
 

De Recreatie Commissie heeft 

besloten om de ‘echte’ Jisper vlag 

te laten maken naar een voor-

beeld van de handgeborduurde 

vlag van Janna Ellen. Op onze 

vlag staat de lepelaar gewoon  

gedrukt! Er zijn twee formaten 

op voorraad.  

- Een kleine vlag van 150 x 100   

cm. à € 29,00  

- Een grote vlag van 225 x 150 

cm. à € 59,00. 

De vlag is te bestellen via:  

rcj@onsdorpjisp.nl  

Zet het formaat en de adresgege-

vens in de e-mail. Woonachtig 

buiten Jisp? Dan is de vlag op 

een nader te bepalen adres op te 

halen.  

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! 

De nieuwe Jisper vlag in twee verschillende maten weer op voorraad 

         www.onsdorpjisp.nl 

 

 

Onderstaande foto is gemaakt door Marianne van Veen. 

Nieuwe Jisper vlag wappert fier in Jisp maar ook in Amsterdam!   
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Dit jaar weer 

nieuwe  

activiteiten 

 

Voor het nieuwe jaar willen wij alle inwoners van Jisp en het Oosteinde 

een mooi, gezellig maar vooral een gezond 2017 toewensen. 

Wij kijken als bestuur van de Recreatiecommissie Jisp terug op een jaar 

met leuke en nieuwe activiteiten. Het ringsteken op tweede Pinksterdag 

trok veel jonge en oudere deelnemers en belangstellenden. Zo werd deze 

kermisdag een topdag voor alle Jispers! Tijdens de laarzenpadwandeling 

liepen twaalf deelnemers de afstand in recordtijd. Deze activiteit staat 

ook dit jaar weer op ons programma.  

 

Sinds kort hebben wij weer nieuwe vlaggen op voorraad, in twee ver-

schillende maten. De vlag is gemaakt van een lichtere kwaliteit stof 

waardoor deze mooi wappert in de wind. In Jisp, maar sinds kort ook aan 

een vlaggenmast op een boot gelegen in Amsterdam wappert onze Jisper 

vlag. Rob van Leeuwen - kleinzoon van meester van Leeuwen - die tot 

1934 hoofd van de Jisper school was, voert de vlag op zijn boot aan de 

Javakade in Amsterdam. “De vlag wappert fier en veroorzaakt de gebrui-

kelijke verwarring bij mijn overburen: Waar is hij nu weer geweest? Van 

links naar rechts: in Portugal, St. Petersburg, Jisp en Zanzibar, een fraai 

reiskwartet.” Schrijft Rob ons in een e-mail.  
 

 

 

 

 

   



Sinterklaas werd in no-

vember onder barre 

weersomstandigheden in 

Jisp ontvangen. De CD 

van Dansschool NewDan-

ceFactory uit Wormer wil-

de maar niet starten! Toch  

verzorgden de dansers een 

mooie show bij de Kom 

aan het water, maar ook in 

De Lepelaar.  

 

Burgemeester Tange stond  

naast Karin om de Sint te 

verwelkomen.  

Als verrassing was er een 

goochelaar geregeld en hij 

trok de trukendoos eens 

goed open. De rondrit 

door het dorp werd nog 

een hachelijke onderne-

ming. Enorme hagelstenen 

vielen uit de lucht en het 

onweer brak 

 

Sinterklaasrondrit werd een natte en koude tocht! 
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Op 

zaterdag 

28 januari 

Keezavond 

in De 

Lepelaar. 

 

 

Ook in 2017 

weer een wande-

ling over het 

laarzenpad vanaf 

het  Oosteinde 

met leuke afslui-

ting. 

Foto boven:  

Koude voeten 

voor de Pieten 

tijdens de Sinter-

klaasintocht. 

 

 

Foto rechts: 

Met de driekleur 

Sinterklaas ver-

welkomen in 

Jisp. Foto New-

DanceFactory. 

 

precies boven Jisp los. Desondanks 

bezorgden de Sint en de Pieten weer 

cadeautjes in het dorp. Petje af voor 

alle vrijwilligers die tijdens het nood-

weer de rondrit voltooiden. Goed ge-

regeld Sinterklaascomité! 

          Agenda geplande activiteiten 
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Zaterdag 28 januari 2017: Keezavond voor volwassenen in De  

Lepelaar, inschrijven vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

 

Zondag 12 maart 2017: Keezen voor kinderen in De Lepelaar,  

aanvang: 14.00 uur.  

 

Maandag 17 april: Tweede Paasdag wordt er een Paasactiviteit geor-

ganiseerd. 

 

Juni: Pinksterkermis van 3 t/m 6 juni 2017 met een Pinksteractiviteit 

op een van deze Pinksterdagen.                       

 

Juni: Collecteweek van 11 - 17 juni 2017.   

 

Zondag 2 juli: Spelroute door het Oosteinde en Jisp. 

 

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.  

 

 

 

 

 Let op! Er kunnen nog wijzigingen komen in de activiteiten die 

wij hebben gepland.  

 Kijk voor de juiste informatie op: ww.onsdorpjisp.nl op de pagina 

RCJISP of in de volgende nieuwsbrief.  

 


