
Op zondag 2 juli willen wij een 

spelroute voor alle inwoners or-

ganiseren. We proberen diverse 

spelletjes bij de mensen in de tuin 

te regelen. Want, wat is er leuker 

dan gluren bij de buren?  

 

Even achterom bij de dorpsbewo-

ners en genieten van de tuin en 

het uitzicht. De mogelijkheid om 

op plekken te komen waar je 

nooit bent geweest.  

 

Wij gaan het nog allemaal uit-

werken en zullen het aankondi-

gen op een poster, via Facebook 

en de site van onsdorpjisp.nl.  

 

Voor de ouderenochtend, op zon-

dag 17 september,worden de uit-

nodigingen in augustus verstuurd. 

 

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! 

Een spelroute door ons dorp met mogelijkheden om te gluren! 

         www.onsdorpjisp.nl 

 

 

Leuk als iedereen de vlag uithangt tijdens de       

Mini- en Luilakpolderloop op vrijdag 2 juni! 

Zweefmolen, draaimolen, schiettent, touwtjetrek en heel veel snoep 
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Vlaggen uit 

op vrijdag 2 

juni! 

Het is voor ons veel werk om de Pinksterkermis te organiseren. Twaalf 

weken voor de kermis vragen wij de vergunning aan. Dit jaar heeft de 

gemeente Wormerland extra regels vastgesteld. Er moeten Register At-

tractie- en Speeltoestellen nummers (RAS) op de aanvraag worden inge-

vuld. “De draaimolen staat in de stalling en daar ligt het certificaat ook!” 

Na twee weken belden wij de exploitant nog maar eens een keer. “Oh ja, 

nooit meer aan gedacht.” Bij de zweefmolenexploitant ging het sneller, 

hij stuurde een foto van het veiligheidscertificaat op. Voor elkaar…….. 

….dachten wij! De vervaldatum van de keuring bleek 13 mei 2017 en de 

kermis begint op 3 juni! De gemeente was onverbiddelijk, geen vergun-

ning voor de zweefmolen. Inmiddels had de draaimolenexploitant een 

foto met RAS nummer gestuurd. Dat bleek in orde te zijn. Eén zorg min-

der! Op de valreep, na diverse telefoontjes en mailtjes, kwam er een ver-

klaring voor herkeuring binnen. De Kruikenmolen te Jisp wordt op 2 juni 

gekeurd. Na een paar slapeloze nachten hebben wij toch nog een veilige 

zweefmolen op de kermis staan.  
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dit artikel stond in het  

Wormer- en Jisper Advertentieblad 

van 30-5-1925 (Waterlands Archief 

Purmerend) 



Op tweede Paasdag stond 

er een gure wind op het 

surflandje. Gelukkig 

scheen de zon en was het 

droog. Wat waren wij blij 

dat er zoveel kinderen, ou-

ders en grootouders kwa-

men. Daar doen wij het 

tenslotte voor!  

De kleintjes vonden cho-

colade eitjes in de bomen 

en tussen het gras. Na af-

loop kregen alle kinderen 

evenveel eitjes.  

Daarna hielden wij een 

eierenestafette met hinder-

nisbaan. Dat werd hard 

rennen met een kruiwagen 

en door een hoepel sprin-

gen. Toen begon het spek-

takel van de dag. Eieren 

vangen! Elk koppel kreeg 

twee eieren. De finalisten 

gooiden maar liefst 20 

meter ver. 

En ze bleven maar gooien met de paaseieren 
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Op zondag  

2 juli  

 

spellendag  

 

door Jisp.  

 

Gluren bij 

de buren! 

 

 

Ook in 2017 

weer een wande-

ling over het 

laarzenpad vanaf 

het  Oosteinde 

met leuke afslui-

ting. 

 
Op maandag 

tweede  

Pinksterdag or-

ganiseren wij 

weer ringsteken 

op het Molen-

pad.  

 

Voor jong en 

oud zijn er 

prachtige prij-

zen te winnen.  

 

De te kleine eieren waren niet stuk te 

krijgen! Volgend jaar organiseren wij 

weer een paasactiviteit. Dan regelen 

we grote eieren, die hopelijk eerder 

stukgaan. De eenden smulden van de 

overblijfselen en de eierschalen heb-

ben wij netjes opgeruimd. 

De winnaars eieren gooien: Richard en Lesley Groen 

Ilse en Tessa Liefting en Noé Grooters wonnen de Paasestafette 

          Agenda geplande activiteiten 
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Vrijdag 2 juni: MINILOOP 18.00 uur: start inschrijving bij dorpshuis De Lepelaar, 

18.30 uur: start miniloop. Om 19.00 uur: prijsuitreiking miniloop bij V.V. Jisp. 

LUILAKPOLDERLOOP 18.30 uur: start inschrijving voor 5, 10 en 16,1 km. In de kan-

tine ‘de Muizeval’ van V.V. Jisp aan de Dorpsstraat 108 A, 19.30 uur: start 5, 10 en 16,1 

km. Rond 21.00 uur: prijsuitreiking. 

 

Pinksterkermis 
Donderdag 1 juni: Vanaf 16.00 uur voorverkoop muntjes. 20.00 uur pubquiz o.l.v. de 

Gebr. Sprenkeling. 22.00 uur live muziek van Robin Kalshoven. ‘Kermis is begonnen’. 

Vrijdag 2 juni: Vanaf 16.00 uur voorverkoop muntjes. 21.00 uur Jisp zingt Hollands met 

diverse zangers en een zangeres. 

Zaterdag 3 juni: Buiten (vanaf 16.00 uur): met vier zangers. Binnen: 18.00 - 22.00 uur 

Shoreline, 22.00 uur Jisp gaat los Djerra. 

Zondag 4 juni, eerste Pinksterdag: Buiten (vanaf 16.00 uur) vier zangers en een zange-

res. Binnen: 18.00 uur Trots, 21.00 uur Bob & The Blue Band. 

Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag: Ringsteken op het Molenpad voor jong en oud 

vanaf 15.30 uur. Binnen 20.00 uur DIS (De Ideale Schoonzoon) band uit De Rijp. 

Dinsdag 6 juni, derde Pinksterdag: Buiten vanaf 11.00 uur De Woudrukkers en om 

14.00 uur Van Huys Uit. Binnen vanaf 14.00 uur Shoreline. 

Juni: Collecteweek. Van 11 - 17 juni 2017 komen wij langs de deur.  

De gift kunt u in het bijgesloten envelopje doen. Alvast hartelijk  

bedankt!  

 
Zondag 2 juli: Spelroute door het dorp. 

 
September: Laarzenpadwandeling van 7,2 km door de zuidkant van het Wormer- en 

Jisperveld en daarna een leuke afsluiting.  

 
Zondag 17 September: Ouderenochtend in De Lepelaar met een historisch tintje!           
 
Oktober: Bingo.      
 

November: Sinterklaasintocht.  

 
 Let op! Er kunnen nog wijzigingen komen in de activiteiten die wij hebben gepland.  

 Kijk voor de juiste informatie op: www.onsdorpjisp.nl op de pagina RCJISP of in de 

volgende nieuwsbrief.  

 


