






Vereeniging Volksfeest Miste

Ledenvergadering
Op 28 januari 2015 hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd.
De opkomst was ongeveer gelijk aan andere jaren, wat betekent dat iedereen gemakkelijk een 
plaatsje kon vinden in de vergaderzaal bij “den Tappen”.
Nadat ondergetekende de vergadering had geopend werd er nog even stilgestaan bij het 
overlijden van ons “lid van verdienste” Gerrit Kortschot. Hoewel hij de laatste jaren niet meer 
lichamelijk voor het volksfeest actief was, verliezen we wel iemand die voor het volksfeest 
leefde en waar we altijd welkom waren met attributen en bloemencommissievergaderingen.

Vervolgens werden de notulen door Anet voorgelezen, welke zeer goed en duidelijk waren. 
Toen was het de beurt aan onze penningmeester om de financiële cijfers te presenteren. 
Wiljan had dit keurig uitgewerkt en het bleek dat we wederom een kleine plus hebben 
gedraaid. 
Nadat de ingekomen stukken en mededelingen waren besproken was het pauze.
Na de pauze kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Egbert was aftredend en herkiesbaar. 
Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld werd hij herkozen. Wij als bestuur 
zijn erg blij dat Egbert en Anet weer een bestuursperiode willen doorgaan.
Hierna kwam de rondvraag waar nog wel enkele punten ter discussie kwamen, maar die in 
goed overleg zijn opgelost of waar het bestuur wat mee gaat doen.

125-jarig jubileum
Aan het eind van de vergadering werd nog even de aandacht gevestigd op het aanstaande 
125-jarig jubileum van Vereeniging Volksfeest Miste.
Op zaterdag 18 april 2015 wordt er een middag- en avondprogramma georganiseerd. 
’s Middags is er een receptie waarbij we o.a. feestelijk terugblikken op de achterliggende 
jaren. Deze receptie is bedoeld voor alle intekenaars en genodigden. De uitnodigingen zijn 
inmiddels verstuurd. Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen en zij nemen het 
bestuur al heel veel werk uit handen voor het organiseren van dit jubileum.
Deze commissie bestaat uit Wim & Ineke Voskuil, Harrie &  Ria de Roos, Henny & Joke 
Woordes en niet te vergeten Roland ten Hoopen. Zij hebben al héél wat uren voorbereiding in 
dit “terugblikken” zitten. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit goed komt en wil ze 
voor alle tijd en moeite die er nu al is ingestoken alvast hartelijk bedanken.
Aan het einde van de receptie (± 17.30 uur) zal er een snackwagen van “de Timp” uit 
Zieuwent staan zodat iedereen de mogelijkheid heeft om bij ”den Tappen” te blijven tot het 
avondprogramma begint om 20.30 uur. 
’s Avonds wordt er een feestavond met “Perfect Showband” georganiseerd, een super band 
die op vrijwel alle grote feesten in de regio optreedt en dus wel wat gewend is, zodat het 
125-jarig jubileum “Perfect” afgesloten wordt.



Uiteraard hopen wij dat iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het “Misters feest” de 
middag en avond aanwezig zal zijn zodat het een gezellige dag gaat worden.

Natuurlijk is er ook aan de schoolgaande kinderen van OBS Miste/Corle gedacht.
Hiervoor hebben wij nog een jubileumverrassing in petto. Daar kunnen wij op dit moment 
nog niets over zeggen en informatie hierover volgt t.z.t. via school.

Misters feest 
Voor het feest in september (10,11 en 12 september) valt momenteel nog niet veel te melden.
We zijn druk bezig om het programma rond te krijgen.
Zoals iedereen weet loopt het feest overdag op de vrijdag en de zaterdag goed. Zelfs de 
vrijdagvond werd afgelopen jaar gelukkig goed bezocht, wellicht door de corsoprijsuitreiking 
en/of de Disco Kings! Uiteraard hopen wij dat dit, dit jaar ook weer het geval zal zijn en 
daarom zijn De Disco Kings alweer geboekt voor de vrijdagavond.

Verder wil ik afsluiten met iedereen fijne paasdagen toe te wensen.

Vereeniging Volksfeest Miste

Wim de Roos

PS 
Het bestuur ziet u graag op 18 april bij den Tappen verschijnen zodat we kunnen 
proosten op het jubileum en op een mooie toekomst voor “het Misters feest”.
Tot Ziens!



            Aan het eind van de Regenboog

Geschreven door:
Hans van Wijngaarden

Toneelvereniging O.B.K. Miste
 zaterdag 4 april 2015

zaal den Tappen in Miste
Om 14.30 uur en 20.00 uur



Toneelvereniging O.B.K. Miste
Ereleden

W. de Roos-Hesselink
D. Stemerdink-Hijink

speelt het vrolijke spel

“Aan het eind van de regenboog”
geschreven door Hans van Wijngaarden

Tijdens de oorlog zijn vele kostbaarheden begraven om ze uit handen van de 
bezetter te houden. Zo heeft Wout Enkelaar gehoord dat in het huis van 

zijn grootouders ook iets begraven is. De huidige bewoners verhuren 
kamers. Wout gaat met zijn gezin op vakantie en hoopt iets van de schat 

te vinden. Zou het lukken om de buit te bemachtigen zonder dat de 
bewoners en de andere vakantiegasten er iets van merken?????

De pauze is na het 
tweede bedrijf

Wij wensen u veel plezier!



Rolverdeling:

Mevrouw Stam Ria de Roos
Hans, haar zoon        Robert Woordes
Wout Enkelaar  Gé Fonhof
Ada, zijn vrouw Karin Berenschot
Karin, hun dochter Dena Geers

Mevrouw de Jager,
Tante Beb             Esther Voskuil
Bram de Wilde René te Lintum

-.-.-.-.-.

Regie Wim de Roos
Souffleuse Jolanda Meinen
Grime/Decor Leden van O.B.K.



Schietvereniging Willem Tell Miste

De competities seizoen 2014/2015 van de Winterswijkse SchietBond (WSB) en de 
Aaltense Schietbond (ASB) zijn inmiddels alweer bijna afgelopen.
In de WSB worden de laatste wedstrijden op 29 maart 2015 en in de ASB worden de 
laatste wedstrijden op 7 april 2015 geschoten.

Ondanks dat een aantal vijftallen nog een wedstrijd moeten schieten staat nu al vast 
dat in de WSB geen enkel vijftal van WTM kampioen is geworden.

Standen van WTM in de WSB:

Naam vijftal Klasse Plaats Gemiddeld
e

Opmerking

WTM 1 H 7e 577,6 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 2 B 2e 562,6
WTM 3 C 6e 525,7
WTM 4 E 7e 515,2 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 5 F 3e 522,3
WTM 1 diopter H 5e 471,0
WTM 2 diopter H 4e 474,4

Standen van WTM in de ASB:

Naam vijftal Klasse Plaats Gemiddeld
e

Opmerking

WTM 1 H 2e 585,1 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 2 H 8e 579,0 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 3 A 3e 563,2 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 4 C 5e 539,3 Nog 1 wedstrijd te schieten

WTM 5 D 1e 533,7 Nog 1 wedstrijd te schieten

In de Aaltense Schietbond kan alleen WTM 5 kampioen worden indien ze op 7 april 2015 
winnen van Dale West.



Ook was er dit jaar een NK Winterswijkse kaart, deze keer georganiseerd door 
Schietvereniging Juliana uit het Woold ter gelegenheid van hun  70 jarig jubileum.
Op dit NK dient door iedere schutter 10 kaarten open vizier geschoten te worden.
binnen een tijdslimiet van 60 minuten. De maximale score is 600 punten.
Een aantal schutters van WTM heeft hieraan deelgenomen.
Onderstaand een overzicht met vermelding van de beste WTM schutter per klasse:

NK W’wijkse 
kaart
Naam Klasse Plaats Geschoten punten
Frank Reesink H 2e 598
Ruben Geers A 4e 591
Harrie Rosman B 4e 578
Arie ten Hoopen C 11e 554
Remi Meijer D 2e 576
Henk Vruwink opgelegd 1e 586

Verder hebben een aantal schutters van WTM deelgenomen aan het Aaltens 
Kampioenschap.
Ook op het Aaltens Kampioenschap dienen er per schutter 10 kaarten geschoten te 
worden. Ook hier is de maximale score 600 punten.
Onderstaand de uitslagen van de beste WTM schutters per klasse:

Aaltens 
kampioenschap
Naam Klasse Plaats Geschoten 

punten
Frank Reesink H 4e 594
Jan Wiggers B 15e 571
Betsie Slotboom D 13e 527

Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe.

Namens Schietvereniging Willem Tell Miste 
Gerrit Stortelers 
www.WillemTellMiste.nl

http://www.WillemTellMiste.nl/


                                                      

Een lied van Winterswijk

O, vriendelijk dorp, dat met zijn oude toren,
waar ik ook ben, mij steeds naar huis toe wenkt.
O, lieflijk plekje waar ik ben geboren,
dat mij bij het weerzien vreugd van vroeger schenkt!
Ik hou van jou en van de boerenhuizen,
die wijdverspreid in elke buurtschap staan.
Ik hoor graag de wind daar in de bomen suizen.
Ik zwerf langs de essen met hun wuivend graan.

Ik min de muziek van de oude Saksensprake.
En het vogelkoor in het Korenburgerveen.
Ik hou van je volk, dat trouw nog ernst blijft maken.
Met noaberplicht in zijn traditie één!
Ik ken de adel van de scholtenboeren.
En ik roem de ijver van je middenstand.
Hoe ver mij het lot van de Achterhoek mag voeren,
Mijn hart klopt warm voor het Winterswijkse land.

Waar gaat de lentefee, als langs jouw beken.
Zo schoon getooid in het sleutelbloemenkleed.
Hoort met zo duidelijk het verleden spreken.
Als hier waar Stegeman het herleven deed?
Oeroude grond, waar schatten zijn verborgen.
Jou heb ik lief, ik ben jou een kind.
Jouw goede geur maakt blij en zonder zorgen.
Jij draagt mijn ouderhuis waar ik ruste vind.

Niet slechts de glorie van je havezaten.
Maakt mij op jou, o Winterswijk, zo fier.
Ik voel trots mij op jouw heldere winkelstraten,
jouw industrie, jouw handel en vertier
Jij bent de kroon der Graafschapse kleinoden.
Jouw buurten parels in haar goud gevat.
O, Winterswijk al het schone door jou geboden,
draag ik mee in het hart als onvervreemde schat!

            
             S. Nijhof



Commissie Ontspanning Miste 

Eind 2014 / begin 2015 heeft de C.O.M. verschillende kaartavonden georganiseerd. Deze 
avonden werden goed bezocht en er werd een felle strijd gestreden om als winnaar uit de 
bus te komen. Tijdens de slotkaartavond werd de uiteindelijke seizoenwinnaar over alle 
kaartavonden in Miste bekend gemaakt: dat was het koppel Wilma Veerbeek en Anita 
Oonk met 7503 punten.

Miste wint kaartinterland Miste/Corle
Vrijdag 6 maart werd de kaartinterland Miste/Corle gehouden in zaal  Den Tappen in 
Miste. Aan het eind van deze avond mocht het team van Miste zich winnaar noemen, met 
een gemiddelde van 978 punten; Corle had een gemiddelde van 973 punten. De stand 
tussen alle onderlinge wedstrijden is nu 6 – 3 voor Miste. Wim Rikkers van team Miste 
won deze wedstrijd met 1099 punten; 2e werd Henk Freriks van team Corle met 1086 
punten. De poedelprijs was voor Anita Reiring met 855 punten.

Woold wint 3e kaartinterland
Vrijdag 20 maart werd voor de derde keer een buurtschappen kaartinterland twintigen 
gehouden bij café Den Tappen in Miste. De organisatie hiervan was in handen van 
Commissie Ontspanning Miste, waaraan de buurtschappen Corle, Dorpbuurt, 
Huppel/Henxel/Ratum, Kotten/Brinkheurne, Miste, Vosseveld en Woold deelnamen.  Het 
werd een gezellige en zeer geslaagde kaartavond, waaraan 88 kaarters hebben 
deelgenomen. Na een spannende strijd werd uiteindelijk het team Woold kampioen met 
een gemiddelde van 995 punten en zij mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. 
Tweede werd team Miste met 991 punten en als derde eindigde team 
Huppel/Henxel/Ratum met 984 punten. De poedelprijs was voor team Dorpbuurt met 
942 punten.
De beste individuele kaarter van deelnemende buurtschappen werd Bert te Winkel van 
team Miste met 1194 punten; tweede werd Henk Roerdinkholder van team 
Kotten/Brinkheurne met 1165 punten en derde werd Theo Lensink van team Miste met 
1146 punten. De poedelprijs was voor Johan Nijhof van team Miste met 853 punten.

Fietsrit
Op zondag 14 juni a.s. wordt er weer samen met Ontspanningsvereniging Corle een 
fietsrit georganiseerd. Deze keer geen moeilijke oriënteringsrit, maar een duidelijk 
beschreven route, dus iedereen kan hieraan deelnemen. Start en finish bij "Den 
Tappen" in Miste. Aanvang: 14:00 uur en de kosten zijn € 4,00 voor volwassenen en € 
2,00 voor kinderen. Wij hopen op een grote opkomst, dus noteer deze datum alvast in 
uw agenda.

Met vriendelijke groeten,
Ria Kruisselbrink
namens C.O.M.

















De moestuin
Een moestuin beginnen is niet makkelijk.
Het gaat om verantwoordelijkheid.
Je moet oogsten , harken , water geven en nog veel meer.
En je moet makkelijk beginnen.
Je hebt zaad nodig voor dat je begint anders gebeurt er niets.

The end van Daniël.

 

Kapitein haak 
Er was eens een kapitein hij had een haak en daarom heet hij kapitein 
haak. Hij vaarde elke dag over de zeven zeeën. Iedereen die op de 
zeven zeeën vaarden werden geraakt door hun kanonnen. En kapitein 
haak was de sterkste van de zeven zeeën. En Peter Pan was één van 
zijn ergste vijanden, omdat hij gemene streken uithaalt.  EINDE van 
Thomas



Dit is een elfje die heb ik geleerd bij de 
kopgroep
Dat is 1 woord dan 2 woorden dan 3 woorden 
dan 4 woorden en dan weer  1 woord

Het thema van mijn elfjes is geld van taal 
en van de schoolkrant

                                             Van  Katja

Schoolkrant
Wat raar

Wist je dat
Wat er gaat gebeuren

rondbrengen

Bank
De balie

De baliemedewerker belt
Ik krijg contant geld

bankbiljet

Spaarrekening
Het saldo 

Werken voor salaris
Mijn pincode is geheim

bezuinigen

Rondkomen
Niet blut

Ik ben krenterig
Natuurlijk heb ik bankbiljetten

opzijleggen
Nu het thema draaien

Fiets
De fietsketting
Een geel frame

In de mooiste kleuren
fietsen

Onderdeel
De as 

Ik kan monteren
De wieken draaien rond

spaak

Lente            



De lente is heel leuk de bloemen komen uit en de vogels gaan 
fluiten.  er komen weer eekhoorns en vogels legen  weer 
eieren. en er komen ook baby dieren komen. uit hen hol er 
komt. geen sneeuw meer en de zon komt er aan. het gras gaat 
groeien en je kan weer bloemen planten. koeien gaan weer 
naar buiten. je kan weer buiten eten. en met korte broek en 
korte mouwen   

      Steef Wouters 

PECH OP WIELTJES
                         Ik ben Klaas Pechvogel  ik ga op de fiets 
             Jippie daar…au! Ik  val. oh nee alweer gevallen gisteren ook al.
De volgenden dag fiets een meter verder valt hij weer. Uiteindelijk komt
Hij op school jippie het is gelukt. einde    (:  Nick

Het gebraden knakworstje



Er was eens een knakworstje die heel gelukkig leefde. Hij had veel vrienden gehad. 
Elke vriend die hij kreeg moest dezelfde dag weer in de pan. Zo ging het heel lang 
door. Op een dag ging het knakworstje naar de winkel en maakte een gat in een 
nieuw pak knakworstjes en ging erin. Hij kreeg veel vriendjes en deze vriendjes 
werden niet gebraden. Op een dag werden de knakworstjes gekocht. Daar gebeurde 
weer dezelfde ramp. Er werden weer heel veel vriendjes gebraden. Maar toen 
stopten de mensen er weer een hele tijd mee. Op een verjaardag werden er heel 
veel knakworstjes gebraden. Nu zat ook de knakworst die naar de winkel ging erbij. 
Hij werd gebraden tot die rood werd. Hij was dood na zo’n leven. Opgegeten en 
gemaald leefde hij nog heel even, maar na een tijdje niet meer. Niemand was nog blij 
en niemand lachte, want de beste vriend die je maar kon wensen was dood.

                                   voor:                                           na: 

 

Dit is het einde voor ons en het knakworstje. Groetjes Elise Anouk de Winter.

Moestuintjes



Moestuintjes zijn leuk. Die krijg je de albert hein als mini potjes. van meester mochten wij die 
planten. Ik heb andijvie en bonen. Dan konden wij zien hoe het groeit. De planten groeien 

goed. 
We geven die vaak water.

Doorstreper

Rafael

v E D j F p o t e n M
E E j G m L j U R E O
r T r E t A w I A n e
P E V Z R N L n F M L
o n e i O t O i A O B
t T r F H r v O E O i
t G d f G K g H L i O
e B o d j D t E j T b
n G r O n d V F n L T
p I e A s d f j l O u
O t n R l e v e N p L

Plant                                           bio
Water                                         gif
Verzorgen                             leven
Verpotten                              mooi
Ontkiemen
Eten                 
Potten
Verdorren
Grond
Tuin
bloem

School
Op school gaat het goed en ik heb leuke vrienden
We hebben ook een goede juf, ze kan goed les geven
Onze school is heel leuk we hebben aardige meesters en juffen 
en we krijgen leuke lessen. Schrijven en spelling en rekenen 
en geschiedenis en taal

Einde van Stan

                                    

Het moestuin monster
Er zijn kinderen en die potten op school moestuintjes .Maar toen iedereen 
wegwas ook de leraren (resen) toen kwam er een moestuin monster en die had 



alles verpest. Bijvoorbeeld te veel water er bij gedaan of de zaadjes er uit 
getrokken. De volgende dag waren ze allemaal  van slag behalve Stijn die vond 
er niks aan . maar toen kwam de juf er aan . Toen de school leeg was dacht hij 
dat iedereen weg was. Aivlys was er nog. En  wie was het monster?  Stijn 
verkleed als monster . De volgende dag  kreeg hij straf 

Groetjes Sylvia

VOORJAAR  SENNA
Er groeien hele mooie bloemen uit de grond.
Er groeien dan sneeuwklokjes en krokussen .
Ik heb toen hele mooie hyacint gezien .
Want er bestaat maar een hyacint  op de wereld en die is geel .en toen heb ik nog krokussen 
Gezien die zijn 3 kleuren geel wit  en paars want er zijn zulke mooie bloemen op de wereld
EINDE       VERHAAL

Mooi weer in de Lente
De lente is weer begonnen en je kunt nu lekker buiten spelen.
Omdat het mooier weer word en er komen baby dieren.
De vogels fluiten om de eieren te laten uit komen.

Einde verhaal van Rick

De kakelende kip zonder kop.
Er was eens een kakelende kip zonder kop en die heette: kippenpoot hij 
was elke dag het avondeten van boer Henk aan het stelen op een dag had 



boer Henk geen eten meer en moest hij naar de supermarkt Albert Heijn 
een toen hij klaar was met winkelen had hij 3 supermoestuintjes gekregen. 
Toen hij de moestuintjes geplant had ging hij eten. Toen dacht kippenpoot 
ik ga alles stelen. Boer Henk at spaghetti bolognese toen dat klaar was 
kroop kippenpoot naar binnen en hij zag het bord met spaghetti staan. Hij 
pakte het bord en BAFF!!! Het bord viel op de grond en boer Henk kwam 
met grote stappen de keuken in. Kippenpoot ging snel in het keukenkastje 
zitten. Boer Henk dacht: wie heeft er aan mijn bord gezeten. Toen wou hij 
ander eten maken en deed het keukenkastje open en toen zag hij 
kippenpoot. kippenpoot zat zich ondertussen voltevreten met komkommer. 
Toen pakte hij een bloemkool en toen rende hij weg.de bloemkool gooide 
hij naar boer Henk toe en de bloemkool ontplofte. Toen pakte hij alle drie 
supermoestuintjes en rende naar zijn hol als je wat zij tegen het plantje dan 
ging die groeien wat je wou. En toen hoefde hij nooit meer naar boer Henk 
zijn eten te stelen. 
Van Ivy.
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