Bas; Bob Elling; Luna Coninx; Amy Bakkum; Laura Coninx en Wouter van Velzen. 

 

Te leuk om niet te delen met jou: 

                     

                                                     
 

                                        Neem ook eens een kijkje op onze website: https://www.jolspeelstad.nl 

 

 

 

 

  

 Op naar JOL-Speelstad 2019 

Met als thema “SNOEPWERELD” 
   

Een bijdrage van Menno Thirij 


