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Beste wensen 2018

Wij wensen alle inwoners van Jisp en het Oosteinde een mooi, fijn en een gezond 2018 toe. Wij kijken als bestuur van
de recreatiecommissie terug op een jaar met leuke en nieuwe activiteiten mede mogelijk gemaakt door onze
vrijwilligers. Helaas heeft Trees Korver onze secretaris in 2017 de keuze gemaakt om te stoppen. Trees namens het
bestuur nogmaals enorm bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.

Hierbij een oproep voor een nieuwe secretaris.
Wie o wie in ons dorp heeft er zin en tijd om ons te komen
ondersteunen? Meer informatie, een keertje meedraaien
met een vergadering, of aanmelden kan via een
persoonlijk berichtje via facebook of via een e-mail naar
recreatiecommissiejisp@gmail.com.Vanzelfsprekend
kunnen wij altijd meer vrijwilligers gebruiken die het leuk
vinden ons te ondersteunen bij bepaalde activiteiten.

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

Agenda geplande activiteiten
•

•

•

Zaterdag 20 januari 2018 nieuwjaarsborrel in De
Lepelaar. Aanvang 16:00 uur.
Zondag 11 februari 2018 keezmiddag in De Lepelaar
voor kinderen. Aanvang 14:00 uur
Zaterdag 10 maart 2018 keezavond in De Lepelaar voor
volwassenen. Inschrijven 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

•

23 en 24 maart jeugdtoneelvoorstelling in De Lepelaar.

•

Maandag 2 april 2018 paasactiviteit op het surflandje.
Aanvang 14:00 uur.

Vlaggen
•••

De recreatiecommissie heeft in
2017 besloten om de ‘echte’ Jisper
vlag te laten maken naar een
voorbeeld van de
handgeborduurde 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 euro . Een grote vlag van 225 x
150 cm kost € 59,00.

•

Mei: pinksterkermis met zowel een nieuwe activiteit op
zaterdagmiddag als op maandagmiddag.

•

Op 14,15, 16 en 17 juni 2018 straattheater in Jisp.
Toneelvereniging Herleving 1898 en PPG Palet Kwartet
spelen een stuk over de ledenzetters van Jisp. Het stuk
zal op meerdere locaties in Jisp vooral in de open lucht
worden gespeeld.

•

Zondag 1 juli 2018 spelroute door Oosteinde en Jisp.

•

Juli: collecteweek van 1 tot en met 7 juli 2018.

•

September: laarzenpadwandeling-met-leuke-afsluiting.

•

September: ouderenochtend.

•

Oktober: bingo.

•

November: sinterklaasintocht.

De vlag is te bestellen via ons
e-mailadres:
recreatiecommissiejisp@gmail.com

