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Kopij 

Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze persoon houdt contact met de 

achterban van de vereniging. 

 

  

De contactpersonen: 
 

WTM Gerrit Stortelers 

OBK Rianne Geurkink 

MEC Wim Ongena 

Meer bewegen ouderen Dinie Stemerdink 

Kerstfeest Nancy Dibbets 

Misters Belang Evert de Roos 

COM Hans Wikkerink 

Corles Belang Janny Legters 

Volksfeest Egbert Bos 

OBS Miste & Corle Johan Wilterdink 

 
------------------------------------------------------------------  
 
In deze krant:  

 

Misters Belang 

Johan Wilterdink, dir. obs Miste & Corle 

Volksfeest Miste 

Doppenactie 

W.T.M. 

C.O.M.  

Obs Miste & Corle, Unit 14 en 58 

 

 



laatste 

Voor u ligt de laatste buurtkrant. De laatste van dit jaar, maar ook de laatste buurtkrant in de huidige 

vorm. Iets waar met enige regelmaat over gesproken is de laatste jaren en waarover nu, in overleg 

met school, het besluit genomen is te stoppen. De redenen hiervoor zijn divers.  

Al enige jaren zien we de oplage van de schoolkrant teruglopen. Na iedere ronde 

die gelopen wordt ontvangen we nieuwe afmeldingen. Veel gehoorde opmerking is 

dat mensen de krant niet meer lezen omdat (klein)kinderen van school zijn en de 

inhoud van de buurtkrant steeds beperkter wordt.  

Dat de inhoud minder wordt neemt niet weg dat er nog steeds ontzettend veel tijd 

gemoeid is met het in elkaar zetten van de buurtkrant. Alle input wordt opgevraagd bij de diverse 

verenigingen met meestal nog wel een keer de noodzaak een herinnering te sturen.  Op school 

worden alle tekeningen en stukjes verzameld. Als dan vervolgens alle onderdelen aanwezig zijn moet 

alles samengevoegd worden tot een buurtkrant en een bestand dat bruikbaar is voor de drukker en 

voor de website. Dit wordt allemaal door school, te weten de leerkrachten, opgepakt. Tijd die ten 

koste gaat van de leerlingen omdat dit onder werktijd gedaan wordt.  

Als de buurtkranten vervolgens gedrukt zijn worden ze opgehaald en moeten ze verspreid worden. 

De OV heeft dit als taak op zich genomen, maar geven aan hier niet altijd voldoende tijd voor te 

hebben. De uitgifte van de krant is vaak ook rond een periode zoals nu, waarin het al druk is en dit er 

‘nog even bij moet’. En zo zijn er nog een aantal redenen te bedenken.  

Naar een alternatief voor de schoolkrant wordt nog gekeken. We willen onze buurtschap 

geïnformeerd houden en zijn hiervoor naar verschillende opties aan het kijken. In de eerste plaats de 

website www.BuurtschapMiste.nl die we nieuw leven in willen blazen en waar we informatie willen 

plaatsen over activiteiten. Grootste uitdaging voor ons wordt hierbij de site actueel te houden en 

regelmatig van nieuwe info te voorzien. 

Daarnaast zullen we waar nodig mensen blijven informeren middels brieven/flyers die we 

huis-aan-huis bezorgen. Zaken die alle inwoners van Miste aangaan moeten gecommuniceerd 

worden, een website of ander medium zal hierin onvoldoende kunnen voorzien. De keuzes die we 

hierin gaan maken zullen vooral te maken hebben met het aantal mensen dat we willen bereiken en 

de mate waarin mensen geïnformeerd moeten worden.  Hoe dit precies vorm gaat krijgen zal in de 

loop van 2020 duidelijk moeten worden. Hierover zullen we u te zijner tijd informeren.  

Rest mij niets anders dan u hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen! Veel 

leesplezier met de laatste buurtkrant!  

 

Agnetha Wechgelaer  

namens Misters Belang 

  

http://www.buurtschapmiste.nl/


 





Miste, december 2019 

 
Het is alweer december. Het jaar zit er weer bijna op. Hetzelfde geldt voor ons eerste jaar in het 
bestuur van de Vereeniging Volksfeest Miste. Een jaar vol nieuwe ervaringen en uitdagingen. Als 
opvolgers van Hans en Rianne vallen de spelletjes, en alles wat er daarbij komt kijken, onder onze 
taken.  
 
Voor de trouwe feestganger lijkt alles zo vanzelfsprekend; een paar dagen goed feest houden, 
optocht rijden, koning uithalen en spelletjes spelen. En tot een jaar geleden was dat voor ons niet 
veel anders.  
Echter; voor dat feest dat er ‘vanzelfsprekend’ ieder jaar weer is, gaat een hele hoop werk aan 
vooraf: vergaderingen, telefoontjes, mailtjes, bestellingen, inkopen, vergunningsaanvragen en ga zo 
maar door. We kunnen dan ook niet anders zeggen dat we in het afgelopen jaar een hoop 
bewondering hebben gekregen iedereen die een rol speelt in de organisatie en het mogelijk maken 
van dit gezellige feest! Niet alleen voor (oud)bestuursleden, maar ook voor de leden van de 
verschillende commissies! 
Gelukkig voor ons kregen we een volledige (en tot in de kleinste details) gedocumenteerde 
overdracht van onze taken en alle hulp waar nodig. En dat maakt dat een bestuursfunctie vooral heel 
veel plezier met zich mee brengt. Je beleeft het feest op een andere manier en vooral ook de 
aanloop er naar toe is een belevenis op zich.  
Al met al kijken wij dan ook terug op een leuk jaar met een geslaagd feest waar we met veel plezier 
en gezelligheid aan mee hebben mogen organiseren.  
Dus mochten ze een keer aan de deur staan met de vraag of je een bestuursfunctie wilt vervullen; 
voel je dan vooral vereerd en als je de ambitie hebt, mag je van ons aannemen dat je er geen spijt 
van zal krijgen! 
 
We willen iedereen namens ons en de rest van het bestuur fijne feestdagen wensen en vooral een 
heel goed 2020 met wederom een fijn feestjaar waar net als ieder jaar gezelligheid voorop staat! 
 
Namens Vereeniging Volksfeest Miste, 
 
Judith en Jelmer de Vries. 

 



Doppen sparen voor een geleidehond 
 

Sinds kort staat er bij ons aan het oprit een gele container beplakt met informatie 
omtrent het sparen van plastic doppen. 
 

Wist U dat er door het sparen van deze doppen honden opgeleid worden die 
ingezet kunnen worden als: blindengeleidehond, autismegeleidehond, 
assistentiehond en buddyhond. 

Er kunnen doppen ingeleverd worden van melk-, vla- en frisdrankpakken maar 
ook van frisdrankflessen, wasmiddel/wasverzachter doppen. Ook de plastic 
deksels van chocopasta en pindakaas potten mogen ingeleverd worden. De 
bovenkant van de mayo-, ketchup- of curry flessen mogen er af gedraaid worden 
en brengen ook geld op. 

Het is de bedoeling dat ik de ingeleverde doppen naar het doppen depot in de 
Achterhoek breng. Dit depot is in Aalten-Lintelo aan de Halteweg. Hier staat een 
grote container die gevuld wordt met alleen maar plastic doppen. In één 
container  gaan tussen de 750 en 800 volle vuilniszakken. Meestal lukt het om de 
container met hulp van alle spaarders  tussen de 5 en 7 weken vol te krijgen. 

Tot nu toe zijn er al 22 containers volg gespaard. Een volle container levert 
ongeveer € 1.300,-- op. Dat is een mooi bedrag en daarmee is de KNGF heel erg 
blij. Zij kunnen hierdoor verder met hun fantastische werk om honden op te 
leiden zodat ze veel mensen kunnen helpen. 
 

Graag willen ik jullie oproepen om doppen te gaan 
sparen en bij mij in de gele container te doen.  
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!!!! 
 
Ria de Roos 
Hellekampsweg 5 
7109 BV Winterswijk-Miste 
0543564498 
 
In school Miste/Corle kunnen de doppen ook ingeleverd worden.  



 



 



 



BUURTKRANT C.O.M. 

Het zal waarschijnlijk ongeveer twintig jaar geleden zijn dat wij een uitnodiging ontvingen 

van Johan Wilterdink met het verzoek of er van iedere Misterse vereniging een 

afgevaardigde naar school wilde komen voor een vergadering. 

Voor schietvereniging W.T.M. was ik toen secretaris en ben naar deze vergadering gegaan. 

Johan maakte die avond bekend dat hij graag met een buurtkrant wilde beginnen en de 

bedoeling was dat alle verenigingen hier dan een stukje voor gingen schrijven en tevens zou 

de schoolkrant er aan toegevoegd worden.  

Achteraf gezien was het soms nog een hele opgave om iedere keer weer iets te bedenken 

voor de buurtkrant.  

Nu, vele jaren later schrijf ik dit stuk namens C.O.M., Commissie Ontspanning Miste vol uit, 

is ooit opgericht om activiteiten te organiseren voor de inwoners van Miste. Deze 

activiteiten bestonden uit; fiets oriënteringsritten, fietstoertochten, kaartavonden, zeskamp, 

dropping en zelfs een boerenbruiloft.  

Aan de oriënteringsritten deden toentertijd altijd veel mensen mee. Ik herinner me dat 

tenminste zo omdat we zelf ook mee fietsten toen we ongeveer veertien jaar waren.  

De toertochten waren voor de organisatie een spektakel op zich. Onderweg was er altijd een 

pauze stop op locatie waar men soep en pannenkoeken konden eten. Hiervoor moesten 

vele tafels en banken naar de locatie gebracht worden, en zelfs een groot gaskooktoestel 

werd er naartoe gebracht om op te koken en te bakken.  

Dit betekende dat vele dames druk waren om soep te koken en stapels pannenkoeken te 

bakken. 

Om een jubileum van C.O.M. te vieren is er een keer een boerenbruiloft bij Den Tappen 

georganiseerd. Er was voor de gelegenheid een boerenechtpaar en alle bezoekers waren 

gekleed zoals dat toen gebruikelijk was. Maar tijden veranderen. De fietsritten trokken 

steeds minder deelnemers. De toertochten kregen te maken met regels en voorschriften en 

niet te vergeten de eventuele aansprakelijkheid van de organisatie voor als er eens wat zou 

gebeuren onderweg. Wat rest zijn nog de kaartavonden die nog wel redelijk bezocht 

worden.  

Men zegt wel eens: iedereen hef zo völle te done. Ik denk dat dit ook wel zo is, en natuurlijk 

tegenwoordig de digitalisering. Het is daarom ook niet zo vreemd om te stoppen met de 

buurtkrant. Ieder kan alles razendsnel op internet vinden.  

De laatste buurtkrant. 

Johan bedankt dat je toen dit idee met al je enthousiasme vorm hebt gegeven en hebt 

uitgewerkt.  

Namens C.O.M. 

Jan Stemerdink 



 

 
 



 



                  De Surprise 

Iemand heeft  een lijstje voor het feest van Sinterklaas op school  
Iedereen krijgt een briefje en daar staat een naam op. Je koopt een cadeau en 
stopt dat in de surprise...Sterre heeft een popcorn bak gemaakt. Olette heeft 
een game doos gemaakt.  Dan doe je een plastic zak erom dan leg je de 
surprise in de kring en dan gaan we beginnen. 1 iemand begint en je zoekt je 
eigen  naam en en als we klaar zijn dan gaan we aan het eind raden wie  
wie had en zo werkt de surprise.  
                              van Olette en Sterre   

 De mystery box 
We hadden 2 groepjes van 4 en een groep van 3. Toen kregen we een mystery 
box. En er zat iets in en je moest met je groepje achter komen. zonder de 
mystery box te openen.  Je kreeg een blaadje met vragen het was spannend. 
Een ander groepje mocht er in kijken. En het groepje mocht vragen stellen aan 
die in de box heeft gekeken. Van Jill Rinske en Bas.  

 

Iep groep 8 

Groep 8 is begonnen voortoets van de iep . 

Met de onderdelen waren, 

woordenschat, reken, spelinning en voor je zelf b.v.  

hoe is het op school en waar ben je goed in 

De iep toetsen zijn nu wel voor bij. 

Surprises😄 

Sinterklaas kwam op school met twee pieten. 

En groep 1 2 3 4 deed een dansje voor de Sint. 

Groep 5 6 7 en 8 deden surprises. 

Er waren mooie surprises, cadeaus en 

gedichten. 

Kernconcepten 

De kernconcept is:  communicatie 

We hebben er nog niet veel mee gedaan  

helaas. Door de musical. 

 

Musicals  

Musical van groep 7&8 is al begonnen we zijn 

druk bezig geweest met oefen. 

De musical heet: Herrie op het eiland. 

Groep 4,5 en 6 waren ook bezig met een toneelstuk. 

Groep 1,2 en 3 doen ook een kerststukje. Van Lieve & Amely😇 



 

 
Musical 

Groep 7&8 zijn weer aan het oefenen voor de musical. 
Dit jaar moeten we twee keer de musical spelen, op 13 december in het ouderen verzorgingshuis Pronsweide en 
18 december in Den tappen. 
Wij hebben er heel veel zin in om te spelen voor jullie. 
Dus wij hopen dat we jou op 18 december zien in Den Tappen. 

Surprises 
5 December was het pakjesavond en bij ons op school hadden wij surprises. 
Er waren 31 surprises gemaakt. 
Iedereen had er natuurlijk zijn best opgedaan. 
Er waren surprises zoals een gamecontroller, Ozosnel en een pakjesboot.🎮 
Iedereen was blij wat hij had gekregen. Jesse L. & Abel 

 
 
 

Musical 
Groep 7 en 8 + Wesley we hebben heel hard gewerkt om alles in onze hoofd te 
krijgen. We vinden de musical heel leuk. 

Surprise 
Op 5 december hebben we surprise gekregen. Matthijs kreeg het paard o zo snel 
en Wesley kreeg een knuffel van een roze zee hond. Uiteindelijk gingen kijken 
wie je had getrokken en Tijl had Wesley getrokken en Esther had Matthijs 
getrokken. En Wesley had Jill getrokken en Matthijs had Rinske getrokken. 
Iedereen had ook nog gedichten gemaakt voor elkaar. 
 
 
 

Van Wesley en Matthijs 



🐯💣  𝕊ỮⓇＰⓡＩˢ𝔢  ♖🐯 
Bij de surprise maakt iemand anders een cadeautje voor jou, maar jij maakt ook wat 
voor iemand en wat hij op zijn lijstje zet moet jij kopen, maar als het niet duidelijk is 
dan mag je gewoon wat kopen wat je denkt dat bij hem past en je mag niet over de 8 
euro en dan moet je er nog wat leuks bijmaken. 

 

(っ◔◡◔)っ 𝕚𝕖𝕡  
De iep was wel lastig , maar ook weer niet  de 
onderwerpen waren: woordenschat, begrijpend lezen 
rekenen, taal en dingen wat over jezelf gingen  

 
🅾 🅿  

Op een dag kwam de postbode met een belangrijke brief van Sinterklaas. Ze had 
twee brieven een voor unit 14 en een voor unit 58. 
Unit 58 had Spaanse brief en die moesten wij vertalen. 
Daar stond in dat hij te weinig pieten had die het dek 
moesten schrobben,  Ozosnel moesten verzorgen, 
pepernoten moeten bakken en zeilen moesten wassen en 
strijken.   Van Niels en Ayla 
 
musical herrie op het eiland 
rollen: Jonny Ayla,Pim Tijmen,Boris Niels,Samantha Amely,Kapitein Kibbeling 
Casper,Matroos shakie en generaal groen JesseH,Edith Celine,Mevrouw Botox, 
Peter Steenbeen en Dokter Love Matthijs,Louise Steenbeen Esther,De wijze en Bob 
Dorst Jesse L, Silvie en zeemeerplus Tijl,Zeemeermin en Koko Wesley, Mevrouw 
Kip en Anna Rasmus. Dit zijn alle musicalrollen van Herrie op het eiland  
van Miste Corle. Het oefenen van de tekst was lastig maar het doorzet niveau van 
miste corle ligt super hoog dus is het ons gelukt om die tekst super goed in ons 
hoofd te hebben. van Rasmus 
 
kerststuk 
we zijn de laatste tijd bezig geweest met  het oefenen van het kerststuk. We vinden 
onze rollen leuk.  
En we gebruiken mooie kostuums. 
 onze rollen zijn: Nick verteller, Midas dokter,  
Liam Soldaat. En we zijn best wel zenuwachtig. 
Groetjes: Midas en Nick en Liam 
 



SURPRISES 
We hebben donderdag 5 december surprises gedaan 

Casper heeft met de surprises een boksring gekregen en Tijmen heeft een 
pakjesboot gekregen. 

we vonden het erg leuk🙂. 

 
IEP 

Wij hadden iep vooruittoetsen en dat zijn toetsen die je voor de echte toetsen doet 
om het wat makkelijker te maken. En om te kijken wat je nog moet oefenen. Dat 

vindt Casper erg leuk en Tijmen vindt dat ook wel leuk.  
Van Tijmen en Casper. 

 
 

Surprise 
We hebben donderdag 5 December Sinterklaas gevierd. 

Uiteraard hebben we de surprises zelf gemaakt. 
We lazen de gedichten eerst voor 

en daarna maakte we de surprise open. 
Musical 

De groepen hebben al een paar weken gewerkt aan de musical voor het 
kerstoptreden. 

Deze keer is de kerstmusical anders dan anders. 
Maar verder verklappen we niks. 

IEP 
Groep 8 heeft de voortoets van de IEP gedaan. 

De afgelopen dagen waren er veel  
IEP voortoets voor groep 8. 

De meeste kinderen vonden het wel goed gaan. 
Celine Havinga & Esther Reesink 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 Pietengym  
Wij hebben dozen ingezameld en toen hebben wij ze  ingepakt en die heeft groep 8 
meegenomen naar  pietengym  en wij gingen met de hele school naar 
pietengym.We hadden groepjes verdeeld en we hadden een onderdeel waar je moes 
klimmen   
we gingen  ook nog pakjes gooien in de schoorsteen.Wat we erg leuk vonden was 
gewonde pietjes vervoeren.We hebben leren  vallen. Marwin, Alyssa en Jason. 

 
     
 
 

musical  
De groepen 7/8 + wesley hebben hard gewerkt om de musical in ons hoofd te 
leren. 
We vinden de musical ook heel erg leuk. 
Maar het was wel heel moeilijk. 
 
                                    surprise 
De surprise was heel mooi. 
Ik vond het ook heel leuk om te maken en te krijgen. 
Ik had Bas en ik had een Pokéball gemaakt en ik kreeg een playstation 
controller surprise van juf Anniek. 
   
                                        iep 
Groep 8 heeft de vooruit toets van de iep gehad. 
En de meeste mensen vonden het niet heel moeilijk en ik vond het ook niet 
moeilijk. Gemaakt door Jesse.H  
 
 



 


