
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie…december 2012      

m …  
                                                                                                                                        
  

                           
Geachte lezer/inwoner van Miste, 
 
Op 12 november kwamen de Belangengroepen 
bijeen, om een overkoepelend bestuur voor de 
Buurtschappen samen te stellen. 

 

Het nieuwe Bestuur ziet er als volgt uit: 
 
Buurtkern/ Vaste vertegenwoordiger/Vervanger  

Brinkheurne / Jan Nijenhuis / AnneliesVreeman 
Corle / WillyKruiselbrink / Gea Tolkamp 
Huppel-Henxel / Henk Prinsen / Jo Bultman 
Kotten / Dinant Eggink / Joop ten Dolle 
Meddo / AndreMentink / Jan Kortschot 
Miste / Dirk Sellink / AnneliesWiggers 
Ratum / Ben Aadema / Monique Tenhoeve 
Woold / Henk Wiggers / Gienne te Gronde 

De taakverdeling is als volgt ;  
 
Voorzitter Dinant Eggink 
Secretaris Henk Wiggers 
Pennigmeester Dirk Sellink 
 
Het aantal vergaderingen zal 4x per jaar plaats 
vinden onder de naam BSV of wel 
Buurtschappenvisie 
Het doel is om met de input van uit de 
belangenverenging aan de slag te gaan vooral als 

een onderwerp in meerdere buurtschappen speelt 

zoals de scholen en mogelijke aanpak van 
vrijgekomen agrarische gebouwen en contacten 

WCL en een verdere samenwerking gestalte te 

geven met OBW en LTO 

Met vriendelijke groeten, 

Dirk Sellink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt op 28 maart  2013 

 
De kopij moet binnen zijn op 22 maart  
2013 
          
           
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Centrale agenda 
Volksfeest 
Werkgroep Behoud Buurtschapscholen 
OBK 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
Concordia 
Kerstfeestcommissie 
Kerstmarkt M.E.C. 
Uit de school geklapt 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

december  

19  Kerstvakantie begint 

25 en 26 Kerstdagen- dinsdag en woensdag 

27 Kersthandbaltoernooi voor basisscholen – Gerrit Komrij College 

31 Oudejaarsdag - maandag 

januari  

1 Gelukkig Nieuwjaar allemaal 

7 Scholen beginnen weer 

februari  

11 t/m 15 Voorjaarsvakantie scholen 

10 t/m 12 Carnaval 

14 Valentijnsdag 

16 Oud papierinzameling M.E.C. 

maart  

29 Schoolvoetbaltoernooi 

31 1e Paasdag 

april  

1 2e Paasdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 
 

Hallo allemaal, 
 
 
 
Afgelopen 9 november hebben wij weer ons  jaarlijkse ‘Hazenmoaol’ gehouden  bij 
den Tappen, bedoeld voor alle vrijwilligers die op wat voor een manier dan ook  het 
afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij het volksfeest. 
Het was een gezellige avond waar al met al ongeveer 60 vrijwilligers op af zijn 
gekomen. 
 
Allereerst werd het financiële jaarverslag in beknopte uitvoering op de beamer 
besproken. 
Waarbij duidelijk werd dat de Vereniging Volksfeest Miste een gezonde basis heeft. 
Het uitvoerige jaarverslag wordt besproken op de algemene Jaarvergadering op 23 
januari 2013 bij den Tappen. 
 
Hierna werden er foto’s en een video getoond van het complete Volksfeest, de 
optocht, de kinderspelen, het hilarische Bop de Bouwerspel,  het uithalen, 
vogelschieten enz., welke op een hele leuke manier door Roland ten Hoopen en 
Mariska in elkaar is gezet. Waarvoor nogmaals onze dank. 
Een DVD van deze mooie registratie is voor slechts euro 5,-- te bestellen bij één van 
de bestuursleden. 
 
Aansluitend stond er een buffetje klaar waar heerlijk van gegeten werd en daarna 
werd er nog gezellig nagepraat. 
Al met al weer een fijn en leuk Hazenmaol. 
 
Hiermede wil ik nogmaals namens het Bestuur onze waardering uitspreken voor alle 
vrijwilligers die de verschillende werkzaamheden uitvoeren. Want zonder vrijwilligers 
geen volksfeest. 
 
Rest mij u vanaf deze zijde alvast een hele prettige kerst en een gelukkig Nieuwjaar 
te  wensen. 
 
 
Namens het Volksfeest Miste 
Robert van Eerden 
 



Werkgroep Behoud Buurtschapscholen 
 

Sinds juli 2012 is er een werkgroep behoud buurtschapscholen ontstaan. 
 
Op 25 juni 2012 is er een  vergadering geweest van de buurtschappenvisie in 
Meddo. Een van de prioriteiten was, om de huidige situatie op verschillende 
buurtschapscholen, dat er een tijdelijke groep van mensen in de uitwerkgroep 
Voorzieningen actief zal zijn, die een overleg zullen voeren met het bestuursorgaan 
van de verschillende scholen. Vanwege krimp, zal er de komende jaren het een en 
ander veranderen. Het overkoepelend orgaan van de scholen gaat bepalen welke 
weg er wordt ingeslagen. Hierbij is vanzelfsprekend ook Miste bij betrokken.  
Om te voorkomen dat dit bestuur ongewenste beslissingen gaat maken voor de 
buurtschapscholen, is er wens en noodzaak om een soort actiegroep op te zetten.  
Miste zal ook hieraan moeten deelnemen. Inmiddels is de werkgroep behoud 
Buurtschapscholen ontstaan en heb ik, samen met Reinout Smilde, aangegeven om 
hieraan deel te nemen. Het eerste overleg vond plaats op 8 augustus 2012. 
   
Het is ook een belang van de Sopow. Ook daarvoor betekent de krimp een kans. 
Zelf denk ik dat, als je scholen in de buurtschap sluit, de krimp nog harder ingezet 
wordt, omdat de leefbaarheid in de buurtschappen afneemt. Met name jonge 
gezinnen zullen sneller de keuze maken om uit de buurtschappen weg te trekken.   
Gelet op de gemeentelijke bezuinigingen in combinatie met de krimp kan ik me 
voorstellen dat Sopow de keuze gaat maken dat over een jaar of 5 er een 
buurtschapsschool moet sluiten. Zover is het echter gelukkig nog lang niet.  
Maar dit is een mooie taak voor ons, om het zover niet te laten komen. Scholen zijn 
immers niet alleen van belang voor goed onderwijs aan onze kinderen, in de 
buurtschappen hebben ze ook een belangrijke sociale functie. Onze werkgroep 
probeert om sluiting als gevolg van bevolkingskrimp te voorkomen.  
 
Tevens hebben we afgesproken dat we de buurtschappenvisie, dit document,  
te overleggen aan het bestuur van de Sopow, Accent en 't Kempken.  
Dit om aan te geven dat het belangrijk is dat de scholen behouden blijven.  
Uiteindelijk werken wij vanuit dit document en dit is door de gemeente onderlegd.  
Hier wordt dan met nadruk opgewezen. 
   
Wel zijn er een paar conclusies getrokken tijdens de vergadering van 8 augustus  
2012: 
1. Iedereen is het er over eens dat een buurtschapschool een belangrijke functie  
    vervult voor de leefbaarheid van het buitengebied; 
2. Vanuit de gemeente wordt er ook een werkgroep opgericht m.b.t. het behoud 
    van de scholen (LEA); 
3. De wens is uitgesproken om de krachten te bundelen en geen 
    werkzaamheden onnodig dubbel te verrichten; 
 
 



4. Communicatie is belangrijk: 
        a. Met de besturen (Sopow, ‘t Kempken en Accent) 
        b. Met de buurtschapsvisie (opdrachtgever) – de andere projectgroepen  
             – buurtbelangenverenigingen 
        c. De achterban (inwoners in het buitengebied); 
5. PR – de buurtschapscholen moeten hun sterke kanten beter profileren  
    (denk aan de schoolresultaten). 
 
We gaan binnenkort met de gemeente Winterswijk om tafel en vervolgens gaan we 
alle besturen van de scholen te informeren over het bestaan van de werkgroep en 
onze doelstellingen.  
 
Pilot Krimp  
In het najaarsoverleg van de belangenverenigingen is de pilot Krimp van het 
ministerie van Binnenlandse zaken besproken door Peter van Heek (directeur 
Vereniging Kleine Kernen).  Zijn uiteenzetting was duidelijk en dat heeft de 
vergadering besloten om mee te doen aan deze pilot. 
   
Kortweg gezegd komt het erop neer, dat wij enkele scenario’s uitwerken van de 
gevolgen van de krimp voor de scholen en mogelijke oplossingen. 
Het is de bedoeling dat deze oplossingen een groot draagvlak vanuit de bevolking 
hebben. Het moet “vanuit de bevolking” komen.  
Dit zal ook getoetst moeten worden.  
Ook moeten de oplossingen besproken worden met de betrokken instanties om te 
beoordelen of ze realistisch zijn. 
  
De te volgen stappen 
Stap 1 - voor 14 januari 2013 moeten wij de scenario’s op papier gezet hebben. 
Deze worden vervolgens geïnventariseerd en aan de werkgroepen uitgereikt. 
  
Stap 2 – 28 januari 2013 worden deze scenario’s besproken – dit is dus de volgende 
algemene bijeenkomst. 
  
Aan de hand van deze besprekingen worden de scenario’s bijgeschaafd. In een later 
stadium zal op grond van het “plan van aanpak” de toetsing met de schoolbesturen, 
gemeente e.d. plaatsvinden.  
 
Met dit verhaal hoop ik voor iedereen duidelijk te maken waar we mee bezig zijn en 
wat de opzet is. Ben van mening dat dit ook heel belangrijk is voor Miste. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Conny te Walvaart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst- Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 
toneelobkmiste@gmail.com 

 
Beste buurtkrantlezers, 
 
Zo tegen het eind van het jaar heeft de toneelvereniging traditiegetrouw een vol 
programma. 
 
Na het volksfeest in Miste is er begonnen met het repeteren voor het najaarstuk. Dit 
keer werd het blijspel Opa @pestaartje.nl ingestudeerd. Na een korte 
voorbereidingsperiode was het op 24 november zo ver. 
Zowel ’s middags als ’s avonds kon een goed gevulde zaal genieten van dit 
komische stuk. 
 
Weduwnaar Henk van Wandelen (gespeeld door René te Lintum) is “gedwongen” om 
te verhuizen naar het bejaardentehuis. Met frisse tegenzin en wat sarcastisch begint 
Henk in het eerste gedeelte van de voorstelling aan de verhuizing. Zijn kinderen 
Elvira (Sanne Freriks), Erik (Jeroen Lensink) en Esmee (Anke de Roos) bieden een 
helpende hand en al snel is het gehele huis leeg. Ook het schilderij met een 
afbeelding van een schaars geklede jongedame, de Madonna in ’t groen, gaat mee 
in de verhuiswagen en krijgt een plekje in de Berkhof. Dit tot groot ongenoegen van 
Elvira en haar man Abelbert Knijpjes (Robert Woordes), die het schilderij niet vinden 
passen in het keurige interieur van het bejaardenhuis.  
 
Het doek gaat even dicht en als het weer open gaat blijkt het decor een complete 
verbouwing te hebben ondergaan. Henk en zijn kinderen zijn beland in het 
bejaardentehuis en worden welkom geheten door de pinnige directrice van het 
bejaardentehuis, Juffrouw Kudelstaart (Jorieke ten Bokkel) en de zusters Lieke (Lilian 
Dibbets) en Lucy (Anja Bomers). Kudelstaart laat op duidelijke wijze de regels van de 
tehuis weten en is al helemaal niet gecharmeerd van de Madonna in ’t groen. Met de 
hulp van klusjesman Max (Gé Fonhof) “verdwijnt”het schilderij uit het zicht van 
schoonzoon Adelbert en van de directrice. 
De bovenbuurman Bertus (Harrie de Roos) komt te pas en te onpas langs omdat hij 
zijn hondje “Fikkie” kwijt is. Bertus is nogal vergeetachtig en zorgt voor heel wat 
commotie. Zeker als blijkt dat “Fikkie” geen hondje is, maar een prachtige roze 
stofzuiger. 
 
De directrice en Adelbert blijken met elkaar samen te spannen en hebben hun zinnen 
gezet op de Madonna, die een vermogen waard blijkt te zijn. Met hulp van Max, Erik 
en Bertus, die toch niet zo verward blijkt te zijn, bedenkt Henk een list en komen 
Kudelstaart en Adelbert bedrogen uit. 
 
Al met al een leuk stuk dat door de aanwezige bezoekers met de nodige lachsalvo’s 
en positieve reacties is ontvangen.  
 
De spelers kregen hulp van regisseur Roy Schutte, souffleuse Leis Oonk, de dames 
van de schmink en bij deze uitvoering voor het eerst ook van de toneelmeester, die 
er voor zorgt dat de spelers op tijd op de bühne staan en dat ook de toneelattributen 
op tijd aanwezig zijn. 



 
Vlnr: Esmee, Adebert, Elvira, Dini, Erik, Leis, Bertus, Lucy, Henk, Lieke, Kudelstaart, 
Roy, Max 
 
 
Ons erelid Dini Stemerdink had de taak van toneelmeester op zich genomen en zij 
heeft er heel wat voor moeten doen om de voorstelling goed te laten verlopen. Iedere 
oefenavond was ze aanwezig om de spelers op het podium te voorzien van koffie, 
lekkere broodjes en overige rekwisieten. Daarnaast was ze de 2e souffleuse, de 
vaatwasmachine, opruimer en ook nog eens onze eigen Tante Dini. 
De schrik was dan ook groot toen Dini er tijdens de generale niet bij was. Door een 
kwetsuur in het been en heel veel pijn kon Dini nauwelijks lopen en moest ze 
gedwongen thuis blijven. De paniek bij de spelers was erg groot, maar de generale 
liep verder redelijk vlekkeloos. De generale werd afgesloten met heerlijke “moos” die 
Dini ook nog eens voor de spelers had gemaakt. 
 
Gelukkig was Dini er tijdens de uitvoering met de nodige pijnstillers weer bij en dat 
was maar goed ook !  
Dini is tijdens de middagvoorstelling gehuldigd omdat ze 40 jaar lid is van OBK ! 
In deze periode heeft Dini zich enorm voor de vereniging ingezet. Alhoewel ze niet zo 
vaak op de bühne heeft gestaan is ze onmisbaar; als het gaat om schmink en kleding 
kun je op Dini altijd een beroep doen. Haar hele huis en de zolder van de garage 
staat vol met kleding en hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.  
 
 
 
 



 
  
Als blijk van waardering werd Dini een oorkonde, een speld van OBK,  een prachtig 
aandenken en bloemen aangeboden. Op deze plek willen wij Dini nogmaals van 
harte feliciteren met dit jubileum.  
Ga zo door ! 
 
Na de uitvoering hebben enkele leden van OBK de Goedheiligman geassisteerd. 
Diverse bedrijfs- en huisbezoekjes zijn weer met veel plezier afgelegd en ook de 
dames van de schmink zijn druk in de weer geweest om iedereen de juiste look te 
geven. 
 
Misschien heeft u in de krant gelezen dat OBK is genomineerd voor het planten van 
een boom aan het Schrieverspad op Landgoed Kotmans. OBK is genomineerd 
omdat wij ons inzetten voor het gebruik en behoud van het achterhoeks dialect. Met 
heel veel trots heeft het bestuur en onze ereleden Willemien en Dini op 14 december 
een prachtige bruine beuk mogen planten. Wij willen de dialectkring hartelijk danken 
voor de nominatie. Het is echt de moeite waard om een keer een kijkje te nemen op 
het landgoed Kotmans en de bomen en de spreuken aan de schrieverspad te 
bekijken. 
 
Tot slot wenst het bestuur en de leden van OBK iedereen prettige Kerstdagen en een 
gezond, sprankelend 2013 ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Lensink 
OBK Miste                                           
 
                           



 
 

 
 
 

 
Het jaar 2012 was voor ons als gymclubje wel een heel bijzonder jaar. Mooie en 
minder mooie dingen vielen ons ten deel. 
 
We hebben afscheid genomen van ons oudste lid Anna te Selle tijdens haar 
crematie, ze is 90 jaar geworden. Anna was er bijna elke week met veel inzet en haar 
schaterlach. 
Dit jaar hebben we geen uitstapje gemaakt in de vakantie maar in plaats hiervan 
hebben we ons 25 jarig bestaan gevierd op 2 oktober. Het werd voor ons allen een 
gezellige dag samen met onze mannen. De oud-leden en leidsters vonden het prettig 
om even gezellig bij te praten tijdens onze receptie ’s middags. Jan te Brinke met zijn 
harmonica maakte het tot een feestelijk samenzijn. 
 
Onze leidster Riek Heesen betrok ook onze mannen erbij toen we als leden even 
gingen gymmen om te laten zien wat we alzo doen op de dinsdagochtend. En met 
succes. Want wat ons niet lukte ondanks onze herhaalde oproep lukte het ons maar 
niet om ook heren als leden te krijgen, is haar na 25 jaar wel gelukt! Inmiddels doen 
twee van onze mannen nu wekelijks mee met groet inzet en veel plezier. We gaan 
heel plezierig met elkaar om. De zaal is groot genoeg bij Den Tappen dus hopen we 
dat er nu nog meer dames en heren die stap durven zetten om mee te doen. Mocht u 
nog twijfelen, kom gerust eens kijken. We starten om 9.15 uur op de dinsdagochtend. 
Per 1 januari 2013 is de contributie verhoogd naar €8 per lid per maand. 
Het is fijn dat Annie Lensink na haar ziek zijn, is hersteld en weer in ons midden is 
tijdens het gymmen. 
Terug kijkend gaat een jaar toch weer snel voorbij. Het is alweer bijna Kerstmis, de 
lampjes branden al zowel binnen als buiten in deze donkere dagen. 
Daarom wens ik alle leden en iedereen Fijne Kerstdagen toe en de beste wensen 
voor 2013. 
 
Alie Voskuil   
                                     
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Hoewel de Maya’s voorspellen dat het deze maand wel eens gedaan kan zijn met 

ons allen, ga ik er toch maar vanuit dat alles op z’n pootjes terecht komt. Anders hoef 

ik niet meer aan dit stukje te beginnen. En we hebben nog wel zoveel leuks te 

melden! 

Wat heeft ons de afgelopen herfst zoal bezig gehouden? Allereerst het herfstconcert, 

dat zondag 14 oktober zorgde voor een overvol gebouw Wilhelmina. ‘Oktobersferen’ 

bleek een aansprekende titel voor een muzikale middag vol variatie. Het 

harmonieorkest zorgde voor een kort maar krachtig programma, dat zeer in de 

smaak viel. Het tweede gedeelte met de Nöttenkrakers ontaardde in een heus 

‘Oktoberfest’, compleet met meezingers en polonaise. Wel bleef de maatvoering van 

de bierglazen op een bescheiden niveau. We blijven immers Hollanders… Dank aan 

de Kleine Concert Commissie voor de perfecte organisatie!  

Vergadering 

Verder hadden we onze halfjaarlijkse vergadering met traditioneel de huldiging van 

de jubilarissen. Allereerst stond voorzitter Wim Meinen stil bij het overlijden van onze 

ere-voorzitter Henk ten Dolle en de vele verdiensten die hij in de afgelopen decennia 

heeft gehad voor Concordia. Een voorzitter, organisator, verbinder, bedenker en 

bovenal enthousiast muzikant, die we hoog in ons vaandel zullen houden. 

Na een korte terugblik op de activiteiten, zoals de zeer geslaagde volksfeesten, was 

het woord aan kersvers bestuurslid Cristo Scharenborg om het concept-beleidsplan 

te presenteren. Een niet geringe klus, waarvoor Cristo en de medebestuursleden lof 

ontvingen. Belangrijkste vraag: waar willen we als vereniging ‘naar toe’ in de 

komende jaren en hoe gaan we die doelstellingen realiseren? Geconstateerd werd 

dat er voor alle volop werk aan de winkel is, om alle voornemens goed in de steigers 

te krijgen. Ook werd de leden gevraagd een enquêteformulier in te vullen, om zo een 

goed beeld te krijgen wat er werkelijk leeft bij de leden en wat hun wensen en 

grieven zijn.  

Jubilarissen  

Na het vergadergedeelte was het tijd voor een jubileumfeestje. Johan Bennink en 

Bertus Leemkuil werden in het zonnetje gezet vanwege hun 65-jarig lidmaatschap; 

Geert te Brummelstroete en Anja Navis maakten de 40 jaar vol. Voor alle jubilarissen 

waren er waarderende woorden van voorzitter Wim Meinen, die vergezeld gingen 



van een oorkonde, een KNFM-speldje, bloemen en een serenade. We hebben 

genoten van de drankjes maar vooral de aangeboden hapjes vielen zeer in de 

smaak. Willem Mees, die 25 jaar lid is, werd wegens verhindering gehuldigd op de 

daaropvolgende repetitie.  

Allerlei 

De vorige keer is het erbij ingeschoten, maar Nicole Frielink en Leon Kamperman 

feliciteren we alsnog met de geboorte van hun zoon Jorren. De beschuit met muisjes 

op de repetitie smaakte prima! 

Veel van onze leden waren paraat bij het protest van de Stichting Muziek Winterswijk 

tegen de voorgenomen cultuurbezuinigingen, voorafgaand aan de 

begrotingsvergadering  op 2 november. Inmiddels zijn de bezuinigingen (300.000 

euro) voor onze muzieksector van de baan. Theater de Storm, Boogie Woogie en de 

amateurmuziek worden deze keer ontzien; het geld wordt nu elders weggehaald. 

De jeugdcommissie heeft op 11 november een schaatsmiddag georganiseerd voor 

alle jeugdleden. Met een deelname van 31 kinderen was dit een zeer geslaagde 

middag te noemen! 

Snertconcert 

Het leerlingenorkest heeft onlangs een uitbreiding ondergaan. Reden was dat de 

leerlingen nooit kunnen repeteren in een complete bezetting. Voor de muzikale 

ontwikkeling en het samenspel is het fijner om zoveel mogelijk verschillende 

instrumenten in de groep te hebben. Op de oproep onder de leden van het grote 

orkest, om op projectbasis mee te komen spelen, werd goed gehoor gegeven. Er 

wordt momenteel met zo’n 25 muzikanten optimaal gemusiceerd onder leiding van 

Arjan Colenbrander.  

Het resultaat van dit ‘projectorkest’  is te aanschouwen op zondagmiddag 16 

december tijdens het Snertconcert bij Watermolen Berenschot. Het programma begin 

om 14.45 uur bij de Schoppe; om 15.00 uur start een bescheiden wandeltocht met 

onderweg een spannend en sprookjesachtig verhaal, waarbij diverse figuranten de 

gebeurtenissen uitbeelden. De route is verlicht door vuurkorven en kaarsjes en is 

makkelijk te lopen. Er wordt in meerdere groepen gelopen. Na de wandeling komen 

de mensen binnen in de Schoppe waar het einde van het verhaal wordt verteld. 

Daarna begint het concert. Ook is er snert, glühwein, warme chocolademelk, koffie 

en andere dranken. 

Bovendien is er een verloting waarbij gebruik wordt gemaakt van wensballen met 

daarin een lieve kerstwens van Concordia óf een prijs... Kortom; de jeugdcommissie 

heeft kosten noch moeite gespaard om er een leuke middag van te maken voor jong 

en oud! Een vrije gift is uiteraard welkom! 

Kerst- en nieuwjaarsactie 

Dan is het alweer zover voor de 28e Kerst- en Nieuwjaarsactie. Als het goed is krijgt 

u begin december een formulier in de brievenbus, waarop de bestelling voor de 



kerstdagen en de jaarwisseling kunnen worden gedaan. De bestellingen worden op 

24 en 31 december aan huis bezorgd en uiterlijk 16 december weer opgehaald. 

Bestelformulier gemist? Geef de bestelling dan alsnog door aan één van de 

Concordia-leden. 

Het saxofoonensemble van Concordia strooit voor de Kerst haar warme klanken 

rond. Dat gebeurt op zondagmiddag 9 december met een optreden op het concert 

van dameskoor Zang &Vriendschap in gebouw Juliana. Het Woolds Mansleukoor is 

hier eveneens te gast. De saxofonisten zijn ook present op het kerstfeest in Kotten 

op donderdagavond 20 december in gebouw Wilhelmina. 

Activiteiten in 2013 

Komend jaar staan ons heel veel spannende activiteiten te wachten, waarbij we 

uiteraard weer rekenen op veel publiek. 

De malletband is bezig met de voorbereidingen op het traditionele nieuwjaarsconcert 

van St. Switbertus in Lichtenvoorde op zondag 13 januari. Hier brengen 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. 

Het harmonieorkest houdt op zondag 17 februari haar jaarlijkse Vriendenconcert in 

gebouw Wilhelmina, aanvang 10.30 uur. 

Vervolgens heeft de Grote Concert Commissie een groots zomerspektakel in 

voorbereiding bij (en in) 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! 

Als klap op de vuurpijl gaan we eind 2013 ons geluk beproeven op een KNFM-

concours in Enschede. De tijd dringt; het is inmiddels vijf jaar geleden dat we 

geweest zijn. We gaan nu écht voor een eerste prijs… Dat gebeurt op zaterdag 30 

november of zondag 1 december. De leden moeten zich hierover nog uitspreken. 

Ik wens iedereen een smaakvolle Kerst en een spetterende jaarwisseling, met héél 

veel lekkers van Concordia! 

Jan Heijnen 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerstfeest in Miste op 18 december 2012 
 
Veel tradities gaan verloren, maar het kerstfeest in Miste voor Miste blijft bestaan. 
 
Elk jaar komt het bestuur in oktober bij elkaar en het is altijd weer een bijzonder 
moment om het in november, met alle commissieleden bij Den Tappen, over het 
kerstfeest te hebben. Iedereen is er dan nog helemaal niet mee bezig, maar is wel 
bereid zich er voor in te zetten. Dat alleen al is in deze drukke ‘moderne tijden’ uniek 
te noemen! 
 
Inzet, respect en betrokkenheid zijn ‘gevleugelde’ mooie woorden. Woorden die van 
toepassing zijn voor al die Mistenaren en niet-Mistenaren die zich ergens voor 
inzetten. MEC, de basisschool Miste en Corle, de verenigingen, het volksfeest, de 
kerstmarkt, de kerstmusical en nog veel meer staat of valt met deze gevleugelde 
woorden.   
 
Kleine en grote dromen kunnen op deze wijze waargemaakt worden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt allemaal! 
 
 
 
Warme feestdagen gewenst, 
 
Jochen, Karin, Evert, Conny, Addie en Ingrid 
 
 



 
 
Kerstmarkt  VV. MEC  2012 
 

Naar een jaar van voorbereiding ;  in januari 2012 
zijn we begonnen met druivenranken te knippen  en 
kransen te draaien,wit gemaakt , en voetstukken 
gelast. 
Zodat o.a. de kransen mooi konden staan en 
versierd konden worden. 
 
Het gehele jaar door wordt er zo van alles 
verzameld,  bv.  dennenappels, schelpen ,mooi 
snoeihout,  bloempotten enz. 
 
Begin oktober wordt de schuur bij Anita Oonk weer 
ingericht voor de kerstmarkt. 
Er worden lijsten gemaakt, noten houten stokken 
gezaagd en geschild, kransen versierd, puntmutsen 
gemaakt en voor breidingen getroffen voor alle 
andere kerststukken.  

Begin november wordt er door enkele heren en dames overal groen vandaan 
gehaald. 
 
Met ca. 15 dames wordt er nu wekelijks avonden,  mooie kerststukken gemaakt. Ook 
zijn er dames die het leuk vinden  om te helpen maar geen binding hebben met v.v. 
MEC.   
Naast de flessen wijn en rollades waren er dit jaar ook weer de 
heerlijke oliebollen en knijpertjes. 
Het grote raadstuk is dit jaar gewonnen voor het bedrag van € 
0,01 door Ilse Mostert- lensink. 
Met een gezellig kerstmuziek op de achtergrond was het weer, 
een geslaagde Kerstmarkt. 
 
Langs deze weg willen we een ieder die heeft geholpen op 
welke manier dan ook, bedanken voor hun medewerking 
en inzet. 
 
Namens de VV. MEC . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

 

 

Geachte ouders, 
 
  
Tweeduizendtwaalf loopt op z’n end. De decembermaand geeft altijd een drukte van 
belang; Sinterklaas met surprises maken, rommelpieten, lootjes trekken, pakjes en 
een bezoek, de voorbereidingen voor de Kerst; de musical, de liedjes, 
kerstversieringen maken, de oudejaarsmaaltijd en het maken van de kerstbakjes. 
Kortom: volop activiteiten door en voor de kinderen. Naast het reguliere schoolwerk, 
zijn de kinderen ook op een andere manier gezamenlijk aan het werk. 
Als u dit leest, zijn al deze activiteiten al achter de rug en kunnen we terugkijken op 
een plezierige en gezellige decembermaand. De OV heeft hier ook een belangrijke 
rol in gespeeld, waarvoor hartelijk dank. 
In de kerstvakantie doen een tiental kinderen (mixed team) uit groep 7 & 8 mee aan 
het Kersthandbaltoernooi voor basisscholen op donderdag, 27 december. Het 
toernooi wordt gespeeld in de sporthal van het Gerrit Komrij College. Het 
speelschema kunt u op de schoolsite vinden. 
 
 

Mede namens het team, wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig  

 
 

 

 

 
reinout smilde 

 
   

 

 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=gelukkig+nieuwjaar&view=detail&id=518873A53608E44B03941CD3F4B801C15350D720&first=32


 



 



 

 



                        De lollige man 

 Er was eens een man, die haalde altijd grappen uit met mensen.  De man had 

laatst weer een grapje ut gehaald met een scheetkussen en een microfoon!!Die 

haalde hij uit met de koning van Halaballa. De mensen die gierden van het 

lachen! Maar de koning kon er niet om lachen. Hij ging naar het eiland of hij 

ging naar andere landen om met andere koningen grapjes uit te halen. 
Hij stond onder arrest omdat hij een flauw grapje uithaalde met de koning van 

Halaballa! Zijn arrest is afgelopen, hij ging nu naar de koning van Kwakiestan. 

De man hat veel LOL. De man die haalde nu een grapje uit met zijn bed. 

Hij ging in de nacht naar zijn huis en had de auto van de koning het was een 

audi rs6 MTM daar ging een trekhaak aan en die bond hij aan zijn bed vast en 

ging hij er mee recan en naar de vuilnisbeld en ging hij het bed neer zetten op 

een vuilnis bult. einde  

                          Joey, Giel en Joost 

Kerstvakantie 

Het is bijna kerstvakantie.  Dan is het kerst.  Met kerst gaan we met 

familie ouderwetse spelletjes doen en lekker uit eten. Daarna gaan 

we logeren bij opa en oma .                                                                                                             

Daar gaan we ook nog ontbijten met allemaal de lekkerste broodjes 

en gourmetten.  

Met oud en nieuw gaan we ook lekker eten en vuurwerk kijken.                    

Rafael. 

http://www.google.nl/imgres?q=de+lollige+man&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=RVr0A8LU_nmM9M:&imgrefurl=http://movieunlimitedbioscopen.nl/aspx/algemeen/nieuws/default.aspx?cat=film&cinema=zevenaar&docid=oXMdCbheWT9cGM&imgurl=http://noord.net.argeweb.nl/data/cms/16/toUpload/img/minion%20250.jpg&w=250&h=300&ei=YtDJUMjmEvOT0QWx64DwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=678&vpy=574&dur=119&hovh=240&hovw=200&tx=129&ty=245&sig=109831984402977323320&page=1&tbnh=144&tbnw=120&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:30,s:0,i:178


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=kerstboom&start=152&hl=nl&tbo=d&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=yTS_6pViHlv85M:&imgrefurl=http://www.westervoortplaza.nl/kerstbomen/tag/kerstboom/&docid=Di_oj8As5oTBCM&imgurl=http://www.westervoortplaza.nl/kerstbomen/wp-content/uploads/2011/11/kerstboom-mooi.gif&w=298&h=245&ei=udXJUNi3M-LM0QXc5YGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=171&vpy=458&dur=4379&hovh=196&hovw=238&tx=125&ty=99&sig=109831984402977323320&page=4&tbnh=136&tbnw=170&ndsp=48&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187


            Sneeuw 
Vandaag hadden we de eerste sneeuw . 

We hadden een sneeuwballen gevecht met de meiden.  

De eerste pauze was voor bij.  De tweede pauze komt eraan . 

We gaan nu eten  wie hebben het eten bijna op  

We gaan nu naar buiten verder met het sneeuw ballen gevecht tegen de 

meiden. De meiden gaan verliezen. Want de jongens zijn beter  

Want de meiden zijn slecht.  Want de jongens zijn beter in sneeuwballen 

maken Dit was ons verhaal 

Tom en Ruben   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie is de beste Kerstman? 

“Ik ben een veel betere Kerstman als jij.” 
Zegt Sinterklaas. 

“Hoe kom je daar nou bij?” 
Zegt de Kerstman. 

“Ik ben het al jaren.” 
“Wij hebben een plan.” 

Roepen de pieten en de elfen. 
“Als we nu een kerstmannenwedstrijd houden!” 

Even later beginnen ze met de eerste test. 
Ze gingen kijken wie het beste over het dak kon lopen, 

zonder uit te glijden. 
De Kerstman was afgeleid door de sneeuwvlokken die naar beneden vielen, 

toen viel hij naar beneden. 
Sinterklaas had gewonnen. 

Nu gingen ze kijken wie het beste door het huis kon sluipen zonder dat er 
iemand wakker werd. 

Sinterklaas stapte op een losse plank, 
Dat kraakte. 

Toen had de Kerstman gewonnen. 
Ze gingen verder met de laatste test. 

Ze gingen kijken wie het beste van het dak kon springen en tegelijk de 
Kerstmanroep roepen. 

Eerst sprong Sinterklaas van het dak, 
en riep:  h-hallo. 

Toen sprong de Kerstman van het dak en riep: 

ho ho ho Merry Christmas!  

De Kerstman had gewonnen. 
Want de Kerstman was de Kerstman. 

En Sinterklaas is Sinterklaas. 
 

Einde          Van Afra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De vrolijke kerst groeten  

Van isa & lucas 

.kerstfeest                   .sneeuw .schaatsen 

.sneeuwpop                 .den naalden  .kerstboom 

.kerst    .schaatsen  .kerstbal 

 .kerstster  

 
 
 

k p o o v i r e t s t s r e k l g j c k 

e e d e n n a a l d e n t c e i j d b e 

r f r g v m q w e r k t j u r m h u m r 

s g n s n e e u p o p y g h s a h b n s 

t a t x t w e r u t u y u i t v g b t t 

b s v c q f a s n e e u w o b c h g j r 

o d h r z s e d y a p f s i a d y l g m 

o f v c x d t e t h n f t e l e y u i y 

m g b n m l k j s c h a a t s e n c p o 

r h j s k l p o i t u y f t r e w q g e 

Wat moeilijk??? 



 

de gestoorde Kerstman 

er was eens een gestoorde  Kerstman 

die slechte dingen uitvond 

en had een zak met cadeautjes bommen 

die eerst aan je kond hangen en dan gaan  

ze ontploffen   

en had mensen etende monster zakken 

en ze muts was gemaakt van  

mensen bloed  en heeft  een jas van kokende 

lava en heeft raket schoenen en onzichtbare handen 

  zijn slechtste  uitvinding is de  verschrikkelijke 

sneeuwman met een kerst pistool   

en hij rijd op gestoorde  Rudolf  en  

die ontvoerde mensen  en als hij honger had  gaf 

de gestoorde  Kerstman  hem mensen   

 

van dylan juju jorik en lars 

 

                            

                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerstmusical  
Wij, groep 7 & 8 zijn weer druk bezig met het oefenen voor de kerstmusical. Die wel elk jaar uitvoeren met 

het kerstfeest in Miste. Dit doen we elk jaar. Dit jaar heet de musical: Droomkerst. Het is weer een erg 

leuke musical, met grappige stukken tekst er in. Dit is mijn 2e en laatste keer dat ik  mee doe, want ik ga 

volgens jaar naar de hoge school !  Vorig jaar was ik met de musical een zakkenroller, maar dit jaar ben 

ik totaal iemand anders ! Dat vind ik juist wel leuk ! Ik zal jullie even een stukje vertellen over de musical, 

Droomkerst: Het gaat om een meisje Lilly, die graag weer een keer kerstmis met de héle familie wil vieren. 

Het lijkt dit jaar eindelijk weer een keer te gebeuren. Dus gaan ze oom Hugo van het vliegveld ophalen om 

kerstmis eindelijk weer met ze allen te vieren (want oom Hugo woont in Amerika.) Het ‘omamentje’ hoort bij 

de kersttraditie van hun, maar op het vliegveld gebeurt er iets heel ergs,  waardoor dit hele gebeuren niet 

door kan gaan ! Ik heb er nu al heel veel zin in, gelukkig duurt het niet meer zo lang voor het zo ver is! Ik 

ben nu nog niet zenuwachtig, maar dat komt denk ik nog wel !  Dit was mijn stukje voor in de 

schoolkrant. 

Groetjes Carly.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De poster van de 

musical, waar oma 

en Lilly op staan. 



 

 

 

 

Op 18 december. Is het kerstfeest bij Den Tappen. 

De kinderen van de Basis School O.B.S Miste/Corle.                                                                                                                                                                                                

Alle kinderen gaan eerst met een kaarsje lopen en dan 

Kerst liedjes zingen. 

En na de liedjes gaat groep 7 en 8 weg om zich voor te 

bereiden voor de musical. 

De voorbereiding voor de musical ging niet al te best maar 

wij hopen dat het wel goed komt als wij hetecht moeten 

doen. 

En dat het een leuke en mooie musical wordt we 

verklappen veder niks, want dan is het geen verrassing 

meer. 

 

Groetje Ellis en Carmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE VERDWENEN HERTJES  

De Kerstman ging met zijn hertjes naar de 

heuvel. Gezellig sleeën maar toen gebeurde er 

een ongeluk de Kerstman lied het touw los de 

hertjes renden op zij en de Kerstman ree door 

maar voor hem zat een meertje en ree er in. In 

het koude water hij zwom naar de zijkant. En 

zocht de hertjes. maar hij zag ze niet en zag 

een man een vroeg heb jij mijn hertjes gezien 

nee zij de man de Kerstman zocht weer veder een 

zag niet meer allen donker lucht en ging naar 

zijn huis een even later kwam er op het nieuws 

was het verhaal van de Kerstman. Iedereen zocht 

maar op het nieuws was ook als de hertjes niet 

mee komen. Komen er ook geen cadeautjes 

kinderen moesten huilen. Maar de man van gister 

avond vond de hertjes een wouw het niet meer 

terug geven naar uren dwingen gaf hij  ze 

terug. 

Van: Demi 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

De verdwenen Kerstman 

 

Op een dag was de Kerstman super blij, want het was weer Kerstmis! Hij 

ging naar beneden om het ontbijt te eten wat zijn vrouw had klaar 

gemaakt. Ze zei:’’ ik moet je iets vertellen’’.” Wat dan? ‘’Ik maak het uit’’ 

maar waarom? ‘’omdat je telkens met die stomme Rudolf weggaat en 

dan zie ik je bijna nooit!’’ Maar wat nou als ik vaker thuis blijf’’? ” Dat 

helpt niet, want ik vind je niet meer leuk en je bent lelijk geworden met 

die dikke vette buik’’. Ho ho hooooo huilde de Kerstman. Zijn mooiste 

dag was veranderd in de stomste dag ooit! Hij ging naar Rudolf. Dat 

deed hij meestal als hij sip was. Toen ging hij naar binnen, maar zijn 

vrouw was al verdwenen. Hij rende naar buiten, pakte zijn slee en ging 

naar ‘’DE GROTE KERSTBOOM’’ . Hij klom toen helemaal naar de top. In 

de avond hadden alle kinderen een sokje aan de kachel hangen. In de 

ochtend zat er niks in. In alle kranten stond dat de Kerstman niet was 

geweest en in de stad hingen allemaal flyers aan de bomen en palen. 

Een vrouw was zo aardig om bij de Kerstman aan te bellen. De 

Kerstman hoorde een bel en ging snel naar zijn huis toe. Hallo wie bent 

u? Ik ben Elisabeth Kerstengel. Wilt u koffie? “Ja, lekker”. Wilt u met mij 

trouwen?’ vroeg de Kerstman? Jaaaaa! En de volgende dag hadden ze 

allebei een ring. In de avond gingen ze naar bed. 9 maanden later in de 

ochtend om 10 uur kwamen er 3 kleine kerstmannetjes ter wereld. Ze 

heetten Kerstman de 2e  Kerstman de 3e  en Kerstman de 4e.  Alle 

kinderen kregen cadeautjes en waren allemaal weer blij net zoals de 

Kerstman. 

x, Dunja en Merel 
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JE
Groetjes Manou en Lisanne 



WINTER 

Het is weer bijna winter maar er is alweer sneeuw gevallen. De 1e keer lag er 

nog geen plaksneeuw en dat is niet leuk. Je glijd dan heel snel uit en dat is ook 

bij mij gebeurd. Ik viel op de grond en er zat een gat in mijn broek! Er kwam 

een auto aan en die reed bijna over me heen, want ik was op de weg gevallen 

. Dat is niet gebeurd. Gelukkig ligt er nu wel plaksneeuw. Dat is veel leuker 

want je kan er sneeuwballen van maken en dan een sneeuwballengevecht 

doen. Of een sneeuwpop maken. Dat vind ik leuk maar een fort bouwen ook. 

Plaksneeuw kan ook gevaarlijk zijn, bijv. :  Je kan een botsing krijgen, je kind 

kan vallen, je kan vast komen zitten of je glijdt uit ! Maar ouders doen ook soms 

wel een sneeuwballengevecht, want dat vinden ze leuk  ! En als je sneeuw 

niet leuk vindt dan kun je het met een bladblazer weg blazen. Het werkt echt, 

moet je maar eens een keer proberen ! Alleen je jaagt de vogels dan wel weg 

! O, nee, helemaal vergeten te zeggen: Je moet de vogels ook eten geven, 

bijv.: vetbolletjes. Dat vinden ze erg lekker. Vogelzaad, pindakaas, pinda’s, kaas, 

nootjes, appel en stukjes brood, geef ik ook aan de vogels en ik zet een 

vogelhuisje voor ze neer. Dat vinden de vogels erg fijn. Ik vind vogels leuke 

dieren. Er zat een keer een specht in het huisje. Dit had ik toen nog nooit 

gezien! Ik vond het dus erg bijzonder. Elke dag was er een heel schattig 

vogeltje, maar die heeft onze kat doodgemaakt , ik moest toen bijna huilen.  

NIEUWJAAR: 

Het is weer bijna nieuwjaar, dus dat wordt lekker vuurwerk afsteken. Ik vind dit 

altijd erg leuk. Ik zal even de dingen die ik afsteek opnoemen: Vuurpijltjes, 

rotjes, grondbloemen, tollen en sterretjes. Maar je moet goed oppassen met 

vuurwerk, want als er en vuurpijltje naar je toe vliegt kun je geraakt worden. En 

dat is niet erg fijn !  dus goed oppassen ! IK WENS IEDEREEN EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR !  

 
 
Groetjes Mika 
 
 
 
 
 



 
 

VUURWERK 
Vuurwerk wordt gebruikt met nieuwjaar vieren. Ook 

oliebollen eet je dan meestal. Er gebeuren ook wel 

eens rampen vuurwerk. 

Zoals in 2000, in 2000 was er een gebouw met vuurwerk 

in de vik gevlogen. Er zijn ook verschillende soorten 

vuurwerk: illegaal vuurwerk, knalvuurwerk, 

siervuurwerk. 

Je kan ook je eigen vuurwerk maken met buskruit. In 

2011 is er ook een fabriek ontploft door een baby 

pijl. Nieuwjaar moet je 

Veilig vieren dus moet je oppassen met  

Vuurwerk. Daarvoor is een vuurwerk bril. 

Op scholen krijg je nu ook les over hoe je met 

Vuurwerk om moet gaan. Per jaar zijn er 

Minstens 5 kinderen die gewond zijn geraakt door 

vuurwerk omdat ze niet goed oppasten. 

Zo is er elk jaar weer wat op het nieuws. 

Ze maken dan eigengemaakte vuurwerk of gebruiken 

illegaal vuurwerk. Vroeger werd  

Nieuwjaar veel anders gevierd. 

Ze schoten duiven in de lucht dood. 

Van Tom | Bart | Nicolas | Nick 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Veel plezier en groetjes Zoë en Annabelle 

k v s c h a a t s e n e u l b a n d v 

e e r g y d o a t l c k n h n x o m q 

r r r e n d i e r a a j e t s t a q l 

s d c s f w t v e s h z q u i v r s z 

t i h p t k z n t a k e o a m w a z x 

a e i e j m b g n v e n x e l s p f q 

v r w l d a u b i r r x y n z e o v t 

o i z e u c l s w x s h f t m j o x g 

n n l n o k n n i f t r l a q d l z e 

d g r v a e i e z c m k r p m e s c z 

k g f q e r e e u h a f k p o i z v e 

u j p u r s u u i o a l r e o l g i l 

q v w z s t w w z c l x e n b n g h l 

y a x n t s j p q o j j i b t f x y i 

g k m l m t a o i m n g d f s l e e g 

h a i a v o a p r e s t n w r v f x l 

b n s r a l r t r l b c e u e j t t l 

c t u w x h e n a m t s r e k v v l e 

f i m k u e d e r v x l q h c i f v n 

t e k s t q f m b r r k r e w r u u v 

 

Kerstmusical          kerst     Sneeuw      kerstboom      kerstman       

rendier       iglo    sneeuwpop         kerstavond        gezellig        

liedjes     tekst       knus      laatstejaar    vakantie dentappen     

noordpool     winter     nieuwjaar   schaatsen    slee    spelen    

vrede     koud kerstmaal    chocomel     versiering     kerststol     

tulband  

 



 



 

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  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


