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Bedankt! 

 
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en de talloze sponsors zijn de projecten weer 

geslaagd. 
Wij willen daarom ook iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen. Zonder 

de hulp van al deze mensen was er geen JOL geweest! 
 
In het bijzonder willen wij de volgende mensen/bedrijven/instanties bedanken: 

 
De gemeente Alkmaar voor hun jaarlijkse subsidie. 

 
De Dr. Hofstee stichting voor hun gift. 
 

Het Sportbureau Alkmaar voor de sportieve bijdrage. 
 

Alle leveranciers van het hout voor onze timmerdorpen 
 
Stadswerk072 voor hun diensten. 

 
Alle bedrijven die (spel) materialen gesponsord hebben. 

 
Het sportbedrijf Alkmaar voor het beschikbaar stellen van gymzalen als slechtweer 

locatie. 
 
Alle vrijwilligers die zich weer hebben ingespannen om alle kinderen een geweldig leuke 

JOL te bezorgen! 
 

 
 
 

 
 

 
 
Namens alle kinderen in Alkmaar, die ook dit jaar weer genoten hebben van de JOL 

activiteiten: bedankt allemaal! 
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Stichting Vakantiebesteding Alkmaar 

 

De projecten van de JOL in Alkmaar wordt ondersteund door de Stichting 

Vakantiebesteding Alkmaar (SVA) 
 

Voorzitter: 
Harold de Pater 

Houtmanstraat 9 
1817 EK Alkmaar 
Tel: 072-5200688 

voorzitter@jolalkmaar.nl 
 

Penningmeester: 
Johan Gunst 
Schermerweg 16 

1821 BH Alkmaar 
Tel: 072-5111547 

penningmeester@jolalkmaar.nl 
 
Secretariaat: 

Sascha Groenland 
Houtmanstraat 9 

1817 EK Alkmaar 
secretariaat@jolalkmaar.nl 
 

www.jolalkmaar.nl 
Algemeen e-mailadres: info@jolalkmaar.nl 

 
 
De SVA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41240854. 

 
Financiële bijdragen zijn welkom op bankrekening NL 14 RABO 0161 7808 65 t.n.v. 

Stichting Vakantiebesteding Alkmaar. 
 
 

 
 

 
Dit verslag is samengesteld door: 
 

Sascha Groenland 



Jaarverslag 2019 5/56

Doel van de stichting vakantiebesteding Alkmaar  

Het doel van de stichting vakantiebesteding Alkmaar, zoals vermeld in de statuten: 

  

De Stichting stelt zich ten doel: 
a het organiseren van kindervakantieactiviteiten voor de 

(Alkmaarse) jeugd; 

b het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen aan 
derden op het gebied van kindervakantieactiviteiten; 

c leidinggevenden kennis en vaardigheden op het gebied van 
kindervakantie-activiteiten bij te brengen door het organiseren 

van praktijkgerichte spel-, sport- en schminkcursussen; 
d belangenbehartiging van de deelnemers, als bedoeld in lid 2 

onder b en c met inachtneming van de grote mate van 
zelfstandigheid van de desbetreffende projecten. 

2 Begripsomschrijvingen: 
a Onder kindervakantieactiviteiten wordt verstaan: 

 alle spel-, sport- en creatieve activiteiten, alsmede andere 
bezigheden die door of namens de projectleiding worden 

georganiseerd en op verantwoorde wijze aan de deelnemende 
kinderen worden aangeboden. 

b Onder jeugd wordt verstaan: 

 kinderen die de leeftijd van ten minste vier en ten hoogste 
dertien jaar hebben bereikt. 

c Onder leidinggevenden wordt verstaan: 
 (1) medewerkers; personen die minimaal de zestienjarige 

leeftijd hebben bereikt en onder leiding staan van een 
projectleider; 

 (2) tienerhulpen; personen van vijftien jaar en onder leiding 
staan van een projectleider; 

 (3) projectleiders; personen die over voldoende praktische 
ervaring en leidinggevende capaciteiten beschikken en als 

zodanig eindverantwoordelijkheid dragen en moeten 
afleggen over de projecten. 

d Onder projecten wordt verstaan: 
de activiteiten die plaatsvinden op openbare terreinen of in accommodaties, die door of 
namens de gemeente of derden in overleg met het Stichtingsbestuur tijdelijk ter 

beschikking worden gesteld. 
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Bestuur SVA in 2019 

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar bestond op 31 december 2019 uit de volgende 
bestuursleden: 
 

Voorzitter: 
Harold de Pater 

 
Secretaris: 
Sascha Groenland 

 
Penningmeester: 

Johan Gunst 
 
Materiaal commissie: 

Chris Steenmeijer 
Edwin Dussel 

 
 

Namens de projecten: 
 

JOL Bergerhof:  
Lien Kroon 
Rosalien van Reenen 

Kathleen Worwood 
 

JOL Hoefplan: 
Sascha Groenland 
 

JOL Jeugdstad: 
Eddy Klap 

Myrthe Zijp 
 
JOL Koedijk: 

Thijs Visser 
Lianne van Staten 

Wouter Masteling 
 

JOL Oudieplas: 
Ari Fijan 
Olga Mahn 

 
JOL Oudorperhout: 

Jelle Griek 
Jos Schaaper 
 

JOL Rekerhout: 
Martijn Beukers 

 
JOL Speelstad 
Menno Thirij 

Marjon Hurks 
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Activiteiten 2019 
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Financiële verantwoording 2019 

 

 

SVA 2019 balans       

 31-12-19 31-12-18   31-12-19 31-12-18 

activa € €  passiva € € 

       
overige vorderingen    algemene reserve 4.140 4.784 

project 40 71     
Rente  2 2     

 42 73  overige schulden   
liquide middelen    Bankkosten  16 16 

Bank rekening courant 1.564 19  Stichtingkosten 679 722 

Bank spaarrekening 3.250 5.500  Crediteuren 20 70 

 4.814 5.519   715 808 

           

 4.856 5.592   4.856 5.592 

       

       
SVA 2019 verlies en winst       

       
inkomsten 2019 2018  uitgaven 2019 2018 

 € €   € € 

       
Subsidie Gem Alkmaar  27.000 27.000  Uitgaven projecten 13.409 17.316 
Overige inkomsten 
Projecten 11.881 10.389     
Kaartverkoop  5.872 6.222  Materiaalkosten 10.236 9.909 

Gift Dr. Hofsteestichting 1.000 1.000  Nota afval  6.679 4.925 

    WC's en electra 6.130 4.110 

    Geluidsinstallaties 820 928 

    

Leidinggeld incl 
voeding 6.499 6.328 

    Stichtingskosten 2.624 1.722 

       
negatief resultaat   644 627  positief resultaat     

       
Totale inkomsten 46.397 45.238  Totale uitgaven 46.397 45.238 
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JOL Bergerhof 
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JOL Hoefplan 
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JOL Jeugdstad 

 
Maandag 12 augustus:  

 
We hebben er dagen, weken, maanden - een heel jaar op gewacht, maar vanochtend 

begon het weer! JOL 2019 maakte een spetterende start. Toen de enthousiaste groep 
kinderen eenmaal voorbij de kunstige poort kwamen, werden ze bij het podium 
opgewacht door onze eigen welbekende Eddy. Hij maakte het thema voor 2019 bekend: 

Kerstmis! Het podium is uitgedekt met kerstbomen en slingers, strikken en pieken, 
linten en kadootjes. Eddy zelf droeg een modebewuste kerstmuts.  De kinderen waren 

verrast door het thema. Kerstmis in de zomer? Is dat niet een beetje raar? Maar dat 
maakt het juist extra leuk! Alleen bij JOL jeugdstad kan je twee keer per jaar kerst 
vieren. 

De JOL draait natuurlijk niet alleen om kerst. Maandag is de eerste van onze twee 
bouwdagen, en dus gingen de kinderen met ongekende energie aan de slag om dit 

timmerdorp het beste tot nu toe te maken. Aan hout geen gebrek; de stapel pallets was 
zo hoog dat zelfs Chris er niet overheen kon kijken. Keuze genoeg dus. Wil je een grote 
of een kleine pallet? Met een kleurtje? Plat of juist een dikke, om een stevige muur van 

te maken? De beheerders der houtstapel konden alles wel regelen. Je moet alleen niet 
de onderste uit de stapel willen opeisen. 

's Middags verzamelden de kinderen weer voor de poort om verder te gaan aan hun 
hut. Het weer zou niet heel mooi worden, maar deze dappere kids waren vastberaden 

toch aan hun hut te werken. De regen viel uiteindelijk wel mee, niet meer dan een paar 
drupjes. Als je hut nog geen dak had, kon je gewoon onder de witte tent schuilen. Of 
een capuchon opdoen, regenjas, of een paraplu aan je schouder vastplakken. Of door 

de regen lopen, wat de meesten gewoon deden.  
Al met al was het een geslaagde dag. Morgen gaan we verder met hutjes bouwen, 

schilderen, en dit huttendorp tot het mooiste dorp tot nu toe maken! 
 
 

Dinsdag 13 augustus:  
 

De eerste dinsdag van de JOL: traditiegetrouw een dag vol met timmeren, zagen en 
verven. Om half 10 stonden de eerste enthousiaste kinderen alweer voor de poort, klaar 
om tot twaalf uur hun hutten te perfectioneren. Onze stad begon dan ook steeds meer 

hutten met daken te tellen. Geen seconde te vroeg, want helaas hadden we vandaag 
wel af en toe een kleine bui, maar dat mocht de pret niet drukken. Sterker nog, 

sommige bewoners trokken zich niks van het weer aan en deden zelf een vrolijke dans 
op Singing in the Rain.  
Na een broodje te hebben gegeten en weer uitgerust te zijn kwamen ongeveer 270 

Jollers terug naar het terrein. En terecht, want het programma was er een om niet te 
missen: we gingen niet alleen de hutten schilderen, ook zou er eindelijk een 

burgemeester voor onze stad gekozen worden! Juul en Chanouk werden vrijwel 
onherkenbaar door de verf en ook bij een paar kinderen kwam er meer verf op het 
gezicht dan op de hut. Maar voor een goed doel: na een uur was de stad al 

ondergedompelt in kleur en bijna niet meer te herkennen. Uitgeput van het verven was 
de burgemeestersverkiezing een goed excuus om eventjes te zitten. Stuk voor stuk 

gaven de tien JOL-burgers een fantastische speech over hun visie voor de stad. 
Alhoewel, één van de kandidaten was Eline, die stiekem het podium op was geklommen 
en hier na haar speech werd uitgejoeld door de échte kandidaten. Onze burgemeester 

is Finn, met als loco Morris! 
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Bijzonder aan deze dag was dat om zeven uur oudertimmeravond begon: dé kans voor 

papa's en mama's om te helpen de hut nóg mooier te maken. En toen elke hut een heus 
huis was geworden, werd de stadsnaam bekend gemaakt: welkom in Snowjol! Om de 
avond af te sluiten danste iedereen nog tot voldaan en ging toen moe naar huis. Maar 

niet getreurd - morgen weer een dag, waarop we beginnen met de allerleukste 
spelletjes! 

 
 
Woensdag 14 augustus: 

 
Vandaag brak dan eindelijk de dag aan waar zoveel kindjes op hebben zitten wachten: 

we zijn begonnen met de spelletjes! 
Voordat de kinderen in het park los konden gaan hadden ze nog een prijsuitreiking te 
goed, die van de huttenbeoordeling! Finn, onze kersverse burgemeester, maakte de 

winnaar bekend. Het was hut 27! Jammer zeg dat burgemeester Finn in hut 26 zit... 
Maar wat zegt Eddy nu? Het bleek dat de burgemeester en zijn hutgenootjes zich vergist 

hadden, zíj zaten in hut 27! Wat een geluk!  
Na de uitreiking begonnen de kinderen met het eerste spel van deze JOL. Overal in het 
park liep leiding rond - of, nou ja, "lopen" kun je het niet meer noemen. Gillend van 

angst rénden ze door het park. Ineens waren lange haren, ogen, schoenen en praten 
heel eng. De truc was om de angst weg te nemen en het kaartje af te laten tekenen, 

zodat je met je groepje alle punten kon binnenslepen.  
Gelukkig was de leiding na het spel spontaan genezen, want we kregen bezoek van de 
wethouder! Finn kreeg als burgemeester van JOL Jeugdstad van de wethouder ook nog 

een speciaal speldje die alleen échte burgemeesters krijgen. Als klap op de vuurpijl was 
de lunch ook nog eens gevuld met kroketten; Finn's dag kon sowieso niet meer stuk.  

In de middag was er plek voor het zelf bedenken van toneelstukjes, voetballen, 
knutselen of spelen in de hut. Heerlijk, zo'n keuzemiddagje. Alles mocht en alles kon! 

De kinderen konden scripts ophalen of bedachten zelf een stukje om te spelen. Met het 
toneelstukje konden ze gaan oefenen bij een regisseur voor nuttige tips en tricks. 
Wanneer de jonge acteurs klaar waren voor het echte werk mochten ze op het podium 

bij de befaamde stagedirector BônBôn het stukje opvoeren.  
Met de wangetjes rood van het spelen en een snoepje in de mond verlieten de kinderen 

om vier uur weer het JOL-terrein, een betere speldag hadden we niet kunnen wensen.  
 
 

Donderdag 15 augustus: 
 

Het weer leek eerst niet mee te zitten, deze donderdag. Toch waren wel 180 dappere 
kids op komen dagen voor een gezellige dag. Toen de kinderen eenmaal op het jolterrein 
waren sloeg het weer gelukkig toch om, en op een paar druppels na hebben we weinig 

last gehad van de regen.  
De ochtend begon met het opruimen van ons terrein. Dit was binnen een mum van tijd 

gedaan, omdat alle kinderen gelijk vol energie hun neuzen richting de grond keerden 
en snel alle vuiltjes van het terrein raapten. Daarna begon de speluitleg voor de 
ochtend. Er moest een mysterie opgelost worden, het mysterie van de Gestolen 

Arrenslee! Getuigen moesten worden ondervraagd, en tikkers moesten beide worden 
ontweken en opgezocht. Zodra het mysterie was opgelost gingen de kids naar de 

Recherche (herkenbaar door de modieuze blauwe vuilniszak), om te vertellen wie het 
had gedaan. Het was geen makkelijke puzzel, maar met goed nadenken wisten de 
kinderen de puzzel toch op te lossen! 

‘s Middags was het tijd voor Draak en de Wapenwinkel. Alle kinderen trokken het park 
naast het Jol-terrein in en probeerden door middel van strategie en heel hard rennen 

hun burcht de machtigste van allen te maken. De draken renden zich gek; toch wisten 
de kinderen ze keer op keer te pakken te krijgen voor die kostbare muntjes, waarmee 
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zij wapens konden kopen bij de wapenwinkel. Het was een ware strijd! Je burcht 
verdedigen, andere burchten aanvallen, op draken jagen... Wat een zwaar werk. Daar 
kan een mens nog eens honger van krijgen. 

Nu, zelfs daar had de Jol een oplossing voor. 's Avonds vierden wij koopavond in ons 
huttendorp, en daar werd genoeg eten verkocht om half Alkmaar te kunnen voeden. 

Taarten, cakejes, snoepjes, fruit. Allemaal zeer schappelijk geprijst. Natuurlijk ook erg 
lekker, maar hoe kan het ook anders, als het allemaal zelf is gemaakt! Wanneer je je 
vol had gestopt met lekkers kon je slenteren langs de andere kraampjes, waar allerlei 

opmerkelijke waren werden verkocht. Een pet met een vlecht? Een prachtige blauwe 
ketting? Zelfs een bak vol met dino's, alles was te koop! Wil je je haar laten vlechten? 

Of met een konijn knuffelen? Grabbelen in de grabbelbak of een stapel blikjes 
omvergooien met een bal, of meedoen aan onze befaamde loterij. Er was meer dan 
genoeg te doen deze avond, en bijna niet genoeg tijd om alles te doen. Al met al een 

groot succes! 
 

 
Vrijdag 16 augustus: 
 

Een nieuwe dag betekend een nieuw spel! Vandaag stond het kerstbomen versierspel 
op het programma. In de ochtend stonden door het hele park leiding met spelletjes 

waar munten konden worden verdiend. Zodra een spel was gespeeld rendden de kids 
terug naar hun kerstboom, om met de munten bij een heuse kerstmarkt versiering te 

kopen! Zo waren de eerst nog lege kerstbomen om 12 uur prachtig versierd. Maar 
voor hoe lang? 
 Er zat namelijk een twist in het spel: 's middags konden groepen elkaars bomen 

plunderen. Sommige groepen waren goed voorbereid en hadden geïnvesteerd in 
verdedigingskaartjes, maar voor sommigen groepen liep het iets minder goed af en 

was hun boom zo goed als leeg. Ook liep er een echte Grinch rond die overal bomen 
omtrapte en versieringen stal. Dit mocht de pret niet drukken: iedereen had een leuke 
dag gehad en ging om 4 uur vermoeid naar huis. We zouden hun na het weekend 

weer zien. 
 Al hoewel.. niet iedereen zou maandag pas weer de Krocht zien. Om 7 uur stond een 

groep 12-jarigen alweer klaar voor de poort voor misschien wel de beruchste avond: 
12-jarigen avond. Traditiegetrouw hangt er een geheimhoudingsplicht om deze avond, 
maar we hebben weer genoten. 

 Al met al was deze vrijdag een succesvolle afsluiting van een fijne eerste Jol-week. Af 
en toe hadden we een buitje, maar deze laatste dag was onwijs droog, iets wat wij 

volgende week hopen vaker te zien.  
 
 

Maandag 19 augustus: 
 

Na een lang weekend uitrusten kwamen de jollers vol energie terug naar het terrein. 
De vrije dagen waren goed besteed; op zaterdag waren er audities voor de 
talentenjacht van donderdag, en één iemand had zelfs taart gebakken voor de leiding. 

Daar waren we wel blij mee! De kinderen waren klaar voor een dag vol spelletjes! 
's Ochtends was er een sport-en-spel-ochtend. Rennen, lopen, springen, denken, de 

kinderen moesten van hot naar her om het circuit zo succesvol mogelijk af te ronden. 
Iedereen kon wel wat vinden waar ze goed in waren; boogschieten, of Jiu Jitsu, 
voetbal of gewoon heel hard rennen bij de estafette. Er vielen punten te behalen voor 

de winnende teams! Wie de ochtend met de meeste punten eindigde had gewonnen. 
De eerste en tweede plaats lagen zo dicht bij elkaar, dat het maar één punt scheelde.  

's Middags was er levend Keezen onder leiding van Bram. Keezen was niet bij 
iedereen bekend, maar dat maakte niet uit. Bij het grote keesbord stond leiding om 
de kinderen te helpen het spel te winnen. Ieder van deze dames was een kees-expert, 
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en daar maakten de teams goed gebruik van. Om de kaarten voor het spel te kunnen 

kopen moesten ze het park in om spelletjes te doen. Dingen als Steen-papier-schaar, 
de vloer is lava, zoomie-zoomie of een raadsel oplossen in ruil voor één muntje. Niet 
allemaal even makkelijk, maar de kinderen wisten het toch te doen. Het blauwe team 

wist de overwinning te behalen. 
Toen was er gelukkig nog even tijd voor levend stratego, wat tot nu toe nog niet aan 

bod was gekomen deze jol. Daar ging de hele troep weer terug het bos in voor een 
spannende strijd. Waar is de beste plek om een vlag te verstoppen? Hoe verdedig je 
die dan het beste? De meiden schijnen het beste antwoord op deze vraag te hebben, 

want zij hebben gewonnen! Zouden ze dit geheim ooit delen met de rest? 
Morgen is de speciale dag, en dat betekent dat er een groot avontuur te wachten 

staat! 
Voor degenen die dit tot nu toe hadden gemist: vergeet niet je zwemkleding mee te 
nemen! 

 
 

Dinsdag 20 augustus: 
 
Na meer dan een week gewacht te moeten hebben is de dag dan eindelijk 

aangebroken. Vol verwachting verzamelen de kinderen zich op het veld, en 
uiteindelijk mogen ze mee de bussen in. De kids hadden zo al hun vermoedens, ze 

moesten natuurlijk niet voor niets zwemspullen meenemen. Zou het de Hoornse Vaart 
worden? Of toch het Tikibad? Na een kort ritje mochten de kinderen al uitstappen, nu 
was het eindelijk geen geheim meer: de speciale dag van dit jaar vond plaats op het 

strand!  
De hele dag was het heerlijk zonnig, wat een geluk hadden we! De kleintjes gingen op 

het strand spelletjes spelen, met als hoogtepunt de Bouncy Balls! De kids kropen in de 
grote, opblaasbare ballen en rolde van de duinen af. De kinderen van tien, elf en 

twaalf jaar gingen het water in. Koud was het niet, want iedereen kreeg zijn eigen 
wetsuit. De waterpret bestond uit surfen, bodyboarden en raften. Ook was er nog plek 
om lekker te zwemmen tijdens het chillmoment.  

Na een fijne dag op het strand vertrok iedereen rond drie uur weer naar de bussen, 
om vervolgens bij aankomst op het JOL-terrein nog een lekker ijsje in ontvangst te 

mogen nemen. Vermoeid en met het zand nog tussen de tenen klommen de laatste 
kinderen op hun fiets om naar huis te vertrekken, maar iedereen was het erover eens, 
het was een geweldige speciale dag! 

 
 

Woensdag 21 augustus:  
 
Vandaag was het niet alleen kerst op de Krocht, het feest werd dit jaar ook al eerder 

dan normaal in de binnenstad van Alkmaar gevierd. Prachtig verkleed als kerstman, 
kerstelfje of cadeau liep de leiding door de stad, het was vossenjacht!  

De kids moesten opzoek naar de vossen met hun groepje. Wanneer ze deze eenmaal 
gevonden hadden, stelde de vos een aantal moeilijke vragen waarmee ze punten 
konden verdienen. Alle vossen gevonden? Dan gingen ze vliegensvlug terug naar de 

verzamelplek om het kaartje in te leveren. Of, nou ja, niet zó vlug, er moest 
tussendoor ook nog even een heerlijk ijsje gegeten worden.  

In de middag was het even bijkomen van deze drukke ochtend. Er stond een 
keuzemiddag op het programma. Er kon onder andere gedanst worden, of je kon een 
heerlijk cakeje versieren. Ook was er een heuse fotobooth waar de kinderen op de 

foto konden met leuke en grappige attributen, en bij de bingo vlogen de prijzen in het 
rond!  

Dit was dan weer de laatste spelletjesdag van deze JOL. Allemaal vroeg naar bed en 
morgen weer de hamers en zagen mee, dan gaan we de hutten afbreken!  
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Donderdag 22 augustus: 
 

Voor de laatste keer deze JOL schalde de openingstune door de speakers op het 
podium. De kinderen gingen eerst allemaal voor het podium zitten, vandaag gingen 

we niet eerst even naar de hut. Tot hun schrik vertelde Ed dat het onwijs had 
gestormd vannacht en dat de hutten door de wind uit elkaar gerukt waren! Jeetje wat 
jammer, maar dat maakt het nu wel makkelijker opruimen!  

De jonge bikkels begonnen aan het sjouwen van pallets naar de containers. Al het 
hout moest er in, zowel hele pallets als losse plankjes verdwenen in de containers. 

Het dorp stortte als een kaartenhuis in elkaar en verdween al snel.  
Tot slot speurden we met zijn allen nog de grond af voor afval, het terrein moest 
helemaal schoon worden! Na het opruimen gingen de kinderen weer naar huis, ook 

kregen ze nog een mooie tas mee naar huis met het JOL-logo erop. Snel nog even 
uitrusten voor vanavond.  

En ’s avonds hadden we groot feest! De afsluitavond begon en de mooiste en meest 
spectaculaire acts stonden te schitteren op het podium. Aan het einde van de avond 
werd de winnaar bekend gemaakt. Tromgeroffel alstublieft… En de winnaar is Maud! 

Hoe kon het ook anders, ze zong zo onwijs mooi!  
We sloten de avond af met een groot kampvuur en nog wat dansjes op het podium, 

en toen was het toch echt over. Het was een geweldige JOL met jullie allemaal! Tot 
volgend jaar!  
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JOL Koedijk 
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JOL Oudieplas 
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JOL Oudorperhout 
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JOL Rekerhout 
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JOL Speelstad 
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JOL op Internet 

 
Natuurlijk hebben alle projecten inmiddels een eigen website waar alle informatie van 
het betreffende project te vinden is. 

Hier is alle informatie over de projecten terug te vinden. 
 

 
 

SVA – JOL Alkmaar www.jolalkmaar.nl 

JOL Bergerhof www.jolbergerhof.nl 

JOL Jeugdstad www.joljeugdstad.nl 

JOL Koedijk www.jolkoedijk.nl 

JOL Oudieplas www.joloudieplas.nl 

JOL Oudorperhout www.joloudorperhout.nl 

JOL Hoefplan www.jolhoefplan.nl 

JOL Rekerhout www.jolrekerhout.nl 

JOL Speelstad www.jolspeelstad.nl 

 
 


