
 

 

 

 

Nieuwsbrief Recreatiecommissie Jisp 
      8/26/2021 Jaargang 7, nummer 1 

 

Beste inwoners van Jisp en het Oosteinde, 

 

Door Corona hebben we een lange periode gehad waarin wij, als RC Jisp (net als iedereen), weinig 

konden en mochten organiseren, maar langzamerhand mogen we allemaal weer wat meer.  

Ons bestuur heeft weer leuke creatieve ideeën, waar we best wat hulp bij kunnen gebruiken!  

Lijkt het je leuk om ons eenmalig of vaker te komen helpen met onze activiteiten, meld je dan aan via 

recreatiecommissiejisp@gmail.com 

Op de achterkant zie je onze geplande activiteiten voor 2021.  
Onze vertrouwde oktoberbingo verschuiven we naar april 2022, dan hopen we dat de 

anderhalvemeterregel niet meer bestaat. 

 

Bij de ingang naar het parkeerterrein van de kerk hangt een AED, welke iedereen bij noodgevallen kan 

gebruiken. Door de vorst van februari functioneerde de AED niet goed meer en de kast was aan 

vervanging toe. Een grote maar enorm belangrijke uitgave. In samenwerking met de Contactcommissie 

hebben we dit gerealiseerd! 

 

Met Pasen wilden we toch wat doen en opeens liepen er twee paashazen in het dorp, ze brachten op 

afstand bij de kinderen wat lekkere eitjes langs. Die leuke verraste gezichtjes …. daar doen we het voor! 

 

Ook dit jaar waren we genoodzaakt om de collecte op een andere manier uit te voeren. We mochten niet 

langs de deuren. Dus een brief met een geldzakje bezorgden we bij jullie. En u bezorgde het envelopje 

keurig terug of maakte een bijdrage over naar onze bankrekening. Wat is dit supergoed gegaan.  

Onze grote dank gaat naar u. Wat hebben jullie ons ook dit jaar weer gesteund. Echt zó top. 

Hartverwarmend. We gaan dan ook weer ons best doen om hiervoor leuke activiteiten te organiseren 

zodat de saamhorigheid in ons dorp blijft bestaan. 

 

Hartelijke groeten  

de Recreatiecommissie Jisp 

 

 

 

 

Bedankt voor uw gift! 
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 Typ gegevens voor 

een overzicht van de 

gegevens in deze 

nieuwsbrief of verstrek 

meer informatie over 

uw bedrijf. 

 

 

Agenda geplande activiteiten 
 

Zaterdag 4 september 

Kortebaanwedstrijden SUPPEN i.s.m. ZWET’SUP.  

In het kommetje.  

Aanvang 14.00 uur, inschrijven vanaf 13.30 uur.  

Drie leeftijdklasse’s (10 t/m 12 jaar, 13 t/m 15 jaar, 16 

jaar en ouder).  

Met drie fantastische hoofdprijzen, JBL box!!  

Meedoen op eigen verantwoording. 

 

De Lepelaar organiseert aansluitend een JISP Buurt-BBQ, 

in teken van Hazy Wonder IPA, 20,= € p.p. incl 1 

consumptie. BBQ buffet opent om 16.00 uur. U dient zich 

hiervoor wel van te voren op te geven bij de Lepelaar!! 

 

Zondagochtend 19 september ouderenochtend in de 

Lepelaar. Lekker bijkletsen onder het genot van een 

hapje en een drankje. Aanvang 10.00 uur. 

 

1e weekend van oktober feestweekend in de 

Lepelaar. Vrijdag Italiaanse avond. Zaterdag 

bockbierdag met vanaf 16.00 uur livemuziek. 

Zondag 3 oktober organiseert de RC Jisp 

spijkerbroekhangen voor de jeugd 

(leeftijdscategorieën 6-8 jaar, 9-12 jaar en 13-16 jaar), 

spijkerpoepen voor de jongste jeugd (tot 6 jaar) en 

steenwerpen voor de volwassenen. Aanvang 15.00 

uur, inschrijven 14.30 uur. 

 

Zaterdag 30 oktober halloween in Jisp 

 ’s Avonds wandelen of speuren door het dorp met 

onderweg een klein beetje griezelige elementen. 

Aanvang rond 18.30 uur. Houd de website 

(http://www.onsdorpjisp.nl/) of onze 

Facebookpagina ( Je bent jisper als) goed in de gaten 

voor meer informatie.  Doet u ook weer mee, en 

versiert u uw tuin ook weer? 

 

Zaterdag 20 November Sinterklaas on tour in Jisp! 

Uitgebreide informatie volgt. 

 

 

 

Vlaggen 

De Recreatiecommissie heeft de 

‘echte’ Jisper vlag laten maken.  

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.  

De vlag is te bestellen via ons e-

mailadres: 

recreatiecommissiejisp@gmail.com 

NL21RABO0137377673 
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