Nieuwsbrief Recreatiecommissie Jisp
Beste inwoners van Jisp en het Oosteinde,
Nieuwe coronamaatregelen: iedereen baalt enorm, maar als we nu met zijn allen echt de maatregelen
accepteren en instructies volgen, dan kunnen we misschien over vier weken er weer gezellig op uit.
De Recreatiecommissie denkt niet van “wat kunnen we niet doen” maar “wat kunnen we wel doen”.
Dus dachten we aan de Berenactie in maart van dit jaar. Hoe leuk was het om met de kinderen de
beren achter de diverse ramen te zoeken. Of met Pasen de paaseieren door het dorp te zoeken.
Op zaterdag 31 oktober staat onze Halloweenspeur- & spelletjestocht op het programma. We zijn
druk aan het knutselen om het dorp vol te hangen met toffe, beetje enge versieringen.
U kan en mag uw tuin voor deze speciale avond natuurlijk versieren met lichtjes. Bent u meteen klaar
voor Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst!
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen wordt het nu een zelfstandige Halloweenwandelspeurtocht
voor gezinnen, vrienden en vriendinnetjes, of met je buren (dan wel op 1,5 meter afstand). Wandelen
door het dorp en op zoek naar de 70 verstopte spookjes. Helaas onderweg dus geen spelletjes! Er
lopen heksen/duivels en spoken door het dorp om te kijken of iedereen zich aan de anderhalve meter
houdt. Doe je goed je best, dan hebben ze misschien wel iets lekkers voor je!
Hoe werkt het:
De wandelspeurtocht kan je doen tussen 18.00 en 20.30 uur.
Je neemt pen en een papier met daarop de cijfers 1 tot en met 70 mee en je gaat vanaf je huis speuren.
Woon je in het Oosteinde, kun je op de fiets komen. Deze parkeer je evt. bij school en dan start je
daar. Het speurtochtgebied is namelijk van school de Harpoen, Molenpad, Nieuwe Buurt tot en met
het hofje aan de Dorpsstraat. Het maakt niet uit waar je start. Je gaat gewoon lopend op zoek naar de
spookjes met een letter en een cijfer. Dat vul je in op je papier en uiteindelijk krijg je een complete zin.
Je levert je briefje in op Dorpsstraat 15 en krijg je een griezelig presentje.
Je mag verkleed meedoen, maar is niet verplicht (al vinden we dat wel heel leuk!). Neem een
zaklantaarn mee en/of doe een reflecterend hesje aan.
Het sinterklaasactiecomité is druk bezig om een Coronaproof-Sinterklaas-rondtour te organiseren.
Wij wachten op dit moment op groen licht van gemeente Wormerland. Ons draaiboek is behoorlijk
corona-proof. Verdere informatie volgt nog. Houd hiervoor Facebook of de website
www.onsdorpjisp.nl in de gaten.
Voor alle activiteiten geldt: voel je je niet lekker, blijf dan a.u.b. thuis. Zo blijft Jisp hopelijk coronavrij.
Bescherm je jezelf, dan bescherm je ook een ander. Blijf allen gezond.
Hartelijke groeten,
Recreatiecommissie Jisp

