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Nieuwsbrief Recreatiecommissie 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!
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Met veel geloei en een stel ‘stille willies’ in De Lepelaar
Iedere
maand
koffierondje
In Ons Huis
Tweede
Pinksterdag
wordt
Jispdag!
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Op 20 februari hebben wij een Keezwedstrijd georganiseerd. Zes tafels
met vier spelers begonnen, na de uitleg van de spelregels door onze
voorzitter Karin, aan de wedstrijd. Drie koppels eindigden met het maximum van 48 punten. Daar hadden wij niet op gerekend, er waren maar
vier prijzen geregeld! Iedereen was het erover eens, er moest een finale
gespeeld worden. Ab en Ernst, Debby en Petra en Jan en Trees begonnen
aan het spel. Ernst vroeg aan Rania of de muziek wat zachter kon. De heren wilden stilte om zich te concentreren. Dat bleek moeilijk vol te houden want Petra en Debby loeiden keihard bij iedere goede zet die gemaakt werd. Uiteindelijk had Ab het eerste zijn pionnen in het honk. Als
tweede stonden de dames er het beste voor. De borden, gemaakt door
Siem Rem, zijn goedgekeurd!

Jeugdloop en
Luilakpolderloop

Wijziging leeftijd en uitnodiging voor ouderenochtend
Net als het wetsvoorstel over de AOWleeftijd van de minister van Sociale Zaken,
gaan wij ook ieder jaar de leeftijd verhogen.
De minimum leeftijd willen wij voor de
ouderenochtend naar 70 jaar brengen in de
komende jaren. Het blijkt namelijk dat veel
65-plussers nog erg actief zijn en geen behoefte aan een ouderenochtend hebben. Dit
jaar nodigen wij alle Jispers en Oosteinders
vanaf 66 jaar uit! Eind augustus krijgt u een
brief van ons. Daarin staat dat u zich op kunt
geven en of u opgehaald wilt worden.

“Wij komen
dus niet meer langs
de deur om u
te vragen!”

Heeft u begin september geen brief ontvangen? Wilt u dit dan aan ons melden via onderstaand telefoonnummer? Wij hebben geconstateerd dat onze adressenlijsten niet compleet zijn. Vooral de ouderen die aan het
Oosteinde wonen hebben wij niet in beeld.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom op
zondag 18 september aanstaande in Dorpshuis De Lepelaar voor koffie, gebak en daarna een drankje.
Telefoon: 075-6427315
Foto:

Leo Acquoy
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Ab Haak en Ernst Rot alias de ‘stille willies’ wonnen de eerste prijs. Zij
kozen voor een lekkere fles wijn. Daardoor bleven de bloembakjes over
voor Debby Groen en Petra Liefting. Dat vonden zij helemaal niet erg.
Voorzitter Karin Floris proeft alvast de wijn. Goed op dronk!
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Zingen met Ali B en Mika tijdens de bitterballenbingo

Wandeling over
het laarzenpad
aan het
Oosteinde.

Liedjes herkennen en dan het vakje met de artiest doorkrassen op
je bingokaart. Dat was de opdracht en de kinderen uit Jisp hadden daar geen enkele moeite mee. Vrolijke koppies en er werd
gedanst en gezongen op zaterdag 16 april in De Lepelaar. Tussen
de speelrondes door kregen de 32 kinderen en een aantal ouders
een lekker bitterballetje aangeboden. Ook de traditionele bingoballen rolden uit de molen. Bij elk nummer wipten de kinderen
van spanning op de stoelen. Uiteindelijk gingen ze allemaal met
een mooie prijs naar huis. Volgend jaar weer?

Tweede
Pinksterdag, DE
dag voor
de Jispers!
Ringsteken
op het
Molenpad
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Agenda geplande activiteiten
Vrijdag 13 mei:
 Jeugdloop,

vanaf 18.00 uur inschrijven bij De Lepelaar.
Start loop: 18.30 uur.
 Luilakpolderloop, vanaf 18.30 uur inschrijven bij V.V. Jisp.
Start loop: 19.30 uur.
Pinksterkermis met Zaterdag 14 mei: Buiten vanaf 16.00 uur DJ
Robin Moojen, Robin Kalshoven, Bernard Kasten, Rick Hartog, Henk Naber. Binnen vanaf 19.00 - 01.00 uur Shore Line en DJ Jeremy.
Zondag 15 mei: Buiten vanaf 16.00 uur DJ Robin Moojen, Joost de
Vries, Harold, Johnny Lans, DJ Robin. Binnen vanaf 19.00 - 22.00 uur
Well Done, 22.00 - 01.00 uur Bob & The Blue Band.
Maandag 16 mei: Pinksterkermisactiviteit voor alle Jispers! Vanaf
15.30 uur ringsteken op het Molenpad. De kinderen met een skelter en de
volwassenen op een step. Er zijn weer mooie prijzen te winnen! Vanaf
16.00 uur speelt de band Shore Line jamsessie open podium, georganiseerd
door Joey Mak, in De Lepelaar.
Dinsdag 17 mei: Van 11.00 - 14.00 uur Not Serieus, 14.00 uur….
’Van Huys Uit’.

Juni: Kindervissen aan het Weiver met de

met skelter

kinderen van OBS de Harpoen.

en step
voor jong

Juli: Collecteweek van 3 - 9 juli 2016

en oud!

Zaterdag 3 September: Laarzenpadwandeling van 7,2 km door de
Foto rechts:
De kinderen zingen alle liedjes
van Shakira, Rihanna en Nick &
Simon vrolijk
mee.
:

Koffie en een kletsie!
Wist u dat er een maandelijkse koffieochtend is voor oudere- en
alleenstaande Jispers? Gewoon om elkaar weer even te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. Op woensdag 25 mei komen
medewerkers van het Dienstencentrum Wormer informatie geven.
Dus, als u zin heeft in een lekkere kop koffie met dorpsgenoten,
bent u iedere laatste woensdag van de maand vanaf 10.00
uur van harte welkom in het Ons Huis lokaal bij de Harpoen.

zuidkant van het Wormer- en Jisperveld. Verzamelen bij het Oosteinde om
14.00 uur. Onderweg een heerlijke versnapering en voor de liefhebbers een
leuke afsluiting in Dorpshuis De Lepelaar.

Zondag 18 September: Ouderenochtend in Dorpshuis De Lepelaar.
met een opvoering van de eenakter door kinderen van O.B.S. De Harpoen
in samenwerking met Toneelvereniging Herleving ‘1898’

Zaterdag 29 Oktober: Bingo in De Lepelaar.

