
De lopers hadden er flink de pas in, met een 

snoeiharde wind in de rug over het pas ge-

maaide gras. Twaalf wandelaars kwamen met 

rode wangen aan bij de stal van Snijder aan 

de Jisperdijk. Daar lag - net op tijd - een  

heerlijk ijsje voor de deelnemers klaar om 

even af te koelen, voordat de wandeling weer 

verder ging richting Jisp.  

Als verrassing was er een tweede stop bij  

‘t Ouwe Huijs’ van Bets en Klaas Kwadijk 

voor thee, koffie en natuurlijk heerlijke zelf-

gebakken cake. De jongste deelnemer,  

Jasmijn de Jong, liep heel stoer mee en gaf 

het tempo aan!  

Een prachtige wandeling door het veld.  

Wij hopen volgend jaar op meer deelnemers 

want Bets had teveel cake gebakken en het 

terras was maar voor de helft gevuld!    

 

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! 

Het Laarzenpad werd razendsnel gelopen met het zweet op de rug!  

         www.onsdorpjisp.nl 
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In dit nummer: 

1 

Gevulde       

mand als 

hoofdprijs tij-

dens de bingo 

2 

Jisper vis-     

kampioen 

vangt maar 

één vis 

3 

Sinterklaas          

komt per boot 

aan in Jisp 

4 

Snelle          

wandeling              

over het  

Laarzenpad  

Binnenkort 

zijn er nieu-

we Jisper 

vlaggen op 

voorraad in 

twee ver-

schillende 

formaten. 

 

 

Sinterklaas 

neemt weer 

veel cadeau-

tjes mee naar 

ons dorp! 

 

 

Het bestuur van de Recreatiecommissie gaat in december bespreken wat 

er volgend jaar allemaal weer georganiseerd kan worden. Nieuwe activi-

teiten misschien? Wij hebben al een leuk idee gehoord via een dorpsbe-

woner, dus wie weet! Na de laatste nieuwsbrief hebben wij ringsteken 

kindervissen, de laarzenpadwandeling en natuurlijk ook de ouderenoch-

tend georganiseerd. Gelukkig is er veel animo vanuit Jisp om aan onze 

activiteiten mee te doen. We moeten wel af en toe de mensen even op-

porren maar daarna toont iedereen zich zeer enthousiast. Vorige week 

werd de bingoavond gehouden in De Lepelaar. Wat een drukte, gezellig-

heid en gekakel. Er kon geen ’kip’ meer bij in de achterzaal! Om de keel 

te smeren werden er liedjes gezongen tijdens de muziekronde. Dit met 

het oog op Sint Nicolaas die op 19 november weer in Jisp aankomt. Na-

tuurlijk gaan wij hem dit jaar ook weer zingend ontvangen. Niet alleen 

Sinterklaas en de Pieten arriveren dit keer, een verrassend persoon is ook 

in ons dorpshuis aanwezig. Wie oh wie zal dat nu zijn?  

De bingohoofdprijs is gewonnen door Jolanda van der Stege. Haar zoon 

Jasper wilde graag met Imgard op de foto. Dat wordt lekker smikkelen 

voor de familie van der Stege! 



Het water in de wegsloot aan het Weiver zag er een beetje troebel 

uit vanwege de hevige regenbuien. Daardoor konden de vissen 

het aas niet zien. Eén vis zag het lekkere hapje wel langskomen, 

dat was het stukje brood van Tim Heijn. Hij ving als enige een 

vis. Als prijs koos hij - hoe kan het ook anders - een visnet uit. 

De vangst was dit jaar niet zo best, ze wilden niet bijten. Of was 

het aas niet lekker genoeg?  

 

Er werd nog een vis gevangen. Dat 

was wel een aparte soort, deze had 

namelijk gifgroene vinnen en een 

oranje bek! Die had Fleur ineens 

aan haar haak hangen. Patroeska 

riep nog naar Fleur dat ze de ge-

vangen vis wel direct terug moest 

gooien in het water. Zij had niet 

door dat het een nepvis was. Fleur 

houdt wel van een goede grap, dat 

blijkt maar weer. Helaas won zij er 

geen prijs mee. 

 

 

Foto boven: de beste vis-

ser van Jisp is Tim ge-

worden. 

 

Foto links: Fleur met 

haar nepvis, hij lijkt toch 

griezelig echt!  

 

 

 

 

 

Koffie en een kletsie! 
Wist u dat er een maandelijkse koffieochtend is voor oudere- en 

alleenstaande Jispers? Dit wordt door mensen van de Dorpsvisie 

georganiseerd. Gewoon om elkaar weer even te ontmoeten en 

nieuwtjes uit te wisselen. 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. 

Kindervissen met een verrassende vangst!  

Pagina 2 Nieuwsbrief  

Volgend jaar 

weer 

Keezen,  

Bitterbal-

lenbingo, 

Ringsteken 

en nog veel 

meer 

gezelligheid 

voor jong en 

oud….. 

 

Jammer dat het 

Laarzenpad aan 

het  Oosteinde 

maar drie maan-

den open is! 
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Zaterdag 19 november 2016 ‘Sinterklaasintocht’ bij de Kom. Aanvang 

13.30 uur. 

 
Met de boot zal de Sint aanleggen bij Dorpshuis De Lepelaar, waar hij wordt opge-

wacht door de kinderen van Jisp en burgemeester Peter Tange. Net als vorig jaar zul-

len er dansers van de ‘New Dance Factory’ uit Wormer aanwezig zijn, onder leiding 

van Britt Royen. Na aankomst zal Sinterklaas met de Zwarte Pieten De Lepelaar in-

gaan, waar nog een bijzondere verrassing volgt. Dus alle kinderen moeten goed oplet-

ten! 

 

Dit jaar brengt Zwarte Piet net als vorig jaar weer cadeautjes rond. Wil je dat Zwarte 

Piet ook bij jou of een ander langsgaat? Lever dan een presentje in bij: Sanny Trik, 

Dorpsstraat 74 in Jisp. Dit kan op vrijdag 18 november tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Noteer het alvast in de agenda! Het pakketje mag niet groter zijn dan bijvoorbeeld een 

schoenendoos en moet voorzien zijn van een goed leesbare sticker met naam en 

adres! 

 
Om 15.00 uur gaat de Sint per koets een rit maken door het dorp. Via het  

Oosteinde, Weiver, Nieuwe Buurt gaat hij naar de Dorpsstraat. De Pieten geven tij-

dens de rondrit de cadeautjes aan de deur af. 

De RC maakt weer een feestje van deze dag en om het 

nog feestelijker te maken vragen wij iedereen om de 

vlag uit te hangen, ook in de Nieuwe Buurt!  
 

 

 

  
  

 


