
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Recreatiecommissie Jisp 
      1/4/2022 Jaargang 8, nummer 1 

 

Beste inwoners van Jisp en het Oosteinde, 

 

Ondanks Corona hebben we afgelopen jaar toch activiteiten kunnen organiseren; de 

sinterklaasrondtocht, geknutselde pieten/schoorstenen en gevulde sinterklaaszakken versierden ons 

dorp, de scary halloween items door ons dorp en de halloweenfietstocht met spelletjes, steenwerpen en 

spijkerbroekhangen in het oktoberweekend, paashazen die eitjes rondbrachten! Mede mogelijk gemaakt 

dankzij vrijwilligers die ons heel fijn helpen. Dank daarvoor. 

 

Ons bestuur heeft weer leuke creatieve ideeën voor het jaar 2022, waar we best wat hulp bij kunnen 

gebruiken! Lijkt het je leuk om ons eenmalig of vaker te komen helpen met onze activiteiten (we zijn 

hard op zoek naar bijv. leden voor de halloweencommissie), meld je dan aan via 

recreatiecommissiejisp@gmail.com 

Op de achterkant zie je onze geplande activiteiten voor 2022.  
 

Ook dit jaar vragen wij u weer om een bijdrage tijdens onze collecteweek van 8 t/m 14 mei 2022. Begin 

mei bezorgen we hiervoor een brief met een envelopje bij jullie. Dan kunnen we weer leuke dingen voor 

onze inwoners organiseren. 

 

We hebben dit jaar een aantal nieuwe bewoners in Jisp en het Oosteinde; de Recreatiecommissie Jisp heet 

jullie van harte welkom en hoopt dat jullie je thuis voelen in ons prachtige dorp! 

Wij gaan ons best doen om dit jaar weer leuke activiteiten te organiseren! En hopen dat jullie mee gaan 

doen zodat we elkaar leren kennen. U kunt ons ook volgen op Facebook: Recreatiecommissie Jisp of Je 

bent Jisper als.... 

 

Hartelijke groeten, de Recreatiecommissie Jisp 

   Speurtocht! 
Tijdens het paasweekend (van zaterdag 16 april tot met maandag 18 april) organiseren we een 

paasspeurtocht door heel Jisp en het Oosteinde. 32 Paaseieren zijn te vinden in diverse ramen, de 

nummers en letters vormen samen een tekst. Ga gezellig met familie of vrienden op pad. Neem evt. wat 

lekkers mee voor onderweg en ga speuren. Je hebt het hele weekend de tijd. Alle deelnemers krijgen een 

leuke attentie van de Recreatiecommissie Jisp! Heb je de tekst gevonden, noteer deze. 

De oplossing kan je mailen naar recreatiecommissiejisp@gmail.com of je kan een briefje inleveren met 

jouw naam en adres bij: 

Yolanda Korver  Marjan Theissling  Rania Speldenbrink 

Dorpsstraat 11a  Oosteinde 22   Wolffsmolen 6 

1546 LD Jisp   1531 KD Wormer   1546 LT Jisp 
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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 in 2022 
 

• Vrijdag 15 april 2022 Keezen in De Lepelaar. 

Aanvang 20:00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur. 

Deelname is gratis en vanaf 18 jaar. 

• Paasweekend zaterdag 16 april, zondag 1e 

paasdag en maandag 2de paasdag 2022 

paasspeurtocht door Jisp en het Oosteinde. 

Meer informatie in deze nieuwsbrief 

 

• Dinsdag 26 april Benefietavond in de Lepelaar 

De Lepelaar organiseert een benefietavond 

voor onze 2 tijdelijke inwoners uit Oekraïne, welke 

nu een maand in B & B het Lepelaarsnest 

verblijven. Verdere info vind je op Facebook of 

Ons Dorp Jisp. De volledige opbrengst gaat naar 

deze 2 dames. 

• Collecteweek 8 t/m 14 mei 2022. Collecte voor 

de activiteiten van de Recreatiecommissie Jisp. 

• 4 juni t/m 7 juni Pinksterkermis.                           

Met op maandag 6 juni steenwerpen.  

Individueel voor kinderen t/m 17 jaar.            

Vanaf 18 jaar voor teams.                                 

Team bestaat uit 4 personen.                  

Inschrijven 14.30 uur, start 15.00 uur.                

Leuke prijzen, doe mee! 

• Zondag 18 September 2022: Ouderenochtend  

• Vrijdag 7 Oktober 2022: Bingo.  

• Onder voorbehoud “iets” met Halloween 

• Zaterdag 19 November 2022: Sinterklaasintocht. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaggen 
• • • 

De Recreatiecommissie verkoopt 

de ‘echte’ Jispervlag. Er zijn twee 

formaten op voorraad. Een kleine 

vlag van 150 x 100 cm kost 29,=  €. 

Een grote vlag van 225 x 150 cm 

kost 59,= €.  

De vlag is te bestellen via ons e-

mailadres: 

recreatiecommissiejisp@gmail.com 
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