
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Recreatiecommissie Jisp 
      8/27/2022 Jaargang 8, nummer 2 

 

Beste inwoners van Jisp en het Oosteinde, 

 

Zomervakantie alweer voorbij!  Maar niet getreurd, ons bestuur heeft weer leuke creatieve ideeën voor 

het najaar 2022 en met de hulp van vrijwilligers gaan we aan de slag. 

We stellen ons nog een keer voor: 

 

 
Marjan, Yolanda, Diana, Karin en Rania 

 

We kunnen best nog wat hulp 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.  
Onze activiteiten komen ook op Facebook: Recreatiecommissie Jisp of Je bent jisper als.... 

 

Vanwege het slechte weer met Pinksteren hebben we helaas het steenwerpen moeten annuleren, maar 

we gaan in de herkansing op zondag 4 september en laten ons niet meer ontmoedigen door eventueel 

slecht weer. Wij wijken dan uit naar binnen in de Lepelaar. 

 

Hartelijke groeten, de Recreatie Commissie Jisp 

Bedankt! 
In mei hebben we weer de jaarlijkse collecte gehad. Net als voorgaande jaren hebben wij een brief met 

geldzakje bezorgd. U bezorgde het envelopje keurig terug of maakte een bijdrage over naar onze 

bankrekening. Wat is dat ook dit jaar weer supergoed gegaan. Onze grote dank gaat naar u. Top en 

hartverwarmend. Wij gaan dan ook weer ons best doen om hiervoor leuk activiteiten te organiseren 

zodat de saamhorigheid in ons mooie dorp blijft bestaan. 

Heeft u de collecte gemist? Geen nood, u kunt nog steeds uw bijdrage overmaken op ons 

rekeningnummer NL21 RABO 0137 3776 73 t.n.v. Recreatie-Commissie 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 

• Zondag 4 september 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.                      

Bij slecht weer gaan we naar binnen in de 

Lepelaar, zodat we het steenwerpen niet          

(als met Pinksteren) hoeven af te gelasten!!!                     

Leuke prijzen, doe mee! 

• Zondag 18 September 2022: Ouderenochtend  

• Vrijdag 30 September 2022: Bingo 
 

 

• o.v.b. “ iets” met Halloween 

• Zaterdag 19 November 2022: Sinterklaasintocht. 

Er kunnen in het naseizoen nog activiteiten bijkomen 

(o.a. Keezen). Houdt de brievenbus en/of onze 

Facebookpagina in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaggen 
• • • 

De Recreatiecommissie heeft de 

‘echte’ Jispervlag 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 

 

 

mailto:recreatiecommissiejisp@gmail.com

