
Jaarverslag 2019 van Vereniging JOL-Speelstad 

Op donderdag 8 en vrijdag 9 augustus is er reuring op het speelveld aan de Sperwerstraat: de vrijwilligers van 
Vereniging JOL-Speelstad plaatsen bouwhekken en halen pallets op. Stadswerk072 zet acht afvalcontainers langs de 
kant van de weg. We monteren onze nieuwe slaaptent en zetten er enkele partytenten voor.  

Spelmateriaal, voeding, frisdrank (en enkele kratjes bier), 
limonade en koek voor de kinderen, t-shirts voor de leiding, 
creatiefspul en prijsjes krijgen een plaatsje in de kleedkamers 
van de Rudolf Steinerschool. In ons mobiele kantoor staan 
onder andere draaiboeken, diverse formulieren, een megafoon 
en daarbij nog tal van andere spullen onder handbereik. Ook 
beschikken we over draadloos internet: handig voor de laptop 
met bijbehorende printer. En onze kookwagen krijgt een 

prominente plek op het grasveld. Aansluiten op elektra en water is daarna een fluitje van een eurocent. Koken doen 
we op flessengas. 
Op zaterdagmiddag vindt onze voorbespreking plaats en daarna is het tijd voor een bbq voor de leiding met 
eventuele aanhang. Vervolgens organiseren we onder een partytent een pubquiz voor de aanwezige fanatiekelingen. 
En buiten brandt een klein vuurtje in onze nieuwe vuurschaal. 
Op zondag krijgt de (tijdens ons Klusweekend) gefabriceerde toegangspoort een prominente plaats tussen de 

bouwhekken. Kortom: we zijn klaar voor JOL 2019! 

Maandag 12 augustus  

Opening door Willy Wonka (alias Menno) van JOL-Speelstad in het thema “Snoepwereld” en daarna hutten bouwen. 
’s Middags helpen een aantal ouders tijdens de 
Oudertimmermiddag. In de loop van de middag 
verdwijnt een deel van de leiding met kinderen naar 
de gymzaal om daar enkele spelletjes te spelen. 
Waarom? Ach, er vallen enkele druppels uit een 
klein regenwolkje.  
Watjes zijn het! Wàt? !!! 
 
 
De leiding krijgt na het eten onderricht in de 
grondbeginselen van de e.h.b.o. Erg leerzaam. 
’s Avonds maken we nog jacht op bijna-insluipers die 
over het schoolplein rennen. Kenteken van een 
verdachte brommer doorgegeven aan de politie – 
die daarna ook nog even poolshoogte komt nemen.  

           
Dinsdag 13 augustus 

Hutten timmeren en versieren. Creatieftafel onder leiding van 
Daphne: ijsjes maken van geschilderde wc-rolletjes en 
gekleurde stokjes. Op kartonnen bordjes donuts schilderen en 
versieren met glitters. Lakens kleuren met textielstiften. Onze 
ontruimingsoefening duurt slechts 1:30 minuut. Keurig toch?! ’s Middags verkiezing van 
de drie mooiste hutten met fraaie prijzen. Vanaf 15:30 uur Open middag voor ouders 
en andere belangstellenden met onder andere een verdraaid moeilijk slotjesspel (met 
welke sleutel open je het hangslot?), draaischijf (dat blijft een topper voor de kinderen) 
en een bar met koffie, thee, frisdrank, koek, chips en snoepgoed.  
 
               

 
 



  
 

Woensdag 14 augustus 

Zeskampspelen in thema, een activiteit van Menno en Ferdinand. Hier volgt de letterlijke en figuurlijke speluitleg: 
Zakje patat 

De groep bepaalt zelf hoeveel kinderen (patatjes) tegelijk in de grote zak stappen. Door samen te 
werken moet de groep naar de overkant zien te komen. De groep die alle spelers naar de overkant weet 
te brengen wint.  

 

Engelse drop 
Er liggen 6 gekleurde fietsbanden (Engelse dropjes) op een rij. De groep bepaalt zelf 
hoeveel kinderen tegelijk in de 5 voorste fietsbanden stappen. De achterste fietsband 
blijft leeg en wordt doorgegeven naar voren en zo schuift de hele groep steeds een 
plaats op. Door het verplaatsen van de hoepels moet de groep naar de overkant zien te 
komen. De groep die alle spelers naar de overkant weet te brengen wint.  

 

Mmmmmummiewikkelen 

Het is de bedoeling dat alle spelers, op één na, zo snel mogelijk omwikkeld wordt met een rol wc-
papier. Alles is toegestaan, maar de speler die omwikkeld wordt of is omwikkeld moet stil blijven 
staan. Welke groep is het eerst klaar of heeft de meeste spelers omwikkeld binnen de vooraf gestelde 
tijd? 
 

Kauwgomrol 

De groep bepaalt zelf hoeveel kinderen tegelijk in de rolmat (kauwgomrol) stappen. Door 
samen te werken moet de groep naar de overkant zien te komen. De groep die alle spelers 
naar de overkant weet te brengen wint.  

 
 

Dorst als een olifant  

De eerste 4 spelers werpen met een dobbelsteen en tellen het aantal ogen. De speler zet net 
zoveel met water gevulde bekertjes op een dienblad als er ogen gegooid zijn. Daarna lopen de 
spelers naar de lege emmer en gaan onderweg nog door 4 fietsbanden. Bij de lege emmer legen 
zij de bekertjes. De spelers rennen met de dienbladen en de lege bekertjes naar de startlijn en 
geven de spullen aan de volgende spelers. Welke groep brengt het meeste water over?  



Klimonade  
Iedere groep probeert zoveel mogelijk met water gevulde plastic bekertjes met 
daartussen een bierviltje op een smalle plank met daaronder een kunststof rol te 
plaatsen. Welke groep heeft binnen de vooraf gestelde tijd de meeste bekertjes water 
op het plankje – in evenwicht - staan?  
 

Onze nieuweling Patty pakt rustige momentjes goed op met dansen met de kids.  
Tussen de middag is wethouder Marcel van der Zon even op bezoek. Korte uitleg gegeven over ons project en de 
onzekerheid over onze bouwlocatie (volgend jaar). Marcel zegt toe info van ons door te sturen naar de juiste 
wethouder. Ook gesproken over een centrale inventarisgoederenverzekering voor alle vrijwilligersorganisaties in 
Alkmaar (uiteraard wel premie betalen). Tot slot nog een korte wandeling langs de hutten gemaakt. 
’s Middags diverse tik- en kringspelen en wederom creatief onder leiding van Daphne: kettingen maken met koord, 
kralen en hangers in de vorm van een ijsje of lolly. We sluiten het middagprogramma af met popcorn en 
suikerspinnen. Zo houd je de kinderen zoet. Noemenswaardig om op te schrijven: we nemen twee themataarten in 
ontvangst. Zo houd je de leiding zoet. 

 
Donderdag 15 augustus 

Speciale dag: echte cupcakes decoreren en schepijsjes versieren.  
 
 
 

 
Tussen de middag blijven de kinderen op het terrein en bakken in groepjes van zes zelf broodjes aan een stokje 
boven de met gloeiende briketten gevulde vuurschaal. Jam of kaas op de broodjes erop en smullen maar. 
  



Tussendoor knalt Menno met z’n hoofd (AUW!) tegen een 
betonnen dakrand van de fietsenstalling en dat levert een 
bloedende hoofdwond op. Romy en Marco brengen hem snel 
met de auto naar de huisartsenpost in de Daalmeer waar 
deskundige hulp de snee met medicinale lijm dicht. Menno hoor 
je de rest van de middag nauwelijks meer… 
Na het stokbroodbakken gaan alle kinderen naar de gymzaal, 
waar Dewi en Joost een ludieke ⓯ Rariteitenbingo ⓴      ❼       
⓳      ⓬ organiseren ❸. 
Na afloop krijgen de kinderen bij de poort een appel of een 
banaan mee. Kortom: een heel geslaagde JOL-dag! 

 
Vrijdag 16 augustus 

Hutten afbreken: versierde lakens houden we apart voor de aankleding van de Slotavond. Plastic gaat in de 
plasticbak en pallets verdwijnen in een grote container. Kleine houtjes komen op de stapel voor het avondvuur. 
Ondertussen brengen heel wat ouders stapels pannenkoeken langs; dat is voor tussen de middag. Gezamenlijk 
ruimen wij – in colonnevorm - het terrein op. Daarna is er het spijkerspel, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk 
achtergebleven spijkers te verzamelen. Daphne en enkele kinderen pakken het heel handig aan door gebruik te 
maken van een magnetische spijkerbezem. TIP: een aanrader voor alle JOL-projecten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het pannenkoeken eten is een doorslaand succes. Ferdinand en Dewi smeren ruim 176 pannenkoeken.  
Sommige kinderen blijven maar eten. Dewi en Ferdinand smeren uiteindelijk 
ruim 249 (!) pannenkoeken 
Tussendoor doen we enkele spelletjes op het lege veld.  
W a t    h e b    j e    d a n   e e n    R U I M T E    t o t     j e     b e s c h i k k i n g! 
Tot slot Ren-je-rot gespeeld, waarbij de winnaars punten verdienen voor de 
Spelenkermis van vanavond. 
’s Middags treffen we voorbereidingen 
voor de Slotavond.    
  Zo knippen Ferdinand, Yarno 
  en Marco Spelenkermis-
  kaarten. De rest van de 
  leiding is overal en nergens 

      hard aan de slag (dus 
      daarvan géén foto’s...). 
 

Vrijdagavond 16 augustus 

SLOTAVOND met Spelenkermis, fotohoek, snoepkraam. Bekendmaking winnaar taartenbakwedstrijd. Tussendoor 
maken we nog een fraaie groepsfoto. De vuurschaal gaat aan en dat is direct een fascinerend schouwspel. Later 
halen we de vuurschaal weg en maken we een kampvuur: we moeten toch van de resterende pallets af. 
Af en toe flinke regendruppels. Om ongeveer 21:30 uur verlaten de laatste gasten het terrein en dan is het tijd voor 
de leiding om nog geruime tijd na te zitten bij het kampvuur. Uiteindelijk wordt het toch nog laat (of is het vroeg?). 
 



 

 

Zaterdag 17 augustus 

Tussen de plensbuien ruimen wij alle spullen op.  
Tegen 16:00 uur is het hele terrein leeg en staan de volle  
vuilcontainers, de eco-toiletten, ons mobiele kantoor en  
het hekwerk bij de weg klaar. Dat wordt vanaf maandag  
19 augustus opgehaald.  

                    
 
 

Team JOL-Speelstad: 

Menno Thirij; Ferdinand Helle; Marco Bas; Marjon Hurks; 
Michel Hurks; Joost Helle; Dewi Hurks; Daphne Hurks; 
Bryan Dekker; Esther Bas; Luna Coninx; Laura Coninx; 
Romy Hölzken; Patty Schmid en Yarno Groen. 

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

  

 

 Op naar JOL 2020 met als thema: “Wereldreis” 
Een bijdrage van Menno Thirij 

  



Kinderen doen mee aan het Ministerie van Alkmaarse Zaken 

 

 

 

JOL Alkmaar bouwde samen met kinderen op zondag 9 en maandag 10 juni (1ste en 2de Pinksterdag) in het 

Victoriepark aan het 400ste Kinderrijksmonument. Lekker spijkeren, hameren, zagen en knutselen tot een heus 

monumentaal kinderbouwwerk verrees. Gereedschap en materiaal was ruimschoots aanwezig. 

   

               Reclame voor alle JOL-projecten gemaakt        Best druk 

 

 

 

Zie de gelijkenis met “Victorientje” 

 

Menno Thirij was erbij. 

Jij ook? 

Noteer dan hieronder je naam: 

_________________________   


