
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie…maart 2013      

m …  
                                                                                                                                        
  

                           
     Miste,18 maart 2013 
 
 

 

Beste mensen, Mistenaren, 
 

 
Deze keer aan mij de taak een woordje 
te schrijven namens Misters Belang. 

Waar zijn we in het nieuwe jaar mee 
bezig geweest. 

Natuurlijk was er 18 febr. de 
jaarvergadering , waar iedereen een 
uitnodiging  voor gehad heeft. Het 

verslag hiervan is terug te vinden op de 
website www. buurtschapmiste.nl. 

En dit is dan gelijk weer een goed 
moment om iedereen er nog maar weer 
eens op te attenderen, dat we samen 

deze site actueel/aantrekkelijk moeten 
houden. Hoe dan ? Door er steeds weer 

nieuwe en actuele nieuwtjes/weetjes op 
te plaatsen. En dat kan door iedereen! 
Schroom niet, om eens wat aan te 

leveren over wat u/je bezig houdt, wat u 
te vertellen hebt enz. 

Dan zijn we druk met de zgn. Krimp en 
dan doel ik voornamelijk rondom de 

scholen. Afgelopen vergadering is er flink 
gediscussieerd over hoe en wat. En 
Misters Belang maakt zich grote zorgen 

hoe dit in de toekomst verder gaat. Feit 
is wel dat iedereen met deze materie te 

maken krijgt en onze grootste zorg is de 
leefbaarheid in onze mooie buurtschap. 
In onze optiek hoort daar een 

basisschool bij. Dit zal ons de komende 
tijd ook bezighouden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verder is er zaterdag 9 maart weer zwerfvuil 

opgehaald. Het weer was niet echt geweldig,maar 

dat mocht de pret niet drukken. Samen met 4 

 

Kopij  
Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze 
persoon houdt contact met de achterban van de 
vereniging. De kopij kan op school worden 
afgegeven [brievenbus], per e-mail 
[info@mistecorle.nl] of  
bij de redactie (Reinout.Smilde) 
 
                
De contactpersonen: 
WTM Gerrit Stortelers 
OBK Ria de Roos 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kerstfeest Karin Berenschot 
Misters Belang Evert de Roos 
COM Ria Kruisselbrink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt op 19 juli  2013 

 
De kopij moet binnen zijn op 12 juli  2013 
          
           
 
 
 
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Notulen jaarvergadering 
Centrale agenda 
OBK  
Volksfeest 
Muziekver. Concordia 
MR obs Miste & Corle 
Uit de school geklapt 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Verder is er zaterdag 9 maart weer zwerfvuil opgehaald. Het weer was niet echt 

geweldig,maar dat mocht de pret niet drukken. Samen met 4 meiden van het 
Gerrit Komrij College , die zich aangemeld hadden voor de maatschappelijke 

stage en nog  2 extra vrijwilligsters was de klus rond het middaguur weer 
geklaard. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank!  Altijd weer een nuttige en 
gezellige klus. 200 Kg. is er weer opgehaald. Daarna werd er genoten van een 

welverdiende lunch samen.  
De kinderen van de basisschool lopen deze keer ook weer een heel stuk: KLASSE 

!!! 
 
Dat was het wel weer voor dit moment. Hebt u vragen/opmerkingen voor ons 

,meld u gerust. Altijd fijn als mensen meedenken. 
Dan wens ik iedereen bij deze, fijne paasdagen, een prachtig voorjaar en tot 

ziens.  
 
Groeten namens Misters Belang , Annelies Wiggers  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Secretariaat 
Misterweg 215a 
7109 BA Winterswijk Miste 
0543-569492 
 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 18 februari 2013 
 
Om 20.05 uur opent voorzitter Annelies Wiggers de vergadering die bezocht 

wordt door 20 personen.  
De notulen van de jaarvergadering op 15 februari worden uitgedeeld, zodat 

iedereen deze kan doorlezen. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden 
goedgekeurd. 

 
Evert de Roos (secretaris) loopt in vogelvlucht het afgelopen jaar door. De 
volgende zaken zijn aangegeven: 

 
 In 2012 is er weer 2x het zwerfvuil ingezameld. 

 Landbouwplastic is in 2012 ook weer ingezameld. Dit zal ook dit jaar weer 
gebeuren op zaterdag 8 juni 2013. 

 In augustus is door de leden van Misters Belang de Krosenbrinkroute 

gefietst. Het was een zeer gezellige dag en zeker de moeite waard.  
 In 2012 is de subsidie voor de belangenverenigingen op het niveau van 

2011 gebleven. In 2013 zal het waarschijnlijk minder worden.  
 De kerstboom is ook in 2012 weer versierd. Inmiddels is bekend dat voor 

2013 de subsidie voor het versieren van de boom is komen te vervallen. 

 Op 24 april is er de opleiding voor de AED georganiseerd. Dit in het teken 
van het project Hart Veilig Wonen.  

 De huidige informatieborden zijn nog steeds in goede staat. De nieuwe 
borden staan op voorraad.  

 In 2012 is er regelmatig schade geweest aan de schuilhut. Er is contact 

met de politie over de vernielingen. Iedereen wordt ook opgeroepen om 
waakzaam te zijn.  

 Windmolenpark was in 2012 erg actueel. Er werd zelfs een wagen over dit 
project gemaakt tijdens het Misters Feest. Op dit moment staat het project 
in de ijskast. 

 Krimp is momenteel een zeer actueel onderwerp. Het is een gevaar voor 
de plattelandsgebieden. Ook de nieuwste adviezen van de Onderwijsraad 

zijn zorgwekkend. Scholen met minder als 100 leerlingen dienen 
opgeheven te worden. Momenteel is er een werkgroep binnen de 
Buurtschappenvisie. Het rapport zal op 27 maart worden aangedragen. 

 
Jan Makkink behandelt het financiële verslag. Het jaar 2012 is goed afgesloten. 

Het eindsaldo is iets hoger als 2011. Al met al een goed financieel jaar. De 
kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Wim de Roos en Jan Leemkuil. 
Jan Leemkuil  heeft de controle 2 keer uitgevoerd. Rene te Lintum biedt zich aan 

als vervanger.   
Jan Leemkuil heeft een opmerking over het goede saldo. In het verleden waren 

al te maken kosten door vrijwilligers voor “eigen kop”. Een onkostenvergoeding 
is tegenwoordig op z’n plaats. Daarnaast moet er in zijn ogen ook de 



mogelijkheid zijn om jaarlijks een gezellig moment te organiseren voor de leden 
van de belangenvereniging. Men staat immers het hele jaar klaar. 
Lopende zaken: 

Op 9 maart wordt er door de leden van MB weer het zwerfvuil opgeruimd. 
Ditmaal ook met ondersteuning van 4 leerlingen van het Gerrit Komrij College 

(maatschappelijke stage). 
Op 20 maart gaan de leerlingen van de basisschool de rest opruimen. Hiervoor 
zal de school ook de helft van de vergoeding ontvangen. 

 
Dick Sellink licht de Groep Buurtschappenvisie toe. Doel van deze groep is om 

alles samen te laten komen. Niet individueel, maar gezamenlijk. Daarnaast houdt 
men contact met WCL, OBW,LTO,VKK etc. Vergaderingen van deze instellingen 
worden ook bezocht door deze groep. Hierdoor hoeft er dus geen afgevaardigde 

van elke buurtschap naar deze vergaderingen toe. Jan Leemkuil geeft aan dat 
het wel belangrijk is om te vermelden op een vergadering dat men namens het 

buitengebied Winterswijk komt. 
Men is nog steeds op zoek naar leden voor met name de werkgroepen 
Sport&Recreatie en Zorg&Welzijn. Er is ook een mail gestuurd naar het bestuur 

van vvMEC, waarin leden gezocht worden.  
 

Landbouwplastic wordt 8 juni 2013 ingezameld. 
 

De website www.buurtschapmiste.nl valt en staat met nieuwe informatie. Elk jaar 
wordt hier aandacht voor gevraagd. Mariska Drenthel zal gevraagd worden om 
de agenda up-to-date te houden. De agenda’s van andere verenigingen kunnen 

ook vermeld worden op de agenda van deze website, zodat er altijd een centrale 
agenda is. 

Rondvraag: 
Rene te Lintum heeft nooit geen bericht gehad van Hart Veilig Wonen. Hij heeft 
zich opgegeven, maar niets gehoord. Dit is ook het geval bij de andere 

vrijwilligers. Er zal contact worden gezocht. 
Henk Vruwink heeft nog 150-200 boeken van Miste 750 jaar op zolder liggen. 

Wellicht goed om dit in de publiciteit te brengen.  
Verwachting is dat over een paar jaar wel weer animo is voor deze boeken. Deze 
ervaring heeft men in Meddo. 

Wim de Roos vraagt de status van de snelheidsmeting Brinkeweg. Er zou een 
plan gemaakt worden door de gemeente. Echter is dit nu tot stilstand gekomen 

door de financiele crisis. Evert de Roos zal de gemeente hierover benaderen. 
Wim vraagt ook wat we kunnen met de krimp. Het heeft niets te maken met de 
kwaliteit, maar met het geld. Kleine scholen zijn nu eenmaal duurder. Reinout 

licht dit ook toe. Veel publiciteit zoeken is een goede mogelijkheid. Zorg ervoor 
dat men in de picture staat. Ook in overleg treden met VKK kan wellicht een 

mogelijkheid zijn.  
Evert de Roos heeft in 2009 Jan Wikkerink gevraagd of er een mogelijkheid is om 
zijn meetstation op de website van Miste te zetten. Jan was ermee gestopt. Bert 

Wikkerink zal Jan vragen of er iets mogelijk is. Inmiddels is hij weer begonnen 
met nieuwe meetapparatuur. 

 
Na de pauze is er door Dick te Voortwis tekst en uitleg gegeven over de huidige 
stand van zaken omtrent het project Glasvezel in het buitengebied. Er zijn 

diverse mogelijkheden, alleen zijn de financiën het probleem. De komende 
tijd/jaren zal het verder tot ontwikkeling komen. Hoe en wat is nog onbekend. 

Dat het grote voordelen heeft, blijkt wel uit de diverse voorbeelden. 
 
Evert de Roos 

http://www.buurtschapmiste.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart  

29 Paasschoolvoetbaltoernooi 

30 OBK speelt in Den Tappen: Een hond met veren – 14.40 en 20.00 uur  

april  

1 2e Paasdag 

26 Koningsspelen - basisscholen 

  

mei  

t/m 10 Mei-week vakantie school Miste & Corle 

11 Oud papier MEC 

juni  

4 t/m 7 Avond 4 daagse 

7 Groep 8 naar Vlieland – Kamp Wenters = 65 jaar ! 

30 Fietsoriënteringstocht Miste en Corle 

juli  

6 Zomermarkt 10.00 uur - schoolplein 

19 M & C buffet school 12.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORLE WINT KAARTINTERLAND 
Vrijdag 15 maart jl. werd voor de eerste keer een buurtschappen 

kaartinterland twintigen gehouden bij café Den Tappen in Miste. Deze 

interland werd georganiseerd door de Commissie Ontspanning Miste, 

waaraan de buurtschappen Corle, Dorpbuurt, Huppel/Henxel/Ratum, 

Kotten/Brinkheurne, Miste, Vosseveld en Woold deelnamen. In totaal hebben 

84 deelnemers gestreden om te zien wie zich de beste buurtschap kaarten 

van Winterswijk mag noemen. Na een spannende strijd werd uiteindelijk 

Corle kampioen met een gemiddelde van 1003 punten en zij mochten de 

beker mee naar huis nemen. Tweede werd Kotten/Brinkheurne met 994 

punten en als derde eindigde Miste met 988 punten. 

De beste individuele kaarter van deelnemende buurtschappen werd Nico 

Oonk van team Dorpbuurt met 1172 punten; tweede werd Wim Hesselink van 

team Kotten/Brinkheurne met 1170 punten en derde werd Joke Rikkers van 

team Miste met 1151 punten. De poedelprijs was voor Wim te Selle van team 

Dorpbuurt met 754 punten. 

Al met al kan teruggezien worden op een zeer geslaagde kaartavond die 

volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is. 

Buurtschappen kaartinterland Miste/Corle 
Op vrijdag 1 maart jl. is de kaartinterland Corle tegen Miste gehouden bij 

Café Den Tappen. Het was voor de zevende keer dat deze derby gekaart 

werd. Aan het eind van deze avond kwam Corle als winnaar uit de bus. Het 

gemiddelde van de Corlese kaarters was 1009 en van Miste was die 955. 

De beste kaarter kwam uit voor Miste en was Gé Fonhof met 1109 punten. De 

beste kaarter uit Corle, Henk Pleiter, eindigde op plaats twee met 1106 

punten. De poedelprijs was voor Joke Rikkers met 789 punten. 

Commissie Ontspanning Miste 

Ria Kruisselbrink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
 
Onze toneelvereniging werd door de dialectkring Achterhoek enLiemers uitgenodigd om een 
boom te planten aan het schrieverspad. Wij waren door een speciale commissie uitgekozen 
omdat we de streektaal instant houden. O.B.K. was hierdoor wel vereerd en gingen met 
bestuur ereleden op vrijdagmiddag 14 december naar landgoed Kotmans om daar een 
bruine beuk te planten. Er werd ons verzocht om bij terugkomst bij “Den Tappen” voor de 
aanwezige mensen een verhaaltje te vertellen over Oefening Baart Kunst.   
Wij willen de lezers van de buurtkrant het verhaal dat onze voorzitter, Freddy Bomers, toen 
in het dialect heeft voorgelezen, niet onthouden. Het is in het dialect geschreven en het is 
ongetwijfeld niet foutloos. We hopen toch dat het duidelijk is. 
  
Planten bruine beuk aan het schrieverspad op landgoed Kotmans – presentatie O.B.K. 
 
Op 2 januari 1901 kwam luk jongvolk bi’j mekare in ut cafe hier van Kammeier, den Tappen 
dus. 
Ze waren met mekare an ut kletsen en zee vonden dat d’r eigenluk ne toneelvereniging in 
Miste mos kommen. 
Zee hadden d’r al wal is vaker offer e’had maor dizzen aovend veel de beslissing. 
Zee hadden ok al wal ne passende name bedach. Oefening Baart Kunst zol de vereniging 
heten en hiermet was de oprichting un feit. 
D’n eersten regisseur was J.G. Mensink. Hee word’n later op e’volgt deur zienen zönne ok 
J.G. Mensink. 
Op donderdag 8 en zaoterdag 10 meert 1923 word’n ut toneelspel “Miskende Trouw op 
e’voerd. Ut begon ’s aovends al um half zevvene. Daor könne wi’j uns noo niks bi’j 
veurstellen maor ton was dat schienbaor heel gewoon. De intree was veur d’n 
donderdagaovend 25 cent en op d’n zaoterdagaovend 40 cent want dan was d’r bal noo 
afloop. Zelfs ton ston al in de advertentie vermeld dat d’r neet e’rookt mog word’n in de zaale 
!!! 
Wieter is d’r neet zo völle bekend van veur d’n oorlog. 
Noo 1945 kwam ut sociale en culturele leeven weer op gang en ok de toneelvereniging 
begon weer met ut oefenen  
De heer Heersink, ok wal bekend as Klomps Jan, deed vlak noo d’n oorlog ut volgende 
breefken naor de leden: 
- Na een gedwongen rustperiode van eenige jaren, bestaat er in onze buurtschap weer 
behoeft aan een Tooneeluitvoering. Velen der oude leden zijn uit Miste weg, zoodat eenige 
nieuwe leden zouden moeten toetreden voor een eerstvolgende uitvoering. Besloten is 
daarom een “vergaderingtje” te houden ten mijnen huize op Zondag 27 mei a.s. ’s 
voormiddags ca 11 uur, opdat een ieder van de overgeblevenen uiting kan geven aan de 
belangen der vereeniging.  
Hier stoot nog woorden met ne dubbele oo en ne dubbele ee. Dat steet teggenswoordig ok 
anders in ut greune beuksken. 
Ut eerste stuk dat op e’voerd word’n was “Onder één dak” en dat was op 30 november en 2 
december 1945. 
Klomps Jan word’n ok d’n regisseur. 
In 1948 word’n ut stuk “In naam van Oranje”op e’voerd. Ut ging ovver ut leaven van Prins 
Willem van Oranje. An ut ende was d’r un tableau waor in ut wit gekleede deerntjes elk un 



wapenschild binnen brachten. Doar deed ton ok uns erelid Willemien an met. Ze had ton al 
geerne lid van O.B.K. willen word’n maor ze was ton nog te jong.  Ton in de tied was ut nog 
reegel da’j wal ongeveer 18 mosten ween um lid te möggen word’n. In 1950, vlak veur ut 50 
jaorig bestoon van O.B.K. mogten Jopie Esselink en Willemien de Roos, maor ton nog 
Hesselink lid word’n.  
Op de repetitie aovenden kreggen de damesleden altied een consumpite an e’boone. Dat 
word’n ut kas betaald. De herenleden mosten zelf de consumptie betalen.  Ovver 
emancipatie e’sprokkene.  
Jaorluks word’n d’r twee oetvoeringen e’holne. Dat doow trouwens noo nog steeds. Vrogger 
word’n ut meer af e’wisseld met bli’jspel, drama of toneelspel. Teggenswoordig wil ut volk in 
de zale lever lachen en een gezelligen aovend hebben. 
Lange hef O.B.K. de oetvoeringen nog af e’wisseld dan bi’j “den Tappen” en dan bi’j “Bollen” 
In d’n zommer van 1951 is d’r een bustocht naor ut Sauerland e’maakt. Later word’n d’r 
jaorluks een contactaovend e’holne. D’r is van alles al wal is e’organiseerd. Zo bun wi’j ok ne 
paar keer naor de Stork revu e’west in Hengelo. 
O.B.K. hef ok al is met e’warkt an un televisiefilm op het station van de N.S. in Wenterswiek. 
Tekst hadde wi’j neet. Wi’j waan allene maor figuranten. 
In 1959 bedankten Heersink as regisseur en veur ut völle wark wat he e’daone had veur 
OBK word’n hee beneumd as erelid. 
Ton de vereniging neggentig jaor beston is Hendrik van d’n Tappen erelid e’wordn van OBK. 
Hee had völle doone veur de vereniging. He spöln af en too ne rolle, hef jaorn in ut bestuur 
e’zetene en hee hef heel wat rollen behang op de coliesen e’plakt. Hee was ok altied unzen 
gastheer bi’j de oefenaovenden. Volgens uns hef dat altied neet oet  e’könt um op de 
woensdagaovenden de kachel te stokken. 
In ut jaor  tweedoezend was uns eerste vrouwluke lid 50 jaor bi’j de vereniging. Dat was wal 
heel bi’jzunder en daorumme is zee ton erelid e’word’ne. Jao Willemien is noo al zestig jaor 
lid en zee is altied nog op de oetvoeringen en vergaderingen present. 
Wi’j hebt teggenswoordig twee ereleden. Dini Stemerdink is ok erelid, Dat is ze e’wordn  in 
tweedoezenddree. 
Dini is meer ut lid van achter de coliesen. Ze hef iets met kleere en daor hef ze d’r ok heel 
völle van op zolder. 
A’j in de afgelopen jaoren un jubileum hadden dan kreg i’j ne oorkonde en ne spelde van ut 
N.C.A. (Nederlands Centrum voor Amateur toneel) later is dat ut N.V.A. e’word’n 
(Nederlandse Vereniging veur Amateuttoneel). 
Dizze vereniging is luk in e’krompene en dee geft geen oorkondes en spelden meer oet.  
WI”J bunt nog wal ne vereniging van tradities en daorumme hebbe wi’j zelf maor ne spelde 
laoten ontwarpen en ne oorkonde maakt zodat wi’j unze jubilarissen toch nog wat moois könt 
gevven. 
Ovver tradities e’sprokkene. Daor hebbe wi’j wal ne paar veurbeelden van. 
- Zo kriegt de leden as d’r ut eerste kind kump ne mooie taarte van O.B.K. 
- Bu’j 25 jaor lid dan krig ut un mooi bestek met inscriptie. 
- Bu’j 40 jaor lid dan wordt d’r naor un cadeau e’zog dat heel good bi’j de persoon past. 
- Bu’j 50 jaor lid dan wordt ut veur ut bestuur wal heel moeiluk um un cadeau te vinden maor 
zee bunt d’r wal oet e’kommene. Ut is nog maor ene keere veur e’kommene. Juust jao ….. 
veur Willemien. 
- En ok veur de 60 jaor was Willemien weer d’n eersten. Daor hew ton maor de traditie van 
e’maakt um un mooi speegel met ingegraveerd logo te gevven. 
 
Wat zol OBK betekenen. Daor hebt luk veurbeelden  e’staone in ut 75 jaorig 
jubeleumbeuksken: 
 

 Oefening Baart Kunst natuurluk 

 Onze Buitengewone Krachten 

 Ook Brave Kerels 

 Overal Bedrijven wij Kunst 



 Oefenen Bij Kammeijer 

 Ook Bollen Kan 

 Oefenen Brengt Kameraadschap 

 Opoffering Betekent Kunnen 

 Ontspanning Brengt Kracht 

 
Wi’j hebt d’r ooit al is onder bi’j an e’zet: 
 

 Ook Beste Kokers (wi’j hebt nameluk al is veur un clubaovond allemaole iets te eten met 

motten brengen. De recepten hew ton bi’j mekare doone en un beuksken van e’maakt. 

Ja, wat kan ik nog meer vertellen: 
In tweedoezendelfene, veur uns honderdtienjaorig bestaon, hebbe wi’j un openluchtspel op 
e’voerd. 
Ut bi’jzondere d’r an was dat wi’j ut op dree locaties spöln. 
Wi’j hebt ut publiek met wagens rond e’reene. Zee gingen van ’t Kreil naor Siebelink ‘de 
Greever”en as leste naor Meenkroozen. Wi’j hebt met jong en old, allemaole met mekare van 
dit spektakel un mooi, uniek Misters gebeur’n e’maakt. Wat zeg ik, ik kan wal zeggen un 
uniek Achterhooks gebeur’n want volgens uns is dat nog neet vaaker e’doone um met ut volk 
rond te trekken langs de bedrieve van un toneelspel.  
Ut eerste bedrief word’n grootendeels e’spold deur de jeugd. Wi’j as vereniging bunt ok best 
greuts op ut feit daw zovölle jeugdspöllers hebt. Dat bunt toch weer de niei’je wortels.  
 
Ut dialect steet hooge an e’schrevvene bi’j OBK. Ut kömp maor zelden veur dat ut hele stuk 
in ut Nederlands e’spölt wordt. Meestal zit d’r wal ene of meerdere rollen in ut dialect in. Ok 
uns openluchtspel spöl’n zich grotendeels in ut plat af. 
Ut zal in de tookomst best wal is moeiluk word’n um de jeugd in ’t dialect te laoten spöl’n. 
Maor wi’j hopt dat de olde garde nog iets van ’t plat kan deurgevven. 
 
Wi’j bunt dan ok best wal trots op ut feit dat wi’j vandaage ne boom mochten planten.  
Wi’j zölt uns beste blieven doon um ut dialect te behol’n en wi’j zölt ut altied een warm harte 
too blieven dragen. 

 
Op ut bordjen bi’j d’n broene beuke hebbe wi’j d’n tekst laoten zetten: 
 
Ok al bu’j meer as honderd jaor old en 
Bestao i’j ut ’t goeie holt dan 
Ko’j op jonge wortels, in Misterse grond, nog jaoren wieter. 
 
Dat bunt dree reegels tekst en misschien is ut owleu op e’vallene dat d’n eersten letter van 
elken reegel un letter van OBK is. 
 

Na het lezen van dit verhaal 

willen wij iedereen fijne paasdagen wensen 
 en hopen dat we velen van u op de zaterdag voor  Pasen mogen verwelkomen bij onze 

uitvoering in zaal “Den Tappen”. 
 

 
 

 



 

 

 

O.B.K. uit  Miste 

Geeft op zaterdag 30 maart 2013 

Om 14.30 uur en 20.00 uur in 

zaal 

“Den Tappen” te Miste 

Uitvoering van het blijspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hond met veren 
Geschreven door Bernd Gombold 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Miste, maart 2013 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
In december 2011 werden wij gevraagd in het bestuur van Volksfeest Miste te 
komen. Na er goed over nagedacht te hebben, hebben wij besloten het te doen. Ons 
eerste Mistersfeest als bestuurslid zit er op. Het was even wennen, best druk en 
totaal anders dan de voorgaande feesten, maar naar ons idee wel een geslaagd 
feest. En mede door de actieve gezellige groep, gaan we vol vertrouwen het 
volgende feest tegemoet. 
 
Op dit moment zijn we al bezig met de voorbereidingen voor het feest in september. 
We denken na over het programma voor de donderdagmiddag en de vrijdagavond.  
Ook zijn we druk bezig om de indeling van het feestterrein eens onder de loep te 
nemen. We hopen een goede indeling te kunnen maken zodat het feest iets 
compacter gevierd kan worden. Mochten er bij u ideeën of suggesties opkomen, dan 
horen wij dit graag. 
 
Daarnaast heeft wapenhandel Voskuil aangegeven dat hij de vogelstang/ 
kogelvanger wil gaan verkopen. Dit zou voor Miste, maar ook voor enkele andere 
Winterswijkse buurtschappen een probleem kunnen worden. Uit gezamenlijk overleg 
blijkt dat geen van de besturen de intentie heeft om de vogelstang in eigen beheer te 
hebben. Wie weet is het iets voor u? Lijkt het u leuk om de diverse volksfeesten te 
verblijden met een vogelstang en er wellicht ook nog iets aan te verdienen? 
Informeer bij een van de bestuursleden voor meer informatie. 
 
Tijdens de jaarvergadering hebben wij het voorstel gedaan het jeugdkoningsschieten 
meer aandacht te willen geven door het te verplaatsen naar de vrijdagmiddag na de 
kinderspelen. Dit werd voor akkoord bevonden. Naderhand is toch besloten het nog 
een jaar uit te stellen, maar vanaf volgend jaar (Mistersfeest 2014) zal het 
jeugdkoningsschieten op de vrijdagmiddag plaatsvinden. 
 
 
Rest ons nog u allen een Vrolijk Pasen te wensen. 
 
 
Namens het bestuur Volksfeest Miste, 
 
Wiljan Kruisselbrink 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                   MR 
Geachte inwoners van Miste, 

 
De afgelopen weken zijn er in de media verschillende berichten geplaatst waarbij 

de krimp en de eventuele sluiting van kleine basisscholen centraal stonden. Zo 
heeft de Onderwijsraad een voorstel ingediend waarbij alle scholen met minder 
dan 100 leerlingen de deuren zouden moeten sluiten. Dit advies moet nog door 

de minister en in de Tweede Kamer worden behandeld en als het al doorgaat zal 
dit pas vanaf  2019 gaan gelden.  

 
Dit jaar is in de gemeente Winterswijk de opheffingsnorm verschoven van 55 
naar 61 kinderen. Als een zelfstandige school drie jaar achter elkaar minder dan 

61 kinderen op school heeft, kan de vergoeding vanuit het Rijk gestopt worden 
en zal de school gedwongen worden samenwerking met een andere school te 

zoeken of te moeten sluiten. Het aantal leerlingen van Miste/Corle ligt op dit 
moment net boven deze norm en we moeten de komende jaren erg ons best 
gaan doen om boven de norm te blijven.   

 
Miste/Corle is echter geen zelfstandige school en valt samen met alle openbare 

scholen van Winterswijk onder de SOPOW. Hierdoor is het mogelijk om 
oplossingen te zoeken in samenhang met de zeven andere scholen binnen de 
SOPOW. Bijvoorbeeld het aanpassen van de opheffingsnorm voor de 

buurtschappen waardoor Miste/Corle (en de andere buurtschapsscholen) kunnen 
blijven bestaan.  

 
We willen jullie dan ook met klem benadrukken dat er op dit moment absoluut 

geen sprake is van een mogelijke sluiting van Miste/Corle. Wel is de MR in 
gesprek met de SOPOW om de mogelijkheden in kaart te brengen. De MR zal 
zich inzetten voor het in stand houden van een kwalitatief hoogwaardige school 

in Miste voor nu, maar zeker ook voor de toekomst !  
 

Wij hebben een persbericht (zie volgende pagina) verstuurd naar de redacties van 
De Gelderlander, De Winterswijkse Weekkrant en de Achterhoek Nieuws, met het 
verzoek deze te plaatsten. De tekst spreekt voor zich. 

 
We willen jullie vragen om ons te steunen door mee te denken, ouders van 

mogelijke nieuwe leerlingen te enthousiasmeren, pr-acties te ondersteunen, etc. 
etc. 
 

 
Mochten jullie vragen, ideeën, opmerkingen of wat dan ook met ons willen delen, 

aarzel niet en neem contact op. 
 
 

Wij zullen jullie op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Karin, Annemieke en Jeroen 

Oudergeleding MR 
 
 



 

 

 

 

Goed Onderwijs Nabij, ook in de buurtschappen van Winterswijk ! 
 
 

Onze kinderen zitten op een kleine school in het buitengebied van Winterswijk.  
 

Het buitengebied van Winterswijk waar actieve bewoners wonen die het gebied 
leefbaar houden, die zich inzetten voor verenigingen, die zorgdragen voor de 
natuur en die zich inzetten voor de school.  

 
Maar wat gebeurt er nu? Er is misschien geen geld meer voor de kleine scholen. 

Er is een advies van de Onderwijsraad waarbij scholen met minder dan 100 
leerlingen de deuren zouden moeten sluiten. Een advies en een nieuwe norm die 
ingegeven is door bezuinigingen en niet is ingegeven door een gebrek aan 

kwaliteit. In Winterswijk wordt dit beaamd. De kleine openbare scholen in de 
buurtschappen  leveren kwaliteit. Aandacht voor de leerlingen staat centraal. De 

CITO-resultaten zijn goed, er is sprake van respect, verschillende groepen 
werken met elkaar samen, verschillende leerlingen met verschillende leeftijden 
gaan gebroederlijk met elkaar om en leren van elkaar en spreken elkaar aan op 

hun gedrag. De lijnen tussen ouders, leerlingen en leerkrachten zijn kort.   
 

School Miste en Corle speelt hier zelfs expliciet op in. Zij zijn een BAS-school en 
voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en 
autonomie.  ‘Relatie’ staat voor acceptatie, kinderen het gevoel geven dat zij 

erbij horen en dat ze zich veilig voelen.  Onder ‘competentie’ verstaat de school 
dat de leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aan kunnen en 

dat ze ontdekken dat ze steeds meer aan kunnen. Onder ‘autonomie’ wordt 
verstaan dat leerlingen weten, dat ze voor een deel hun leergedrag kunnen 
sturen. Adaptief onderwijs betekent ook, dat de school onderwijs afstemt op dat 

waar de kinderen behoefte aan hebben. 
 

Een school met een continurooster, waarin de vrije woensdagmiddag wel is 
blijven bestaan. Alle leerlingen blijven  tussen de middag kosteloos over op 

school.  Er wordt Engels gegeven in alle groepen. Een citoscore ver boven het 
landelijk gemiddelde… 
 

Zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Wij zijn blij met deze school.  
 

Er zijn voldoende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het openbaar 
onderwijs in de buurtschappen blijft bestaan. Goed Onderwijs Nabij is voor ieder 
kind van belang en is voor de leefbaarheid in de gemeente Winterswijk ook 

essentieel!  
 

Winterswijk leeft als de buurtschappen leven ! 
 
 

 
Annemieke Wouters 

Jeroen Lensink 
Karin Berenschot  
 
                                                                  groot in aandacht voor verschillen 



 

 

 

Muziek verbindt, verbroedert en ontspant; zo houden we ook dit jaar- ondanks de soms pijnlijke 

gevolgen van de recessie - de stemming erin. Hoe  dan ook, er is weer veel nieuws te melden van het 

Concordia-front. We beginnen maar even met een terugblik. 

 

De 28e editie van de Kerst- en Nieuwjaarsactie deed de penningmeester glunderen van 

tevredenheid. Er is weer voor een mooi bedrag aan bestellingen de deur uitgegaan. Ook zijn er de 

nodige giften binnengekomen. De netto-opbrengst bedroeg ruim 4800 euro. Dit mooie bedrag komt 

ten goede aan vernieuwing van het instrumentarium. De actie werd weer uitstekend begeleid door 

coördinator Agnes Hengeveld-Toebes en ook onze muzikale kok Louis de Heer was er weer 

poepiedruk mee. Allemaal namens Concordia bedankt voor jullie de gulle afname en giften!  

 

Op 21 december waren we met het orkest present op het 25-jarig huwelijksfeest van Wim en Tineke 

Buunk. Het bruidspaar, trouw Club van 100-lid van Concordia, was blij verrast met onze komst. In de 

Schoppe hebben we een paar mooie marsen gespeeld ter meerdere glorie van Wim, Tineke en 

natuurlijk ook dochter Wineke. Nogmaals onze gelukwensen! 

 

De malletband en de harmonie begonnen het jaar in feeststemming. Zondag 6 januari mochten de 

zes plaatselijke muziekkorpsen - na afloop van het Nieuwjaarsconcert van de KWOV - zich aanmelden 

voor de aftrap van het jubileumjaar van de 125-jarige Vereeniging Volksfeest Winterswijk. De 

feestzaal van Theater de Storm was tot de laatste plaats bezet met toeschouwers, die alvast een 

uitbundig voorproefje namen op een veelbelovend jubeljaar. 

 

Op de eerste repetitieavond van 2013 hebben we het jaar ingeluid met een spetterend vuurwerk van 

onze eigen vuurwerkspecialist Gerrit ter Haar. De ontspanningscommissie had kosten noch moeite 

gespaard om er een sfeervolle ‘nieuwjaarsreceptie’ van te maken, compleet met oliebollen, 

appelbeignets, glühwein, chocolademelk en ander lekker spul. Een veelbelovende start van een 

hopelijk succesvol jaar! Nieuw is dat we nu elke eerste repetitie van de maand een gezellige nazit 

houden, ook een prima initiatief van de ontspanningscommissie. 

Onze jeugdafdeling kwam ook dit jaar al in actie. Enkele jeugdsecties  hebben op 16 januari een leuk 

optreden verzorgd in verpleeghuis Pronsweide, waar de bewoners en bezoekers bijzonder van 

hebben genoten.  



 

De malletband kwam in actie tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert van St. Switbertus in 

Lichtenvoorde. Hier brachten de slagwerkers naast het bestaande repertoire een aantal nieuwe 

populaire nummers ten gehore, zoals Ai se eu te pego van Michel Télo en Moves like Jagger van 

Maroon 5. Leuke nummers, die we ook hoorden op het goedbezochte Vriendenconcert op 

zondagmorgen 17 februari in gebouw Wilhelmina. Het orkest leverde hier ook goed werk af met 

nummers als  Carthago, The Symphonics Marches en filmmuziek van The Incredibles. Kijk voor een 

mooie sfeerreportage van fotograaf Geert Leemkuil op www.concordiakotten.nl  

 

Er is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (19 februari) intensief gesproken over de uitkomsten van 

de enquête die het bestuur heeft gehouden onder de leden. Er kwamen nogal wat pijnpunten en 

puntjes aan het licht. Uiteraard nemen het bestuur en de diverse commissies de opmerkingen mee in 

hun overleg, zodat we er allemaal weer sterker uitkomen. Maar over een ding is iedereen het eens: 

het repetitiebezoek en de discipline (op tijd komen, thuis repeteren, concentratie) moet in aanloop 

naar het zomerconcert en het concours écht beter. Conclusie: we gaan er voor met zijn allen! 

 

Mensen vragen ons regelmatig: hoeveel leden hebben jullie nou  eigenlijk bij Concordia? Dat  zijn er 

om precies te zijn 141. En die zijn als volgt verdeeld: 11 eerstejaars leerlingen;  17 leden in het 

beginnersorkest; 13 in het leerlingenorkest;  62 muzikanten in het harmonieorkest; 10 slagwerkers in 

de malletband (exclusief de leden van St Switbertus); en verder 16 mini- en midirettes en 7 

majorettes. Voor de rekenaars: sommige leden zijn actief bij meerdere afdelingen. Dan hebben we 

ook nog 11 rustende leden en 6 ereleden. De blokfluitgroep bestaat op dit moment uit 9 deelnemers 

maar deze zijn nog geen lid. Ook hebben we sinds kort een jeugdmalletgroepje van 6 leerlingen. Ze 

beleven hun debuutoptreden tijdens de jeugduitvoering op 23 maart! 

 

Verder prijzen we ons gelukkig met 50 sponsoren in de Club van 100 en natuurlijk onze hoofdsponsor 

Horen en  Zien maar ook zijn we blij met onze 200 donateurs - of beter gezegd Vrienden van 

Concordia. Vriend worden kost € 10 per jaar: aanmelden als sponsor of als Vriend kan bij het 

secretariaat. Nieuwe leden zijn uiteraard ook welkom. Kijk voor meer info op 

www.concordiakotten.nl of bel secretaris Joke Schreurs tel. 563329. 

 

Na het leuk en goed verlopen optreden tijdens het Vriendenconcert gaat bij de malletband het vizier 

nu weer langzaam richting de straatoptredens. De aankomende maanden zullen zij het 

straatrepertoire verder uitbreiden met nieuwe nummers en natuurlijk ook weer aan de slag gaan 

met leuke showtjes, passend bij de te spelen nummers. Het eerstvolgende optreden van de 

malletband is op zondag 2 juni tijdens het schutterskringconcours in Etten waaraan zij vanuit hun 

samenwerking met St. Switbertus zullen deelnemen. 

 

Dit jaar staan ons nog enkele uitdagende activiteiten te wachten, waarbij we uiteraard weer rekenen 

op veel publiek. Zo staat de jeugduitvoering gepland op zaterdag 23 maart in gebouw Wilhelmina, 



aanvang 19.30 uur. De jeugdcommissie is al druk bezig om rond het thema Vervoer leuke dingen te 

bedenken zodat het weer een verrassend spektakel wordt. 

 

Midzomernachtconcert 

Zoals eerder al gemeld heeft de Grote Concert Commissie een groots zomerspektakel in 

voorbereiding op het Winterswijkse Strandbad, getiteld Midzomernachtconcert. Een superlokatie! En 

dat houden we op de meest toepasselijke datum: vrijdag 21 juni; uitwijkdatum 22 juni. En daarbij 

mag een afterparty niet ontbreken!  De concertcommissie licht alvast een tipje van de sluier op: 

 

‘’Midzomernacht, de kortste nacht van het jaar, staat bol van de magische krachten. In 

Scandinavische landen wordt deze dag van de zonnewende nog steeds gevierd. Rond grote 

vreugdevuren wordt rond middernacht gedanst tot in de vroege uren. In de meer zuidelijke landen 

van Europa staat midzomer vooral in het teken van zon, zee en vakantie.  Ook dit staat veelal in het 

licht van vrolijkheid, dans en feesten.  

Muziekvereniging Concordia wil midzomer met u beleven op een unieke en prachtige locatie in 

Winterswijk, het strandbad. Een concert waarin de natuurelementen samen komen met 

verschillende kunstvormen, maar waar mooie muziek de boventoon zal voeren. Het muzikale 

programma is gevarieerd, van licht klassiek tot pop, en zal uiteindelijk tropische sferen bereiken. 

We nodigen u dan ook van harte uit om tijdens zonsondergang op het strand te genieten van deze 

bijzondere avond met prachtige muziek in een speciale ambiance!’ 

 

Binnenkort meer hierover in de media en volg onze activiteiten en voorbereidingen op facebook: 

Concordia-Kotten. Ook op facebook hebben we al zo’n 150 vrienden! 

Als klap op de vuurpijl gaan we op zondag 1 december ons geluk beproeven op een KNFM-concours 

in Enschede. De tijd dringt; het is inmiddels vijf jaar geleden dat we voor het laatst naar een concert 

wedstrijd geweest zijn. Dus… hoogste tijd! 

 

Tot de volgende keer, Jan Heynen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We wensen iedereen 

 

 

 

 

 
 

Juf Annet, juf Joke, juf Natasja, 

juf Eugenie, juf Erna,  

meester Harry, Tom en meester Reinout 
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                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 
Geachte ouders, 
 
De winter wil maar geen afscheid nemen dit jaar. Het schoolvoetbaltoernooi van MEC werd er zelfs de 
dupe van. Vorige week woensdag hebben de kinderen de kou nog wel getrotseerd bij het zoeken naar 
zwerfafval. De groepen 5 t/m 8 hebben in vier groepen met ouders en leerkrachten een groot deel van 
Miste opgeschoond. Er werden een twintigtal zakken gevuld met plastic, glas, blik en ander afval. 
Prima gedaan; het voorjaar kan beginnen ! 
 
De Eindcito. In krant en op tv wordt er de laatste tijd veel over gezegd. Wel verplicht, niet verplicht, 
advies van de school  is het belangrijkste, de toets moet later, moet aangepast worden aan het niveau 
van het kind, geen eindexamen, geen toelatingstoets, eerst aanmelding, dan de toets enz.enz. 
Wat m.i. belangrijk is, dat de toets later wordt afgenomen en het advies van de school het 
belangrijkste is. De kinderen worden vanaf hun eerste schooljaren al getoetst. In alle schooljaren zijn 
er  halverwege en aan het eind cito-toetsen. Het advies van de school is daarom ook het belangrijkste. 
Ook dit jaar heeft groep 8 weer goed gescoord; gemiddeld  544 en daar zijn we trots op !  
 
Direct na de voorjaarsvakantie zijn de openbare scholen (sopow) begonnen aan het project SAMSAM. 
Het is voor de tweede keer dat we dit organiseren en gemaakte werkstukken plaatsen in het park bij 
de Scholtenbrug in het dorp. Er ontstaat zo een beeldenpark die voor iedereen toegankelijk is. 
Dinsdag, 19 maart was het zover. ’s Ochtends hebben de scholen hun plek opgebouwd en ’s middags 
was de opening. Om half twee gingen we met de hele school in de bus naar het dorp. Om twee uur 
werd het project geopend door de groepen drie en vier met het  ‘dinolied’. Daarna hebben we onze 
plek bekeken, wat we samen gemaakt  hebben; ‘misteco-park’ staat op het toegangsbord. Daarna 
hebben we al lopend door het park  de werkstukken van de andere scholen bekeken. Om kwart over 
drie stopte de bus Miste / Corle weer bij school. De scholen hebben laten zien, dat ze bij elkaar horen 
en samen tot iets moois kunnen komen en onze kinderen zijn daar een deel van. Een geslaagde 
middag.   
 
Afgelopen donderdag was de aanmelding voor nieuwe leerlingen. De teller stopt bij ons, voorlopig, bij 
vijf. Groep acht telt acht kinderen, dus dit is een teruggang van drie. In groep zeven zitten tien 
leerlingen (….). De opheffingsnorm is voor 2013  gezet op 58 en daar komen we in oktober onder ( 1 
oktober van het jaar is de teldatum: 62 lln nu – 8 ( gr.8) = 54 + 1 lln voor 1 okt = 55). Indien een school 
drie jaar onder de opheffingsnorm zit, wordt de bekostiging stop gezet. Zit je een jaar er boven, dan  is 
er weer drie jaar ruimte. 
Dit betekent, dat 2013 het eerste jaar wordt, dat we onder de opheffingsnorm komen.  
Mede door het Advies van de Onderwijsraad (scholen niet minder dan 100 leerlingen [dit zal zeker niet 
doorgaan] ) is er al een bijeenkomst geweest met de Medezeggenschapsraden van de buurtschappen 
Kotten, Woold en Miste & Corle met het bestuur de Stichting. Op 16 april heeft onze MR  een 
bijeenkomst met de algemeen directeur van de sopow. 
Van onze MR heeft u inmiddels een informatie brief ontvangen om u op de hoogte te houden en hoe 
we er tegen aan kijken. Het schoolteam staat vierkant achter deze brief. Deze brief was onlangs ook 
te lezen in de weekkrant en in deze buurtkrant. Een kleine school kan echt wel kwaliteit leveren, dat 
laten we denk ik wel zien. Voorbeelden hiervan kunt u in de MR-brief lezen. Ook als we kijken hoe 
onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs presteren. Daar zijn we trots op !  
Als we het over kwaliteit hebben, dan valt daar bij mij ook onder de kwaliteit van de Stichting. En 
onder die kwaliteit versta ik, dat de Stichting het openbaar onderwijs-nabij verzorgt en dan met name 
in de buurtschappen. En daar gaan we voor. We kunnen en willen de school niet zo maar opgeven; 
alle opgebouwde kwaliteit en aanbod mag en kan niet zo maar verloren gaan. Een school is een groot 
goed in de buurtschap !  
We moeten daarom, samen, zoeken naar kansen die de school levensvatbaar houden. Daar zijn we 
naar op zoek. Ook u kunt ons ideeën aanreiken; de school is van ons samen, voor ons samen en door 
ons samen sterk !  
 
 
reinout  smilde 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



De eigenwijze zwerver           
Er  was eens heel lang geleden Een eigenwijze zwerver 

Die heel eigenwijs was Op een dag gebeurde er iets vreemds  

Er landde een komeet op de aarde en zijn huis werd omgeblazen. 

Sindsdien is hij een zwerver  Op alles antwoorde hij nee  

Er belde iemand dat hij een prijs gewonnen hat. 

Op een dag ging hij naar een snoepwinkel En kocht hij een vrachtwagen snoep 

Die hij meteen oppeuzelde en daarna ging hij dood, omdat hij al het snoep 

opat. 

     Einde Lucas de Winter 

 

 

Sam Sam dino’s 

Wij hebben met groep 1 tot en met groep 8 aan een project meegedaan. Het 

heten Sam Sam.    

Het ging  over dino’s. groep 1 en 2 hebben dino bloemen. Groep 3 en 4 hebben 

dino maskers gemaakt. Groep 5 heeft een afval dino gemaakt .groep  6 heeft 

het decor  gemaakt. Maar de bovenste helft en is dubbel gevouwen. en daar 

stond de Dinosaurus van Lars op. Groep 7 en 8  heeft de grote dino en de poort 

gemaakt en toen we terug naar huis gingen  zijn we geen kind  vergeten  maar 

tom vergeten maar we zagen hem op tijd we stopten  op tijd maar alles is goed 

gekomen.        

Einde  van Lars en Giel 

 

 



de slimme zwerver 

Er was eens heel lang geleden een Zwerver die slim was. 

Op een dag kwam hij een huilend meisje tegen. 

HIJ ZIJ: WAT IS ER??? 

HET MEISJE SNIKTE EN ZIJ: 

IK MOED MET IEMANT TRAUEN MAAR WEET NIET WIE. 

NU BEN JIJ OOK Uitgenodigd. 

Toen de zwerver in het paleis was moest hij meteen de dansvloer op. 

Op het einde kwam het meisje er aan en zij zegt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ik ben assepoester en je mag met me trouwen! 

Maar ze leefden nog lang en gelukkeg. 

Einde van Rafael 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Horoscoop opdrachten 
Ram 

21 maart-20 april 
Deze week moet je iets leuks doen. 

En iemand een cadeautje geven!  
Stier 

21 april- 21 mei 
Elke keer als je iets roods ziet moet je twee keer klappen. 

Als je roods voor de tweede keer ziet hoef je maar een keer te klappen als je 
iets voor de derde keer ziet hoef je niet meer te klappen. 

Hou dit een tijdje vol. 
Tweelingen 

22 mei-21 juni 
Bak maak of kook iets lekkers voor je familie. 

Bedien ze het ook. 
Vraag ook of ze het lekker vinden. 

Kreeft 
22 juni-22 juli 

 Je organiseert een leuk feestje, 
Het hoeft niet groot te zijn! 

Je kan het ook gewoon met vriend(innen) doen. 
Leeuw                            

23 juli-22 augustus 
Als je je kan herinneren dat je ooit naar een dierentuin bent geweest, 

Schrijf er dan over. 
Maagd 

23 augustus-22 September 
Doe een paar dagen aan verschillende soorten sport. 

Je zult zien het is superleuk! 
Doe het ook met iemand samen. 

Weegschaal 
23 September-22 Oktober 
Doe een vriend(innen)test. 

Als je dat niet leuk vindt speel dan veel buiten 
Schorpioen 

23 oktober-22 November 
Knutsel iets moois voor je zelf of voor iemand anders! 

Als je het voor iemand anders doet vraag dan wat hij/zij leuk vindt. 
Als je het voor je zelf doet hang het dan ergens op of zet het ergens neer. 

 
Boogschutter 

23 november-21 december 
Zoek beestjes in een bos of in de tuin. 



Stop ze in een potje. 
Laat ze de volgende dag vrij. 

Steenbok 
22 December-20 Januari 

Zoek mooie dingen in het huis buiten of  in de tuin, 
Het mag overal waar je maar wilt! 

Waterman 
21 januari-20 februari 

Maak hele lekkere waterijsjes met verschillende smaken! 
Eet ze daarna ook op! 

Vissen 
21 februari- 20 maart 

Vraag of je naar het zwembad mag met en paar vriend(innen). 
Maak het leuk en gezellig. 

 
  
 
 
  

 
 

Gemaakt door Zoë Afra en Iris 
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 Lampje in het bos 
 

Lampje is verdwaald in het drassige bos. Hij was zijn baas kwijt geraakt die 

hete: Billie Bloemkool. Hij is uitvinder. En hij heeft lampje uitgevonden. Hij weet 

niet meer waar hij naar toe moet. Alles is donker. Hij ziet licht, maar het is geen 

licht van de zon, het is licht van de ogen van de wolven en de vleermuizen. Hij 

word bang. En zijn batterij is ook bijna leeg! Maar er was onweer je hoorde 

gedonder en je zag bliksem, maar door de bliksem werd hij weer opgeladen. Hij zag 

riet in de sloot staan, hij rende naar het riet, en maakte er een huisje van. Hij 

zag bladeren op de grond liggen. En hij ging daar het dak van maken. De volgende 

dag in zijn krappe huisje, werd hij wakker van de voetstappen buiten het huisje. 

En hij dacht dat het zijn baas was: Billie Bloemkool, maar het waren jagers!! En 

hij verstopte zich in het krappe huisje. De jagers waren aan het roken. En gooide 

de peuk precies op het huisje. Toen ging het huisje in vlammen op!! maar ondertussen 

bij Billie… hij had een nieuwe uitvinding. Hij heet de lampjespeurder. Toen zag hij 

dat Lampje in het bos was. Toen ging Billie naar het bos. Maar het is wel moeilijk 

om lampje te vinden, hij is zo klein! Een paar uur later zag hij een platgebrand 

huisje in de maat van Lampje. Hij schrok een beetje, dus hij ging verder zoeken 

en dus hij is op het goeie spoor. Uiteindelijk zag Billie, Lampje zat op een 

boomstam. Hij was heel verontrust. Toen lampje hem ook zag gaf hij hem een 

robotknuffel die heet de 0053.bij de terug weg vonden ze een portemonnee die 

van een hele goede vriend, van hem was en die is stinkend rijk. Ze brachten de 

portemonnee terug en ze kregen de hele in houd van de portemonnee $5000  

daarmee gingen ze op vakantie op Tsjechië en daar werden ze erg veel verwend  

met een heel mooie villa en olie voor Lampje en met en Billie is al blij dat Lampje 

terug is. 

The end        Joost Olderaan, Dylan Holdampf 

 

 

 

 



Zwerf afval 

We hebben woensdag 20 maart 2013 opgeruimd. We hebben de klassen in 

groepjes in verdeeld. En we kregen grijpers handschoenen en een 

veiligsheidshesje. Op de hesjes stond Nationaal Landschap Winterswijk 

schoon!Het opruimen was erg leuk . Groep 5 heeft 3 dode dieren gevonden 

het waren een rat een mus en een kikker. En ze hebben 2 stukken prikkeldraad 

gevonden . We hadden 6 volle zakken. Het duurde anderhalf uur van 9 tot half 

11. 
  Einde    Joey 

 

The dancing dinosaurus 

Lang geleden was er een dansende dino Hij heette dancing dino 

Hij droeg een versleten spijkerbroek Met een oude verroeste ketting 

Hij droeg ook een spijker jack En een gouden ketting waar op stond sexy 

Hij ging naar de Mc dino En kocht een steaksaurus 

Daarna ging hij naar het dino pretpark Toen hij in de achtbaan zat viel hij er uit 

En hij kwam op een vrouwtjes dino En belande in het ziekenhuis 

Einde                   

 Van Juju gr 6  en Ruben  gr 5 
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Snoopy het dappere paard 

Ik wil niet naar ponykamp! Zegt Anne boos. Waarom niet? Vraagt haar moeder. 

Alleen maar omdat Diamond… haar moeder slikte. Hij dood is? Anne was even stil. 

Haar moeders paard, Diamond, was nu een half jaar dood. Anne had nachten lang 

gehuild. We zijn er! Riep haar vader enthousiast. Anne zuchtte ,dit beloofde een 

lange week te worden … toen ze  binnen kwamen moesten ze zich voorstelen aan 

de groep. Die avond, na het afwas-corvee  (het was Anne ’s beurt) moesten ze 

gaan slapen. Het was zo’n lange dag geweest dat iedereen meteen in slaap viel. 

Maar Anne niet. Die dacht aan de buitenrit die ze samen hadden gemaakt. Anne 

zat op Snoopy, het liefste paard van de hele manege. zachtjes staat Anne op. Ze 

sluipt voorzichtig, om de andere niet wakker te maken, naar de box van Snoopy. 

Ze ging binnen in de stal zitten en viel in slaap. 

HIHHIHIHIH!!! Klonk het door de stalgangen. Langzaam word Anne wakker. Wat 

rook ze? Ze zag een dikke grijze wolk die langzaam maar zeker dikker werd. 

Opeens wist ze het antwoord: brand! In een flits zag ze Snoopy steigeren. Ze 

moesten hier weg! Nu! in een reflex schoot ze naar de box deur. Ze trok hem 

open. De rook sneed in Anne ’s keel. Ze zag dat er oranje vlammen uit het rieten 

dak sloegen. Ze pakte Snoopy bij zijn hals en fluisterde zacht:  nu licht alles aan 

jou. Als een robot liep Snoopy voorzichtig de box uit. Anne leunde op hem en zo 

liepen ze de stal uit. ze waren uit de box. Moeizaam liep ze naar de deur. Nog zo 

ver weg… toen zag Anne dat de vloer achter hun ook al begon te branden. Durfde 

ze op Snoopy te stappen? Maar ze wist het antwoord al. Ze had geen keus! Als ze 

eenmaal buiten zijn ziet ze een grote groep mensen angstig naar de manege 

kijken. Anne! Anne hoorde bekende stemmen. Haar vader en moeder! Huilend 

vliegt ze hun om de hals. Opeens bedacht ze zich iets. De andere paarden! Ik.. ik 

moet terug! Riep ze uit. ik moet de paarden gaan halen! Rustig maar. Sust haar 

moeder. Anke, de baas van de manege heeft ze in de wei gezet. Ondertussen liep 

Anke naar hen toe. Anne, begon ze. Ik ben zo blij dat je de manege hebt gered 

dat je Snoopy mag houden. JESSSSSS! Riep Anne dolblij. En zo hebben Snoopy 

& Anne nog veel avonturen beleefd. 

ISA en ACKY 

 



De zwervende        dino     
Er was eens een dino die leefde in het afval.  

Hij was in het riool en vond een portomonee.  

Toen ging hij naar bakker bart en hij kocht 10  broodjes gezond.  

Daar ging die weer naar de HEMA ging daar lekker eten met een 

lekker bakje koffie. hij ging naar huis en zocht een baan en werd 

aangenomen hij verdiende 1000 euro per maand en hij had een pas 

van de dinoatraktieparken. 

hij ging er elke dag heen hij ging in de achtbaan en viel er uit en hij 

leefde nog en hij moest naar het ziekenhuis en hij werd wel weer 

beter hij mocht naar huis en hij miste zijn vrouw en zijn geld. En hij 

mocht ook weer naar zijn werk. En hij verdiende heel veel geld het 

was een jaar voor bij 12000 euro verdiendind een jaar hij moest van 

s’morgens vroeg tot s’avonds laat koldendino moest naar zijn werk 

hij deed heel erg zijn best op zijn werk hij werkte in het riool hij had 

geen last van de stank hij was klaar met zijn werk hij ging naar huis 

en hij ging thuis  televisie kijken.  

groeten tom en jorik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cito 
Wij groep 8 van O.B.S Miste en Corle hebben de Citotoets gemaakt! We hebben allemaal erg ons best 

gedaan. En het gemiddelde van de groep is… 545 ! Dit is super hoog, want het maximale is 550 ! Ik had 

zelf het hoogste van de klas, namelijk 548! Je moet qua school natuurlijk niet alleen naar de Cito kijken, 

maar dit heeft voor een deel bewezen dat hier super goed word les gegeven! Dus kom ook naar Miste en 

Corle !!  

 

       Schoolkeuze  
We moeten dit jaar ook een schoolkeuze maken.  Mijn keuze gaat naar het Gerrit Komrij College (afgekort 

het GKC). Dit lijkt mij een leuke school, waar ik veel kan leren. Hier gaat me zus ook naar toe. Ik ga 

hiernaartoe met nog 6 kinderen, 1 meisje uit onze klas gaat hier niet naar toe. Dit is best wel een stap, 

want van een klein bassischooltje in een buurtschap, naar zo’n grote school in Winterswijk. Ik sta naar toe 

te gaan, maar ik ga dit 

schooltje ook ontzettend 

missen !  

Groetje van, 

Carly 

 



 
 

 

Sam Sam  

We hebben (groep 8) een dinosaurus gemaakt. Die 

kwam dan in het park in Winterswijk te staan. 

De hele school heeft wat gemaakt. 29 maart 

gingen we met de bus naar Winterswijk om alle 

dino’s te zien, ook die van andere scholen. 

 

Zwerfafval 

We gingen op 20 maart zwerfafval zoeken. Wij 

(groep 8) gingen ergens naar toe fietsen en dan 

daar zwerfafval zoeken. We hebben pest veel 

opgehaald.  

Groetjes Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Groep 8 is ons laatste jaar. Ik vind groep 8 super leuk want wij gaan heel veel leuke dingen. 

doen zoals: naar Vlieland, naar Den Haag, paasvoetbal toernooi, en nog veel meer. Dat vind 

ik het aller leukste van groep 8. 

 

 
 
 

20 maart moesten wij zwerf afval opruimen. Groep 8 moest eerst met de fiets ergens heen en 

daar het vuil opruimen. Het was leuk. Wij hebben een paar aparte dingen gevonden. Wij 

gingen afwisselen met een knijper en zak. En toen wij klaar waren gingen we weer terug 

fietsen naar school. 

Groetjes van Ellis. 

Voetbal toernooi 
Groep 7&8 en 5&6 gaan op 27 maart naar VV M.E.C. voor het M.E.C. 

voetbaltoernooi . Om half 2 begint het toernooi. Groep 7&8 hebben een 

jongens en meisjes team het jongens team bestaat uit Nick ten Bokkel 

,Jimmy Visser ,Tom Wikkerink , Bart en Ruben Sloetjes, Nicolas 

Kempers, Mika Mengering Joost Olderaan, en het meisjes team uit 

Carmen Oonk, Ellis Veerbeek , Lisanne de Roos, Manou de Greve, 

Demi ten Bokkel, Zoë Adriaanse, Annebelle Jansen, Carly Bomers, 

Merel Derksen, Dunja te lintum. 

 

Groetjes Nick 

GROEP 

8 

ZWERF AFVAL  



 

Cito toets 

Laatst was de Cito Toets. Iedereen was zenuwachtig. Ik 

vond de Cito nog best wel mee vallen. Toen de Cito af 

was luchtte het op. Op een donderdag was de Cito af. 

We kregen de uitslag op een vrijdag. De gemiddelde 

score was van groep 8: 544! Meester vond dat we het 

goed hadden gemaakt.  

SamSam 

19 maart was weer het samsam project. Dit 

jaar was het thema: Dino’s. We hebben een 

grote dino gemaakt, een kleine, dino eieren, 

een achtergrond en een tijdbalk. Het was 

weer in hetzelfde park als vorig jaar. Groep 

3&4  gingen een liedje zingen als opening. 

We gingen er met een bus naartoe.  

 
 
 

Zwerfafval 

20 maart hebben we zwerfafval gezocht. Wij (Groep 

8) zijn met de fiets ergens naartoe gegaan. Eerst 

hebben we een stukje op de weg gelopen en toen in 

een zandpad. 

 

Groetjes Manou de Greve 



Schoolkrant 
              Cito 

 Wij groep 8 van O.B.S Miste en Corle hebben de cito gedaan. We 

vonden alle maal de cito eigenlijk wel mee vallen. En we hebben ook super erg ons best 

gedaan!!  Het gemiddelde van de klas was 544!!! Het hoogste dat je kan scoren is 550. Dus in 

dat geval hebben we de cito goed gemaakt!!! Daar zijn we echt SUPER BLIJ mee!! 

 

Het project:  SamSam 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zwerf afval opruimen. 

We hebben vandaag 20 maart zwerf aval opgeruimd. Groep acht had 7 zakken. Groep zeven 

had 10 zakken. En groep 5/6 hadden 6 zakken.                      

Groetjes Zoë & Annabelle 

 

 



       Woordzoeker  
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D T R S I J H Z F G L K T S G 

U D N I M O L W F V G IJ L C F 

I O I P W A S E T I K R A H R 

R M E E S T E R L K H D I I L 

T P U F A G R F E K S R A E E 

E O W R M T E A IJ W L A X D K 

Z L S F S V R F W D I A J E V 
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F A T Q D W Y S T U I U P I P 

A S C H R IJ V E N U N K I G IJ 

A R Q G F I S M IJ W G S K E K 

D T R S I J H Z F G L K T S G 

U D N I M O L W F V G IJ L C F 

I O I P W A S E T I K R A H R 

R M E E S T E R L K H D I I L 

T P U F A G R F E K S R A E E 

E O W R M T E A IJ W L A X D K 

Z L S F S V R F W D I A J E V 

U T B D A R G V L I K R S N L 

A O E P M C Y A T E P O V I I 

P K G S X L G L M B S M B S E 

V A R N J D P V O R R A D L L 

B P I C O R S Q T A A L Q K A 

K Q P D W B L J P D L M V S N 

N K M K C I T O M N W S S M D 
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 Cito 
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 Rekenen 

 Taal 

 Spelling 

 Aardrijkskunde 

 Geschiedenis 

 Nieuwsbegrip 

 Schrijven 

 Handarbeid 

 Pauze 

 Vakantie 

 

  

 

 Cito 

 Paasvoetbal 

 Zwerfafval 

 School 

 Meester 

 Juf 

 Klas  

 Leerling 

 SamSam  

 Schoolkrant 

 Vlieland 



Project dino’s 

18 februari begonnen we met het Sam Sam project en toen moesten we naar de 

hal met z’n allen. Eerst gingen we de letters maken die op het bord moeten. Ik had 

de m. Die was bijna niet te maken. Toen moesten we een schort aan en 

schilderen, maar Merel en Dunja gingen het bord maken en de rest de letters. 

Groep 8 maakte een hele grote dino en mooi meester had ze heel mooi uit gezaagd 

en meester Reinout maakte de eieren en toen het af was bracht meester tom het 

weg naar het park gisteren dinsdag 19 maart gingen we met de bus naar het park 

toe daar liepen we rond en keken naar ale mooie dingen die de scholen hadden 

gemaakt en onze stond er ook bij maar wel helemaal achteraan best jammer toen 

we weg gingen vergaten we meester Tom bijna maar dat liep goed af                                    

je kunt de dino’s bewonderen in het park in Winterswijk 

woord zoeker woorden  -afval-dino-februari-zak-samsam-schilderen-dorp-

maart-bros-bart-ruben-

oma- map 

  gr Mika   

  

 

We begonnen op school daar lag bijna niks maar onder we wel ik had 

een zak met allemaal plastic er in en ik had een maal stampertje 

gevonden en een map maar alles was wel vies en we kregen een 

brosje bij de oma van bart en ruben  en die was heel lekker bedankt  

s m a a r t o i r k d z q c a f 

c s p o q t p j l u e z r b s e 

h h g b r s a a o f b ij t e a b 

i s b e m u q r f h g e s d m r 

l d f d l a t s n v b a n j s u 

d h a c m u p u p m a c v g a a 

e j f f n u y x b r o s w f m r 

r k v o m a b f h g k z w i h i 

e g a p o a c e d i l d i n o z 

n r l q u x m n j d o r p k m a 

s t u w ij z b a r t n l s o p k 

 
 
 

 
Zwerf  afval 

 



 

 

 

 

 

Het is binnen kort weer PASEN  eieren verstoppen en lekker met je familie 

leuke dingen doen. 

Dan gaat de paashaas weer aan de gang met eieren verstoppen wat natuurlijk 

super leuk is. Op school hebben we nu ook een paaslunch lekker in de middag 

eten op school. 

Op school gaan we lekker, eieren schilderen en dan verstoppen. 

1t/m7 gaat zoeken naar de eieren. 

Daar na gaan we lekker eten op school  er is ook een gouden ei. 

Dan krijg je meer punten 5 punten  is het hoogste er is met pasen. 

Een paastoernooi. 

Nicolas,Ruben,Maikel  

 

 

 

 

 

 



 

        Sudoku 
 

 

 

 

 

 

                                 Volgende bladzijde antwoorden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 1    7 2  

3   9 7 5   8 

4        3 

 2      7  

 4      6  

 5      8  

8        4 

7   5 9 2   6 

 9 6    5 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=F+E 

 

 

 K=P - AR 

 

  

  

 
 KR =D + EN 

 

5 8 1 3 4 6 7 2 9 
3 6 2 9 7 5 1 4 8 

4 7 9 1 2 8 6 5 3 
6 2 8 4 5 3 9 7 1 
1 4 7 2 8 9 3 6 5 

9 5 3 7 6 1 4 8 2 
8 3 5 6 1 7 2 9 4 
7 1 4 5 9 2 8 3 6 
2 9 6 8 3 4 5 1 7 



 

 

Lente 
 

Het is lente. Iedereen krijgt weer de 

lentekriebels.  

En het is de tijd dat dieren weer gaan paren en er bloemetjes 

bloeien. Bijna iedereen wordt weer  

verliefd. Bijna de hele klas is op iemand verliefd.   

De dieren komen weer uit hun HOLLETJE. 

Ze gaan weer naar eten zoeken. 

              Er is weer paastoernooi op 29 maart, 

en er is op 28 maart paasontbijt. 

Er komt weer mooi weer. 

En dan kunnen we weer zwemmen. 

Bedacht door tom, bart en jimmy 

 
 
 
 
 
 
 



Het idee is dat we elkaar nodig 
hebben om verder te komen. 
 

Als coöperatieve bank gelooft Rabobank Achterhoek-Oost heilig in de kracht van het 
collectief. Samen 
bereik je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren 
gebruikmaken van onze kennis 
en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende ondernemers. 
En helpen jongeren 
elkaar met financiën. Verder komen door samen te werken. Dat is het idee. 

 

 
 
 
 
 
 

Kijk op rabobank.nl/idee of rabobank.nl/achterhoek-oost  

 



 


