
1969 – 2019, 50 jaar Recreatiecommissie Jisp
2019 is het jaar waarin wij als Recreatiecommissie Jisp 50 jaar bestaan. Vele bestuursleden zijn ons voorgegaan en wij 

proberen natuurlijk leuke activiteiten te organiseren om zo de saamhorigheid in Jisp te behouden. Een reden om extra uit 

te pakken met een nieuwe activiteit, welke op 7 juli 2019 georganiseerd wordt. Hiervoor hebben we leuke, enthousiaste 

vrijwilligers gevonden die deze activiteit gaan begeleiden. Het bestuur is heel blij met deze nieuwe activiteitengroep. We 

hopen dat er veel inwoners meedoen, zodat deze activiteit een succes gaat worden. 
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Nieuwe secretaris 

Recreatiecommissie Jisp 

Hoera, de Recreatiecommissie is 

weer compleet. Diana Bentvelzen 

is onze nieuwe secretaris. Wij 

heten Diana van harte welkom. 

Zij ontbreekt nog op onze foto, 

maar daar wordt aan gewerkt. 

 

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, en niet 

meer woonachtig in Jisp, wordt er 

jaarlijks een ouderenochtend 

geregeld. Meer informatie is te 

vinden op Facebook; 

Recreatiecommissie Jisp of via 

onderstaande website! 

www.onsdorpjisp.nl 

Gluren bij de buren       

Ook zo benieuwd naar je buren?  7 juli kan iedereen gluren, dus 

zet het vast in je agenda! 

Omdat de Recreatiecommissie dit jaar 50 jaar bestaat, organiseren 

we: 'GLUREN BIJ DE BUREN!' Op een aantal locaties in Jisp kun je 

in de middag, al wandelend, een kijkje nemen in de tuin van je 

dorpsgenoten. Op sommige locaties kunnen spelletjes gedaan 

worden en op andere plekken kun je van een drankje/hapje 

genieten. We werken ook nog aan een leuke afsluiting van de dag 

bij De Lepelaar.  

De exacte details zullen in de komende weken/maanden gedeeld 

worden, maar zet het vast in je agenda, want dit wil je niet 

missen!  

 

Dorpshuis De Lepelaar 

We zijn heel blij met de herstart van Andrew als uitbater. 

Zodoende kan ons dorpshuis de Lepelaar blijven bestaan 

en gebruikt worden voor de activiteiten van de 

Recreatiecommissie en andere verenigingen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Typ gegevens voor 

een overzicht van de 

gegevens in deze 

nieuwsbrief of verstrek 

meer informatie over 

uw bedrijf. 

 

 

Agenda geplande activiteiten 

• Zaterdag 2 maart 2019 Keezen in De Lepelaar. 

Aanvang 20:00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur. 

Deelname vanaf 18 jaar. Deelname is gratis. 

• Zondag 3 maart 2019 Kinderkeezmiddag in De 

Lepelaar. Aanvang 14:00 uur. Inschrijven vanaf 13.30 

uur. Deelname gratis, voor alle kinderen die 

zelfstandig kunnen keezen. 

• Paasactiviteit: vindt dit jaar niet plaats omdat Pasen in 

de meivakantie valt.  

• Collecteweek 26 mei t/m 1 juni 2019. Collecte voor de 

activiteiten van de Recreatiecommissie Jisp. 

• 8 juni t/m 11 juni 2019 Pinksterkermis.                                

Zaterdagmiddag 8 juni leuke kinderactiviteit in het 

“kommetje”, verrassing!!!                                                

En op maandag 10 juni steenwerpen voor teams.                      

Meer informatie volgt! 

• Zondag 7 juli 2019 Gluren bij de buren 

• September 2019: Natuuractiviteit -met-leuke-afsluiting.  

• Zondag 15 September 2019: Ouderenochtend  

• Oktober 2019: Bingo. In verband met het jubileum 

extra mooie prijzen! Op veler verzoek op een 

vrijdagavond. Datum volgt nog. 

• Zaterdag 23 November 2019: Sinterklaasintocht.  

• Er kunnen in het naseizoen nog activiteiten bijkomen 

(o.a. Keezen). Maar dat leest u in onze volgende 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaggen 
• • • 

De Recreatiecommissie heeft in 

2017 besloten om de ‘echte’ Jisper 

vlag te laten maken naar een 

voorbeeld van de hand 

geborduurde 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  kost € 29,=. 

Een grote vlag van 225 x 150 cm 

kost € 59,00. De vlag is te bestellen 

via ons e-mailadres: 

recreatiecommissiejisp@gmail.com 

 

 

We willen hierbij nog even alle 

vrijwilligers van het sinterklaascomité 

bedanken voor het organiseren van de 

sinterklaasintocht. Wat hebben er weer 

vele kindjes genoten van deze leuke 

middag. TOP! 
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