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SINTERKLAASINTOCHT
Let op gewijzigde aankomsttijd!!
Het is weer zover!
Sinterklaas komt weer aan in ons gezellige Jisp.
Zaterdag 23 november vaart hij naar de Kom bij
dorpshuis De Lepelaar.
Wij verwachten hem om 15:30 uur. Na aankomst gaat hij
De Lepelaar in en gaan we het gezellig maken.
Op verzoek van Sinterklaas spelen de kinderen van
toneelvereniging HERLEVING het toneelstuk
“Sinterklaas op vakantie”.
Hierna gaan we springen en zingen en zijn we zó blij
want er zijn geen stoute kinderen bij.
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Prijs voor de leukste
verlichte tuin!
Tijdens Sinterklaas rondtoer op zaterdag 23
november krijgen de leukste 15 verlichte
voortuinen een prijs uitgereikt door onze Sint
en Pieten.
Doet u ook mee?
Maak wat moois of leuks. Laat uw tuin
opvallen en verlicht uw tuin!
Misschien brengt Piet dan bij u iets lekkers
( en… bent u meteen klaar voor de kerst)

Kadotip voor december:
De rondtoer begint rond 17:00 – 17:10 uur. Dan is het al
donker en extra spannend.
Komen de Pieten met kadootjes?
Om dit evenement extra leuk te maken zullen de Pieten,
Sint en paard en wagen verlicht door het dorp gaan.

De kadootjes (met naam en adres begunstigde en niet groter dan een
schoenendoos) kunt u inleveren op
Donderdag 21 november tussen 19.00 – 20.00 uur,
bij Sanny Trik aan de Dorpsstraat 74 in Jisp.
Dit hoeven niet alleen kadootjes te zijn bestemd voor kinderen.

bij ons te koop de echte Jisper vlag.
Er zijn twee formaten op voorraad. Een kleine
vlag van 150 x 100 cm a € 29,=
Een grote vlag van 225 x 150 cm a € 59,=
De vlag is te bestellen via ons e-mailadres:
recreatiecommissiejisp@gmail.com
Meer informatie over onze activiteiten is te
vinden op Facebook; Recreatiecommissie Jisp
of via onderstaande website!
www.onsdorpjisp.nl
Via deze nieuwsbrief willen alvast alle
vrijwilligers bedanken voor hun
onvoorwaardelijke inzet.

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen een voorspoedig 2020.

