
 

Op zaterdag 20 februari 2016 

houden wij weer een Keez-

avond. Ervaring met het spel is 

niet nodig, want ook de begin-

ners mogen meedoen. Het is een 

gevarieerd spel en daarbij kan je 

de tegenstanders lekker pesten!  

Er zijn genoeg keezborden en 

we hopen op veel belangstel-

ling.   

Iedereen is van harte welkom! 

20-02-2016 om 20.00 uur, in-

schrijven vanaf 19.30 uur. 

 

 

Recreatiecommissie Jisp 

Secretariaat;  

Trees Korver 

Dorpsstraat 77, 

1546 LG Jisp. 

Telefoon:  

(075) 642 73 15 

E-mail:  

rcj@onsdorpjisp.nl 

Bankrekening: 

NL21-RABO- 

0137-3776-73  

t.n.v. RC-Jisp 

De Recreatiecommissie Jisp is in 1969 

opgericht door vrijwilligers. Het doel is 

om leuke activiteiten te organiseren voor 

jong en oud die woonachtig zijn in het 

dorp Jisp en het Oosteinde van Wormer. 

Ook voor de oudere Jispers, niet meer 

woonachtig in Jisp, wordt er jaarlijks 

een Ouderentocht geregeld.  

Meer informatie is te vinden op  

Facebook; Recreatiecommissie Jisp of 

via onderstaande website! 

Keezen in De Lepelaar, wie wordt de Keezkampioen in 2016? 

         www.onsdorpjisp.nl 

 

 

Stevige kerstboom siert voortaan de brug bij de Kom 
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Het afgelopen jaar hebben wij, als bestuur van RC Jisp, een heleboel ge-

leerd. Problemen waar wij tegenaan liepen werden allemaal opgelost. Dit 

dankzij de vele helpers uit Jisp. Wij hoefden maar te kikken en de hulp-

troepen kwamen aangerend. Iets waar we heel erg blij mee zijn. Tijdens 

de feestdagen hadden wij een bord aan de brug bevestigd met lampjes 

eromheen. Daarop stond de tekst; ‘Prettige Feestdagen’. Trots op onze 

creatie gingen wij tevreden naar huis.  

        

                Want...deze kerstboom blijft nog jaren hip!     

Dezelfde 

nacht vloog 

dat bord 

vanwege de 

harde storm 

al over de 

weg heen. 

Een echte 

boom was 

ook geen op-

tie vanwege 

de harde 

wind. Daar-

om had onze 

Rania een 

plan om zelf 

een boom te 

maken. Met 

de hulp van 

haar man 

Hans, begon 

het gezaag 

en getimmer 

in de schuur.  

Het resultaat 

was prachtig. 

Een stormvas-

te boom op de 

brug. Vooral  

’s avonds als 

de lichtjes 

brandden was 

het zeer sfeer-

vol. Een lust 

voor het oog, 

dankzij de 

hulp van Jan 

Wezel, die 

voor de elek-

triciteit heeft 

gezorgd. De 

boom is weer 

netjes opge-

borgen in ons 

voorraadhok. 

De komende 

jaren gaan wij 

deze boom na-

tuurlijk weer 

gebruiken.  



Sinterklaas werd afgelo-

pen november vrolijk in 

Jisp ontvangen. Zes meis-

jes en één jongen van 

Dansschool NewDance-

Factory uit Wormer lieten 

een mooie dansshow zien.  

 

Burgemeester Tange stond 

klaar om de Sint te ver-

welkomen. Ingrid van 

Overbeek zong samen met 

Karin en de kinderen 

mooie Sinterklaasliedjes.  

 

Toen het hard begon te re-

genen waren alle kinderen 

gelukkig al in De Lepe-

laar. Daar kregen zij een 

cadeautje van de goede 

Sint. Dit was geregeld 

door een lieve dame uit 

Jisp. 

 

Sinterklaasintocht 
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Op 

zaterdag 

20 februari 

Keezavond 
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Lepelaar. 

 

 

Wandeling over 

het laarzenpad 

aan het  

Oosteinde met 

leuke afsluiting. 

Foto boven:  

De aankomst per 

boot van Sinter-

klaas 

 

 

Foto rechts: 

Dansers van 

NewDanceFac-

tory op de platte 

boot 

 

 

: 

Daarna maakten de Sint en de Pieten 

een rondrit door het dorp. Overal wer-

den cadeautjes aan de deur afgegeven.  

Wat zagen wij die zaterdag veel blijde 

gezichten en vooral vrolijke kinderen 

in het dorp. Goed geregeld Sinter-

klaascomité! 

De RC heeft sinds kort zelfgemaakte keezborden 
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Zaterdag 20 februari: Keezavond in De Lepelaar, inschrijven 19.30 

uur aanvang 20.00 uur. 

Zaterdag 16 april: Bitterballenbingo ‘gratis deelname’ in  

De Lepelaar, aanvang: 15.00 uur. Bingokaart is gratis en voor elk 

kind één per ronde. 4 rondes voor de basisschoolkinderen.  

Zaterdag 14 mei: Pinksterkermisactiviteit. 

Juni: Kindervissen aan het Weiver met de  

kinderen van OBS de Harpoen.                       

 

Juli: Collecteweek van 3 - 9 juli 2016   

September: Laarzenpadwandeling van 7,2 km door 

de zuidkant van het Wormer- en Jisperveld en daarna 

een leuke afsluiting.  

September: Ouderentocht. 

Oktober: Bingo. 

November: Sinterklaasintocht.  

 

                           Agenda geplande activiteiten 

Net als de prachtige kerstboom, die 

gemaakt is door Rania en Hans, heb-

ben wij nog een stuk vakmanschap! 

Dat ligt binnenkort op de tafels van 

De Lepelaar als wij gaan keezen. 

 

Karin heeft aan Siem Rem gevraagd 

of hij een paar keezborden voor ons 

kon maken. Dat wilde hij wel en in-

middels heeft hij er acht gemaakt. Ze 

zien er prachtig uit met heldere kleu-

ren. (Zie de foto hiernaast) 

 

Wat zijn wij blij met al die handige 

mensen op het dorp.  

  

 

 


