
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Van de redactie… maart 2010      

                                                                                                                                        
 

 
 

OPEN BRIEF 
 

   Geachte bestuursleden van verenigingen en 
bewoners in Miste, 

 
www.buurtschapmiste.nl 

   is in de lucht en voldoet aan een vraag. 
We hebben mensen gevonden die de site bij willen 
houden en die weten waar zij mee bezig zijn. 

   Regelmatig krijgen wij bij Misters Belang de vraag 
   binnen of er een actuele lijst met komende   
   gebeurtenissen in Miste op de site terug te vinden 
   zijn.   
   Om de site leuk te houden hebben we informatie,  
   nieuws, foto´s en verhalen nodig.   

   Zonder jullie hulp kunnen de website beheerders   
   geen invulling geven aan www.buurtschapmiste.nl. 
   De site kan een prima promotie en bron van    
   informatie voor jullie vereniging zijn. 
   Maar dan moet er wel materiaal komen. 

Onze vraag is: 
   Kunnen jullie regelmatig informatie aanleveren?Een 
i  idee is om iemand binnen de vereniging daarvoor    
   aan te stellen of bij toerbeurt iemand   
   verantwoordelijk te maken voor verse informatie.  
   Misters Belang heeft de site neergezet; nu is het de  
   beurt aan bewoners en verenigingen om daar     
   invulling aan te geven.  

   Ik hoop dat jullie het nut van de website zien en er   
   zelf profijt van zullen hebben, mede dankzij  jullie  
   (verenigings)inbreng. 

   Wij nemen binnenkort contact met u op om te    
praten over wat er van jullie kant mogelijk is. 

   Met vriendelijke groet namens  
   Stichting Misters Belang, 

   Frank Glorie 

 

 

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  
                 

               De contactpersonen: 
WTM Jan Stemerdink 

OBK Ria de Roos 

MEC Wim Ongena 

Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 

Volksfeest Henny Woordes 

Kersfeest Bert Geers 

Misters Belang Frank Glorie 

COM Wim Wikkerink 

Corle’s Belang Janny Legters 

Obs Miste & Corle Reinout Smilde 
 

De volgende buurtkrant verschijnt  

                                             1 juli   2010.  

Kopy moet binnen zijn op 21 juni  
  

                       
 In deze buurtkrant: 
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Centrale agenda  
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Schietvereniging WTM  

Even voorstellen  

Bedankt……..  

OBK  
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Concordia  

obs  Miste & Corle  

Groep 1 t/m 8  

  

 



 

 

 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april  

2 WVC schoolvoetbaltoernooi 

23 Kledinginzameling school 8.30 uur ( mag ook donderdagmiddag brengen) 

24 Playbackshow Den Tappen 

29 Begin Meivakantie (t/m 9 mei) 

mei  

30 Fietsoriënteringstocht vertrek 14.00 uur Den Tappen 

juni  

1 Start Avond 4-daagse 

4 Groep 8 naar Vlieland 

juli  

2 Laatste schooldag- school buffet / begin zomervakantie  t/m 15 aug. 
 

 
Bedankt, 

  

Kinderen,ouders en personeel heel erg bedankt voor de lieve,ontroerende  dag de mooie 
boog,prachtige muziek en al het lekkere drop.! 
Zo wil toch iedereen 60 worden! 
Het was een prachtige verjaardag , 

  

zie de mooie foto,s op de schoolsite.   
Allemaal nogmaals bedankt! 
        
            Tom en Regina. 
 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

 

Vorst, sneeuw,ijs, gladheid; geschaatst met school op de nieuwe ijsbaan, maar nu is de winter voorbij 

en iedereen verlangt naar het voorjaar. Afgelopen week hebben we het schoolterrein weer uit z’n 

winterslaap gehaald. De borders zijn weer schoon, het plein is geveegd en de banken staan weer 

buiten. 

 

De prognoses geven aan, dat het aantal leerlingen de komende jaren een dalende lijn zal vertonen. 

Voor komend schooljaar klopt dit zeker, daar we op de aanmeldingsdag (18 maart) slechts twee 

nieuwe leerlingen mochten verwelkomen. Dit schooljaar zitten we op ruim zeventig leerlingen. 

Volgens ‘betrouwbare bronnen’ zal de oogst volgend jaar maart weer rondom de acht nieuwelingen 

liggen. Even een mager jaartje; mede doordat er tien vertrekken (groep 8 ) naar het voortgezet 

onderwijs.  Meer hier over in de volgende schoolkrant. 

 

We zijn inmiddels al gestart met buitenactiviteiten als we bv. even terug kijken naar de week van 

het zwerfafval. De groepen 5 t/m 8 hebben een groot deel van Miste verlost van zwerfafval. Er 

werd boven verwachting veel gevonden ( kijk ook op de schoolsite www.mistecorle.nl ). 
Leden van  Misters Belang namen de rest voor hun rekening; voor het milieu dus wel een beetje een 

nieuw begin. Ik vond het een prima activiteit, zeker de samenwerking tussen school en de belangen 

vereniging. 

 

Dit weekend (vrijdag) doen we mee aan het WVC-paasschoolvoetbaltoernooi (kijk ook op 
www.wvcpaasvoetbal.nl ). 
Veertien dagen geleden werd het eerste schoolteam winnaar van het MEC-toernooi, afwachten wat 

we nu gaan doen. Groep 7 en 8 doen beide mee met een zevental. Kom kijken, supporters verhogen de 

prestaties. 

 

Afgelopen donderdag had de oudervereniging weer een perfect paasontbijt op school georganiseerd. 

Zo’n kleine honderdveertig eieren werden er geserveerd en dat was geen probleem voor ‘de gasten’. 

Later op de ochtend was het eieren zoeken geblazen.  

 

De eerste juni start de Avondvierdaagse.  

In juni zijn de schoolreizen. Groep 8 gaat dit jaar met de Bargerpaske en school Woold naar 

Vlieland. We vertrekken op vrijdag, 4 juni. 

 

Mede namens het team, wens ik iedereen fijne dagen. 

 
Reinout Smilde 

 

 

 

   

 

 
   

 

 

groot in aandacht voor  verschillen 

  

 

   Uit de school geklapt……….  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                             Vereeniging Volksfeest Miste 
 

Op donderdag 21 januari hebben we onze algemene jaarvergadering gehouden. De voorzitter 

opende de vergadering om klokslag 20.00 uur, heette het koningspaar Jan en Jannie Wiggers en 

andere aanwezigen van harte welkom. De opkomst was traditioneel voor het volksfeest z’n 22 

personen. De voorzitter nam het afgelopen jaar in vogelvlucht door er waren geen 

bijzonderheden. De secretaris las de notulen voor en deze werden door de vergadering goed 

gekeurd. De penningmeester kwam met het financieel verslag over het jaar 2009-2010, het eind 

resultaat was positief. 

 

Dit jaar was aftredend Wim Voskuil, Wim heeft 10 jaar in het bestuur gezeten waarvan 6 jaar als 

voorzitter. In al die jaren heeft Wim samen met Ineke heel wat  werk verzet voor het volksfeest. 

Vice voorzitter Wim de Roos liet de 10 jaar van Wim en Ineke nog even de revue passeren en 

haalde zo nog enkele leuke herinneringen op. Als blijk van waardering hebben we Wim een 

verrekijker aangeboden en voor Ineke was er een bos bloemen. 

Als nieuw bestuurslid is tot het bestuur toegetreden Egbert Bos samen met  Anet Vruwink. 

Doordat Egbert deze avond niet aanwezig kon zijn hebben we op de afscheid vergadering/ visite 

bij Wim en Ineke de officiële handelingen verricht zoals overdracht van stropdas, paraplus, 

rozetten,de schort van de dames, de blouses en de hoge hoed, die overgedragen is door Jan te 

Lintum aan Wim Voskuil en nu gedragen zal worden door Egbert Bos.  

 

Het Beatrixfeest zal worden gehouden op zaterdag 24 april 2010 in zaal “Den Tappen”. 

De avond staat in het teken van de playback show aanvang 19.30 uur. 

We beginnen met de jeugd,die de mini playbackshow zullen verzorgen tot aan de pauze,  daarna 

beginnen de overige deelnemers met de playbackshow en zullen er voor zorgen dat het een 

onvergetelijke avond wordt. 

Het programma wordt ondersteunt door de entertainment Koning Bertil Nijmeier. 

We hopen op een groot publiek zodat het weer een ouderwetse gezellige avond wordt. 

 

Namens het bestuur van volksfeest Miste, wens ik u prettige paasdagen, 

 

Henny Woordes 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
  Schietvereniging WTM 

 

Het schietseizoen loopt weer naar het einde van de competitie. 

Dat betekent dat er weer kampioensteams bekend kunnen 

worden. Bij ons is een aantal weken geleden WTM 2 van de ASB 
(dinsdagavond) kampioen geworden. Met nog 1 wedstrijd te gaan 

nog steeds ongeslagen. 

 

Ook WTM 1 van de ASB maken nog een zeer goede kans om 
kampioen te worden. Zij staan met nog 1 wedstrijd te gaan 

bovenaan in de hoofdklasse. Kampioen worden in de hoofdklasse 

is een geweldige prestatie. Over twee weken weten we of dit 

gelukt is.  

 
In de WSB competitie (zondag) kan het Diopter team kampioen 

worden maar dan moeten ze de laatste wedstrijd wel winnen. Ook 

WTM 3 hebben nog een kans maar dan moet de koploper punten 

laten liggen en moet WTM 3 zelf winnen. We hopen dat dit 

allemaal gaat lukken, dan kan er weer een leuke receptie 
gehouden worden.  

 

Er zijn tijdens de competitie nog een aantal anderen toernooien 

gehouden waar een aantal leden aan hebben deel genomen. 

Allereerst was er het Aaltens kampioensschap. Hier kan men 
individueel aan meedoen en moet je tien wedstrijd kaarten 

schieten binnen een uur. Dit betekent 50 tellende schoten per 

persoon met een maximale score van 600 punten.  

 
Prijswinnaars waren hier:                                                    

Frank Reesink eerste plaats in de hoofdklasse 598 pnt.         

Jan Stemerdink eerste plaats in de A klasse 591 pnt.             

Dik Sellink derde plaats in de C klasse 574 pnt.          

Betsie Slotboom derde plaats in de E klasse 546 pnt.        
Remco Reiring eerste plaats in de jeugdklasse. 

 

Onlangs werd er door S.V. Juliana (woold) een schietconcours 

gehouden. Ook hier een aantal prijswinnaars:                                        

Jan Mengers hoogste schutter in zijn klasse.                       
Hans Geers hoogste schutter in de opgelegd klasse.             



 

Rudi Woordes hoogste schutter in de diopter klasse.             

Frits Geers vrije baan diopter.                                              

Henk Vruwink vrije baan open vizier opgelegd klasse. 

 
En dan was er nog het Nederlands kampioensschap Winterswijkse 

kaart. Hier is ook weer de deelname individueel en moet je tien 

kaarten schieten binnen een uur. Maximaal 600 pnt.  

 

De prijswinnaars waren:                                                       
Jan Stemerdink 3e plaats A klasse 587 pnt.                          

Henk Vruwink 2e plaats klasse opgelegd 591 pnt.           

Hans Geers 3e plaats klasse opgelegd 568 pnt.                        

 
Frank Reesink die op dinsdagavond bij WTM schiet en op zondag 

bij S.V. Treffer schiet had de maximale score van 600 punten 

geschoten en is dus Ned. Kamp. W’wijkse kaart. Frank een 

geweldige prestatie, jij en alle andere prijswinnaars van harte 

gefeliciteerd.  
 

Zo zie je maar dat er naast de competitie nog heel wat andere 

wedstrijden te schieten zijn en dat er bij WTM nog wel regelmatig 

prijzen worden gewonnen door de schutters. 

Hierbij wil ik iedereen een goed einde van de competitie toe 
wensen en indien er een kampioensreceptie komt hoop ik dat 

jullie hier nog gezellig wat komen drinken.                          

 

Binnenkort ook weer de ledenvergadering en de indeling van de 

nieuwe teams voor het volgende seizoen. Als er nog mensen zijn 
die wij WTM willen schieten op zondagmorgen of op 

dinsdagavond, meld je dan z.s.m. aan zodat je in een leuk team 

ingedeeld kan worden. 

 
Namens WTM  

 

J. Stemerdink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  Even voorstellen 
 

Beste Buurtkrantlezers, 

 

Mijn naam is Jan Wikkerink, 40 jaar woonachtig op wijngoed Dierkinck, 

ben getrouwd met jeanette en vader van Anne, Guus en Tom. 

Mij is gevraagd om een stukje in de buurtkrant te schrijven over mijzelf, 

en bij deze heb ik dan ook de eer om hiermee de aftrap te geven.  

Als ik niet thuis, in de wijngaard ben, of op de mountainbike zit, regel ik 

de personeelsplanning en kuikenverwerking bij Probroed in Groenlo, een 

broederij waar wekelijks een kleine twee miljoen kuikens de eierdop 

verlaten. 

In totaal werken er bij Probroed ongeveer 110 mensen waarvan 60 in 

Groenlo en 50 in Meppel. 

In Groenlo ben ik verantwoordelijk om de juiste mensen op de juiste tijd 

en plaats te krijgen, Verder ben ik verantwoordelijk voor de 

kuikenverwerking en een gedeelde productieleiding, al met al een 

gevarieerde baan. De rest van de tijd ben ik thuis werkzaam in de 

wijngaard die ik samen met mijn zus en zwager run. Zij geven 

hoofdzakelijk de rondleidingen en proeverijen, en ik houd me meer bezig 

met de teelt van de druiven. In september, oktober wordt er geoogst en 

worden de druiven verwerkt voor wijn door de coöperatie van de 

Achterhoekse wijnbouwers, die ook gevestigd is in Miste bij Woordes. 

De tijd die hierna nog overblijft, zit ik een beetje het weer uit te puzzelen 

en fiets ik op de mountainbike zondags vaak veldtoertochten of eigen 

ritten in de omgeving. In september ga ik samen met 400 enthousiaste 

mannen en vrouwen deelnemen aan de zwaarste mountainbiketocht van 

het jaar, 700km in 7 dagen door 4 landen voor één doel, de ziekte van 

Duchenne. Als startgeld moeten we minimaal €2500 bijelkaar 

sprokkelen en dit komt dan tengoede voor onderzoek naar de ziekte van 

Duchenne. 

De ziekte van Duchenne is een ernstige en erfelijke spierziekte die 

vrijwel alleen bij jongens voorkomt. Deze ziekte begint op jonge leeftijd 

en naarmate ze ouder worden neemt de spieractiviteit langzaam af, dus 

ook het hart, velen halen de twintig niet. Mountainbiken zit er voor hen 

al helemaal niet in en daarom doen wij dat en hiervoor zijn vele 

sponsoren nodig en wij kunnen er nog wel een hoop gebruiken, dus bij 

deze.  

 



 

 

Meer informatie hierover is te vinden op www.duchenneheroes.nl  of je 

kunt er ook voor bij mij terecht. 

Nou ik vond het leuk om iets te kunnen bijdragen aan de buurtkrant en ik 

hoop dat er nog vele Mistenaren of lezer de pen over zullen nemen om 

wat  willen vertellen over hun zelf. 

 

Groeten Jan W 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste 
Secretariaat: Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk-Miste - Tel. 0543-564498 - e-mail adres: harrie.deroos@planet.nl 
 

 

 

Zoals we reeds in de vorige 

buurtkrant schreven staan op 

zaterdag 27 maart een 7-tal 

jeugdspelers op de planken.  
 
Alle spelers in dit stuk zijn, zoals we dat 
noemen, talentvolle debutanten met veel 
fantasie. Zo is het gekomen dat ze dit stuk 
samen Henk te Brummelstroete, zelf hebben 
geschreven. Dus het is iets dat nog nooit eerder 
te zien is geweest. De regie wordt gedaan door 
Henk in samenwerking met Anita Reiring en 
Marjolein te Brummelstroete.  
Het stuk heeft de titel: “Pension Spits” 
Mevrouw Spits, of liever gezegd Majoor Spits, 
slaat een nieuwe weg in na haar militaire 

carrière.Ze opent een pension voor opstandige pubermeisjes en vandaag zal de eerste 
groep rebelse pubers arriveren. 
De bedoeling is dat ze opnieuw opgevoed gaan worden volgens de regels van het leger, 
maar dat beseffen de meisjes nog niet meteen. Ze vliegen elkaar meteen al flink in de 
haren en ze zijn ook niet van plan te gaan leven naar de Spartaanse huisregels van de 
majoor. Ook ontdekken ze toevallig dat Majoor Spits ook nog een bizar geheim met zich 
meedraagt. Krijgt de Majoor de meiden klein, worden bengeltjes engeltjes. Of wordt de 
Majoor zelf in de mangel genomen. 
Als U de buurtkrant leest is de uitvoering reeds geweest en zijn de spelers: Dena Geert, 
Lilian Dibbets, Anke de Roos, Kirsty ten Bos, Saskia Nijhof, Jordi Voskuil en Marjan 
Nijhof een hele ervaring rijker. Wij hopen dat ze er enorm van genoten hebben en dat 
het zeker voor herhaling vatbaar zal zijn !!!!!!!! 
De komende tijd is het voor de toneelvereniging een rustige periode. Alleen de 
leescommissie is druk aan het zoeken naar een mooi stuk dat in het najaar gespeeld zal 
worden.  We weten nu al dat de eerste repetitieavond gepland staat op de woensdag na 
het Mistersfeest. De uitvoering staat gepland op zaterdag 27 november 2010. 
 

 

      

                                  Toneelvereniging  

              O.B.K. 

                                                      Ria de Roos 

        

 

 



 

 

 

 

Meer bewegen voor ouderen 

 
Elke dinsdagmorgen gaan wij richting den Tappen want dan is er gym 

voor meer bewegen voor ouderen. 

Om 9uur zijn wij precent,even bijpraten en dan beginnen we om kwart 

over 9 met rondjes lopen,even goed alle spieren los lopen,en dan begint 

onze gym. 

Wat wij verder doen stond in de vorige buurtkrant ,door onze leidster 

Willemien vermeld. 

Maar wij  willen erg graag dames er bij hebben,50+ waar blijven 

jullie,kom eens kijken op een dinsdagmorgen. 

Dan kun je zien wat wij doen en hoe gezellig het is. 

Ik weet zeker dat jullie het met een glimlach bekijken en zeggen ik kom 

volgende week weer!! 

Dan wordt het bij de gymclub ook lente want dan bloeit de club weer op 

met mooie bloemen. 

Ik wens jullie fijne paasdagen en een mooie zomer toe. 

 

Groetjes:Dini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

C O N C O R D I A I N F O C O N C O R D I A I N F O C O N C O R D I A I N F O C O N  

We beginnen in deze eerste uitgave van 2010 met goed nieuws: onze dirigent Erik van de Kolk 

heeft zijn Kottense proefperiode doorstaan en mag blijven. Dat wilde Erik overigens zelf ook heel 

graag, want hij denkt de komende tijd heel wat moois neer te kunnen zetten met zijn 

Concordianen. Ook wij zijn inmiddels aardig gewend aan de werkwijze van Erik. Hij heeft veel 

humor, weet ons (serieus) te motiveren en is ook al enigszins ingeburgerd in ons 'sociale' leven. 

Dat Winterswijk geen kinderachtig dorpje is, maar een uit de kluiten gewassen koopcentrum met 

héél veel parkeergelegenheden, weet de (op 2 maart 25-jarige) Elburgenaar inmiddels ook. Na 

een gezellige nazit van de generale repetitie voor ons kerstconcert heeft Erik een half uur lopen 

zoeken naar zijn auto. Alle parkeerterreinen in het centrum struinde hij vertwijfeld af, maar wist 

niet meer waar hij zijn wagen had geparkeerd. Eenmaal terug in The Gallery werd met hulp van 

enkele toeschietelijke muzikanten een zoekactie op touw gezet. Mét succes, want het karretje 

werd diep in de nacht tot zijn grote blijdschap alsnog opgespoord… 

Tja, Auto & Erik; echt matchen doet 't niet. Op de heenweg naar Kotten voor de eerste 

repetitieavond in het nieuwe jaar gaf zijn op leeftijd gerakende bolide de geest op de snelweg bij 

Arnhem. Terwijl hij de voorzitter belde om te vertellen dat hij met smart op ANWB-hulp 

wachtte, zaten de Concordianen vanwege een grote stroomstoring in een pikdonker gebouw 

Wilhelmina van de overgebleven oliebollen te snoepen. Dubbele pech dus. Twee weken later was 

het wederom letterlijk en figuurlijk raak, toen Eriks vehikel van achter bruusk werd aangereden 

door een niet oplettende automobilist zodat hij met nek- en rugklachten opnieuw verstek moest 

laten gaan… 

We hopen dat al zijn vervoersmalheur nu definitief verleden tijd is. Zodat we wekelijks 

onbezorgd kunnen rekenen op Eriks presentie in de Kottense muziektempel, waar we zijn 

aanwijzingen met een glimlach opvolgen. Want het moet gezegd: diens opmerkingen omtrent ons 

musiceerniveau zijn bij tijd en wijle van een zelden vertoonde cryptische schoonheid. Een kleine 

bloemlezing van de rappe prater: 'Jullie spelen goed hoor, maar er klopt echt geen hol van' - 

'Koperblazers: jullie zijn in deze passage niet belangrijk; gewoon contributiemuziek maken is 

voldoende' - 'Ga nou eens van de noten áfspelen' - 'Onthoud nu wat ik zeg, sla het op met shift F7' 

- 'Beste mensen, nog één ding en dan gaan we écht verder…' U merkt het al; we hebben plezier 

met Erik en hij zeker ook met ons. Die aangename wisselwerking - noem het muzikale fun -  

hopen we de komende jaren te kunnen vertalen in klinkende concerten. 

Over het Vriendenconcert van 21 februari is, vanwege de deadline voor de kopij, helaas nog niets 

te melden. Te laat dus om het nog uitgebreid aan te kondigen en te vroeg om er al wat zinnigs 

over te kunnen vertellen. Afijn, eerst maar even een terugblik naar eind vorig jaar. 

Het jubileumconcert Kerst in Contrast, dat we op 13 december presenteerden in de Jacobskerk, 

mag op alle fronten geslaagd worden genoemd. De Concertcommissie is maanden in de weer 

geweest om er een heel bijzonder concert van te maken. Het was tevens de vuurdoop voor Erik 

van de Kolk, die met dit bijzondere 'vertelconcert' zijn Winterswijkse dirigeerdebuut maakte. We 

mogen stellen dat ons dit gelukt is, want het optreden klonk als een klok. 's Middags was er 

speciaal voor de jeugd een interactieve voorstelling, waarbij de kinderen met zangeres Maartje 

Waanders zongen. Ze mochten aan het eind zelfs op door de kerstman uitgedeelde instrumentjes 

met het orkest meespelen, wat met volle overtuiging gebeurde. 

Het avondprogramma, voor een goed gevulde kerk, verliep eveneens zeer geslaagd. En de 

drukbezochte nazit bij The Gallery - evenals Horen & Zien sponsor van dit unieke concert - 

mocht er ook zijn. Een waardige afsluiting van ‘80 jaar Concordia’. 

 

 



 

Ook ons andere jubileum, de 25e Kerst- en Nieuwjaarsactie, was wederom een groot succes. Al 

een kwart eeuw lang ontpopt onze fagottist Louis de Heer - geholpen door zijn vele koksmaatjes - 

zich als muzikale kok van Concordia. Als dank voor het vele culinaire werk dat hij in de 

afgelopen kwart eeuw voor Concordia heeft verricht, hebben wij Louis op zondag 3 januari 

muzikaal in het zonnetje gezet. Naast een mooie serenade hebben we onze huiskok vereerd met 

de Zilveren Oliebol en een prachtig beeldje. Echtgenote Lidy werd verrast met een fraai boeket. 

Ook was er een bloemetje voor de actiecoördinatoren Gea Hijink en Agnes Hengeveld, die er 

voor zorgden dat de productie organisatorisch vlekkeloos verliep. De actie heeft ruim 5000 euro 

netto opgebracht. Een geweldig resultaat, waarvoor we alle gulle afnemers en noeste werkers van 

harte bedanken! 

Verder ontvingen we in december weer een mooie lijst met geslaagde muziekleerlingen, waarvan 

twee met lof! Wij feliciteren: Dylan Wassink - ongestemd slagwerk A, Simone de Roos - klarinet 

A met lof, Renée Heijnen - klarinet A, Anne te Kulve - trompet A, Lyanca te Kulve - dwarsfluit 

A, Mailynn van der Zwet - klarinet A met lof, Annelena Mennink - klarinet B en Joke Schreurs - 

klarinet B. Allemaal geluk gewenst en ga zo door! 

De malletband gaat een feestelijk jaar tegemoet. Het is namelijk in oktober vijftig jaar geleden 

dat de toenmalige drumband werd opgericht. Op 9 oktober zijn er jubileumactiviteiten gepland. 

De precieze invulling wordt momenteel nader uitgewerkt. Het gaat in grote lijnen om een 

combinatie van optredens van de malletband, ons harmonieorkest en de majorettes en tevens de 

drumfanfare, majorettes en vendeliers van St. Switbertus. Het ligt in de bedoeling om een en 

ander te laten plaatsvinden in het centrum van Winterswijk. Aansluitend is er dan nog een 

gezellig samenzijn met alle mensen die meegewerkt hebben. Details volgen in de volgende 

Ontmoeting. 

De malletband was samen met St. Switbertus actief in het carnavalsweekend. Zaterdag werd de 

optocht in Losser opgeluisterd en maandag (Rosenmontag) was Bocholt aan de beurt. Verder 

nemen de slagwerkers op 2 mei met St. Switbertus deel aan een schutterskringconcours. Hier 

doen ze samen met de drumfanfare mee aan het onderdeel marswedstrijd. Ook heeft de 

malletband zich aangemeld voor de muziekwedstrijd waarbij ze zich laat beoordelen. Het betreft 

hier geen officieel concours van de KNFM, maar een initiatief van Achterhoekse 

schuttersverenigingen. 

De jonge garde van Concordia laat van zich horen op zaterdag 20 maart. Tijdens de jaarlijkse 

jeugduitvoering in gebouw Wilhelmina presenteren de diverse geledingen zich onder het 

veelbelovende motto: 'Ik hou van Holland'. Ook zet een compleet nieuwe minirettegroep haar 

beste beentje voor. De uitvoering begint om 19.30 uur, de toegang is gratis, maar een vrije gift is 

uiteraard welkom. We hopen u daar allemaal te mogen begroeten! 

Tot de volgende Ontmoeting, 

Jan Heijnen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

GROEP 5 EN 6 

 
Zwerfafval 

Op woensdag 17 maart  

               gingen we zwerfafval opruimen. 

Op school kregen we 2 handschoenen en knijpers. 

We gingen om half 10 weg. 

We gingen met groepjes van 4 of 5 kinderen  1 

vader of moeder. 

We hebben ongeveer tien zakken vol met afval. 

Toen we half elf op school waren  

gooide meester alles op de grond. 

Groep 5-8 moesten we naar buiten om een foto te 

maken met het afval. 

 

Groetjes  

      Bart,Chiel en Hidde 

 
 

 

 
 

Pasen is leuk bij Pasen eten we altijd lekker op 

school. 
We nemen dan altijd 2 of 1 ei mee en die gaan we schilderen. 
Die gaan dan de ouders en meesters en juffen verstoppen. 
Dan mogen wij ze gaan zoeken. En het is dan altijd super 
gezellig.    Van JILL 
 
 
Kalfjes en koeien. 

Kalfjes zijn schattig en lief. 

Ik heb kalfjes thuis. 

We hebben er nu al 4. 

 

 



 

Maar we krijgen er nog meer. 

We hebben 2 jongens en 2 meisjes. 

Je hebt ook pinken,dat is een soort koe die nog geen jongen heeft gehad. 

Een koe heeft ook uiers. 

Daar drinkt een jong uit. 

Koeien hebben ook kaartjes in de oren. 

Daar mag de boer een nummer voor kiezen. 

En kalfjes kunnen na een kwartier al staan. 

van Carly 

 

 

 

 
Woensdag 17 maart hebben groep 5 t/m 8 zwerfaval opgeruimd. We 

hebben heel veel opgehaald. Meester heeft op het laatst alles op kop 

gehaald. En toen vroeg meester of we even naar buiten kwamen. 

Toen hebben we nog een paar foto’s gemaakt. Meester zei dat hij 

nog foto’s op de site ging zetten. Wij zijn langs Vivaldi geweest. Ons 

groepje was Sanne Puck Bernice Huub en onze leider was Saskia. 

We hebben handschoenen aan gehad ze waren groen met wit. We 

hebben een pet op gehad die we mochten houden. We hebben heel 

veel rommel opgehaald. Twee zakken vol.  

Van: Bernice & Sanne 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
De lente is leuk want er gaan bloemen bloeien. 

Zo als tulpen rozen en zonebloemen en dat is mooi. 

En de dieren krijgen dan kinderen. 

Zo als kalfjes veulens en kuikens. 

 En het zonnetje schijnt. 

 En dan is ook Pasen . 

En dat is leuk want je gaat paaseieren zoeken. 

Wij thuis zoeken ook paashazen. 

En dat is lekker. 

 

 

 
    

Van zoë groep 5  

 

Zwerfafval 

 

Woensdag hebben groep 5 6 7 en 8 

Zwerfafval op ge haalt . 

 

 



 

en ik ben in de sloot ge vallen. 

Toen was ik mijn pakje veloren. 

Ik zat bij Lisanne,Zoë,Bart  

Groepje . Bart werd haast aan gereden. 

 Wij hebben als voor de deur gelegd  . 

En toen zijn wij op de foto ge maakt .  

Groetjes Nick ten Bokkel 
 

De natuur 

 
DE  NATUUR IS EEN MOOI STUK AARDE. 

WE GAAN EEN ACTIE DOEN VAN NATUURLIJK 
SCHOON. IK ,CHIEL, HIDDE EN JILL HEBBEN EEN 

VUINISZAK VOL. 
IN DE NATUUR ZIJN OOK DIEREN. 

BIJVOORBEELD DE EEKHOORN EN DE VOGEL DIE 
ZIE JE VAAK IN DE BOMEN. DE EGEL ONDER DE 
BLADEREN.IN DE NATUUR VIND JE DE MOOISTE 
DINGEN ZOALS DE BLOEMEN EN DE BOMEN. VEEL 

DIEREN WORDEN BEDRIJGT . 
OMDAT DE MENSEN AFAL OP DE GROND GOOIEN 
WORD DE AARDE WARM EN SMELD HET IJS OP DE 

NOORD-POOL. 

VAN : FLOOR OLDERAAN 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Op 17 maart heb we zwerfafval op ge haalt. 

 

 

 



 

We moesten in groepjes ik moest met Ellis Manou 

Carly laura  g en juf we kregen een. 

Knijper koeken handschoenen pet en drinken. 

We handen 2zaken vol toen we klaar waren in. 

De tunnel ging we nog op school op halen. 

Het was erg leuk en erg veel maar iedereen vont het leuk 

Volgens mij. 

Groetjes van carmen oonk 

 

 

 

 
 

 

Hallo allemaal, 

Wij hebben woensdag zwerfafval opgeruimd. 

Het was heel leuk en daarom wouden wij er een schoolkrant stukje over 

schrijven. 

En we hebben heel veel opgeruimd. 

We kregen een 

knijper,zak,handschoen,drinken,koek,hesje 

en een pet mee. 

Met het hesje vielen we op. 

Iemand was in de sloot gevallen. 

Zijn sok was helemaal nat. 

We hebben veel opgehaald met zijn allen. 

Er zaten vier kinderen in één groepje. 

We hadden nog een schedel gevonden. 

Maar wel een kleine. 

Elk groepje ging een andere kant op. 

Sommige kinderen gingen met de fiets sommige gingen met de auto en sommige 

loopse. 

 

Groetjes Lisanne de Roos en Manou de Greve  

 

 



 

Pasen 
Pasen is erg leuk. 

Dat komt om je kan er prijsjes mee winnen. 

En eieren kan zoeken. 

Dat vind ik erg leuk op Pasen. 

Maar dat niet alleen. 

Ik vind het ook leuk om lekker gezellig 

Bij elkaar te zijn 
 

 
 

Groetjes ellis 

 

 

Zwerfaval(en de natuur). 
 
De natuur is belangrijk voor ons en het word toch beschadigt .En 

wij zijn met de school een actie 
begonnen. En dat heet zwerfaval zwerfaval is vies en beschadigt 

de natuur. 
En er leven heel veel dieren zoals de vogel,vilder,egels en anderen 

dieren. 
Zo zie je maar dat je de natuur nodig hebt om te leven. En jij kan 
heel goed helpen hou met je school actie over zwerfaval! En doe 
hele hou je omgeving schoon en je levert een bijdrage aan het 

milieu. Kijk op cleanerplenetplan.nl  
(PS:wij hebben het ook gedaan leuk joh) 

Liefs Puck. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

We eten met Pasen dat is lekker 

 

Pasen is erg leuk 

Met Pasen doen 

We spelletjes dan zoeken  

We eieren  

Dat is leuk en de eieren zijn mooi 

 
Van Huub de gooijer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 maart zijn we afval gaan oprapen met de groepen 5, 6, 7 en 8. 

Er waren al wat voorbereidingen, we gingen een week van te voren wat 

vragen doen en we kregen een kijkplaat. Daarop moesten we allemaal dingen 

ontdekken. Op die woensdag dat we afval gingen oprapen werden er ook 

groepen gemaakt. Dit waren de groepen: 

 
Groep 1 liep door de wissinkweg en de meenkmolenweg.  

Groep 1 waren:  

Carmen, Carly, Manou, Laura G. en Ellis 

Leider : Juf Eugenie 

 

Groep 2 liep door de Breukinkweg-Lutgerweg en de Benninkweg. 

Groep2 waren: 

Chiel, Floor, Jill en Hidde 

Leider : Bert 

 

Groep 3 liep door de Brinkeweg-Binnenboomweg en de Halteweg. 

Groep 3 waren: 

Sanne, Huub, Bernice en Puck 

Leider : Saskia 

 

Groep 4 liep door de Ubbinkweg-Misterweg en de Halteweg. 

Groep 4 waren: 

Wyona, Simone, Mark en Guus 

Leider : Conny 

 

Groep 5 liep door de Binnenboomweg-Huttenweg en de Kotmansweg. 

Groep 5 waren: 

Laura M., Joost, Emmaly en Corné 

Leider : Marianne 



 

 

Groep 6 liep door de Brinkeweg en de Vreehorstweg. 

Groep 6 waren: 

Lisanne, Nick, Zoë en Bart 

Leider : Christi 

 

Groep 7 liep door de Smeenkstegge-blekkinghof van vivaldi tot het bordje ‘Woold’ 

Groep 7 waren:  

Jurjen, Milou, Inez en Marije 

Leider : Katri 

 

Groep 8 liep door de Brinkeweg/Bosweg – Heurntjesweg- Hellekampweg en de Kreilweg. 

Groep 8 waren:  

Tycho, Harm, Jarno, Mailynn en Sharon       

Leider : Meester Reinout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sharon Dekkers 



 

 

 

Inez, Mailynn en Simone hebben een boomhut in het bos. Iedere woensdag en 

vrijdag na schooltijd gaan ze ernaartoe. Inez neemt dan altijd wat te 

knutselen en te kleuren mee, Mailynn zorgt voor het eten en Simone komt met 

een thermoskan vol met thee.  

 

Het is woensdagmiddag, 14.45 uur. Inez, Mailynn en Simone komen net uit 

school. ‘Ik heb zo’n zin in vanmiddag!’ zegt Inez, die al haar fiets van het 

slot heeft gehaald, ‘jullie nemen toch wat te eten en te drinken mee naar de 

hut?’ 

‘Natuurlijk!’ zegt Simone, ‘dat doen we toch altijd!’  

De meiden lopen naar huis. Ze hebben allemaal zin in vanmiddag. 

Inez zet haar fiets tegen de boom aan. Ze klimt de trap van touw op. Eenmaal 

binnen wacht ze op de andere meiden. Het duurt niet lang voordat Simone er al 

is. Met z’n tweeën schenken ze de kopjes vol thee in. Na een paar minuten komt 

Mailynn er ook aan. ,Sorry, ik ben wat laat. Maar ik moest mijn moeder helpen 

met de hond uitlaten!’ 

,Dat geeft niet, je bent er nu toch?’ zegt Inez, die er helemaal geen punt van 

maakt.  

Na een kwartier theeleuten en koekjes eten, gaan ze knutselen. ,Ik ga een 

vakantiekaartje maken!’ zegt Simone. ,En ik een mooie bloem!’ zegt Mailynn. 

,Ik weet het nog niet.’ zegt Inez, een beetje bedroefd. ,Maak dan iets voor je 

vader en moeder?!’ zegt Simone, die al begint te knippen. ,Oké!’ zegt Inez. En 

pakt al een gekleurd papiertje. De meiden hebben het naar hun zin. Totdat ze 

een gejank horen. ,Dat lijkt wel een hondje!’ zegt Mailynn. Met z’n drieën 

gaan ze kijken. Het blijken drie puppy’s te zijn. ,Aaah, wat lief!’ zeggen ze 

alle drie tegelijk. ,Ik wil altijd al zo’n puppy!’ zegt Simone, en ze klimt al 

van de touwtrap af. ,Het is een  

Beagle.’ legt Mailynn uit.                                                      
Inez loopt meteen naar  

een ander hondje. ,Wat  

lief!’ is de eerste reactie. 

,Dat is een labrador!’ 

zegt Mailynn, zij loopt meteen naar een ander hondje. Het is een Boxer. ,Kijk, 

deze vind ik lief!’ zegt ze, 

‘Hebben jullie al een naam 

voor ze?’  

‘Misschien mag ik haar niet 

eens houden!’ zegt Simone, 

‘Ik heb thuis ook nog een 

kater hè!’ 

‘Ja, da’s waar.’ zegt Inez. ‘We kunnen ze ook wel hier houden?’ zegt Mailynn. 

,Ja! Dat is een goed idee!’ zeggen Inez en Simone in koor. En dat deden ze. De 

meiden gingen nu iedere dag naar de hut. En de hondjes en de meiden, 

leefden nog lang en gelukkig!        

 

Groetjes van Simone de Roos, Mailynn van der Zwet & Inez Tolkamp                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Super big                               Bat big                            Spider big                    

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Super big, Bat big en Spider big liepen door de straten van New York. “Het is midden in 

de middag en ze horen geen auto`s rijden. “Het is stil, te stil.” Zegt Spider big. Er komen 

twee ninjaturtles aan. “Een van hen heeft het magische donderswaard! Maar dat is 

onmenselijk die MOET IK HEBBEN!” zegt Bat big. Bat big duikt op het zwaard af, trekt 

het uit de handen van de ninjaturtle en geeft hem een lel. De ninjaturtle gaat op de grond 

liggen, want hij heeft heel veel pijn. “Zo Zo!!” roept Bat big. “We hebben er één.” Zegt 

Spider big. “Nu de ander nog.” Zegt Super big. Spider big springt op en suist op de andere 

ninjaturtle af. Maar helaas gaat zijn slag mis. De ninjaturtle grijpt hem bij zijn poot en 

doet hem in een zak. “Zo jullie kennen vast het gezegde: Wie het laatst lacht lacht het 

best!” WAHAHAHA. En zo verdwijnt de ninjaturtle zo goed als hij gekomen is. Super 

big zegt: “Oh, nee!! We zijn Spider big kwijt!!” Bat big zegt: “Ach wat maakt het uit we 

hebben nu een heel mooi zwaard!” “Hoe kan je dat nou zeggen!? We zijn één van onze 

teamleden kwijt geraakt!!” Bat big geeft Super big wel gelijk. “Nou dan gaan we er 

achteraan!!” zegt Bat big. “Je hebt gelijk. We gaan achter die schildpad aan en redden 

Spider big!”  

Intussen… 

“Zo jij gaat nu zeggen waar je woont biggetje.” Zegt één van de ninjaturtles. 

“NOOOOOOIT!!!” schreeuwt Spider big. “trouwens wat is dit een groot bedrijf wie 

werken hier eigenlijk?” vraagt Spider big. “Alle schildpadden van de wereld proberen we 

in onze macht te krijgen. En dan als we dat hebben gedaan veranderen we ze in 

ninjaturtles. Als dat gebeurt is veranderen we de hele wereld in een paradijs voor ons en 

laten we iedereen als slaaf bij ons werken.” “Dat is echt niet aardig.” “Weet je ik heb 

altijd al slaafjes gewild die tegenwerken en weet je wat ik vind jouw wel geschikt.” “Oh, 

nou dank je. Eeeh ik bedoel: Dat doe je niet jij biggen dief!!”  

Later deze middag: 

“Zo, we hebben ook dit netvurende geweer af.” Zegt Super big. “Nou als we nu ook nog 

de kracht van het donder zwaard erin stoppen dan hebben we een elektrisch geweer.” Zegt 

Bat big. “Goed idee” zegt Super big.  

Even later stormen de twee biggen het bedrijf van de ninjaturtles in. “Zo zo, jullie 

stormen dit gebouw in?! Waarom ga je niet gewoon door de deur?! Je kan net zo goed 

even kloppen!!” schreeuwt de ninjaturtle. “Nou eeh ziet u we zijn uw vijanden en eeh…” 

“Jij moet Spider big terug geven jij… jij… schildpad!!” schreeuwt Bat big er doorheen. 

“Wie noemt mij een schildpad?!” “Hij daar.” Zeggen ze tegelijk en wijzen elkaar aan. 

“Nou dan kan ik jullie net zo goed allebei pakken!!” “Nee!!!”  roepen ze in koor. Super 

big springt op en doet zijn handen voor de ogen van de ninjaturtle. “Nu!! Bevrijd Spider 

big!!” “Hier ben ik!!!” schreeuwt Spider big zo hard als hij kan. Gelukkig hoor Bat big 



 

hem. “Ik maak je los vriend!” Intussen horen ze allemaal geluiden in de andere kamer van 

het bedrijf. 

Gelukkig is het allemaal goed met Super big. Als de andere twee biggen er aan komen  

pakken ze de ninjaturtle. “Zo we hebben hem en nu kunnen jullie het stomme plan  

niet meer uitvoeren!!” zegt Spider big. “Ja, ja jullie hebben me maar de andere nog niet! 

Wahahahahaha!!!” zegt de ninjaturtle. “Nee maar dat hoeft ook niet die zijn allemaal al 

bang weg gerent.”  

En zo is Spider big gered. En de ninjaturtles komen nooit meer opdagen. 

                                                             

 

 

Harm & Mark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M.E.C. toernooi 

 

Gisteren hadden we bij M.E.C. een toernooi. O.B.S. Miste Corle deed met 2 teams mee, een team van 

groep 8 en een team van groep 7. Wij waren: “Miste Corle 1 (groep 8). Onze tegenstanders waren: 

“Möllenveld meisjes”, “ ’t Bastion mixed” , “ ’t Bastion meisjes” en “ Miste Corle 2 (groep 7)”. We 

begonnen tegen Miste Corle 2,  daarvan met 3-0 gewonnen. Daarna moesten we tegen ’t Bastion 

mixed, daarvan hebben we met 6-0 gewonnen. Daarna moesten we tegen Möllenveld, daarvan hebben 

we met 5-0 gewonnen. Toen hadden alle teams 25 min. pauze. Toen de pauze over was begonnen we 

aan de laatste wedstrijd, dat was tegen ’t Bastion meisjes, daarvan hebben we met 2-0 gewonnen. 

Kortom we hebben alles gewonnen en waren 1e geworden. 

 

W.V.C. toernooi 

 

Vrijdag 2 april hebben we een toernooi bij W.V.C. genaamd: “Paasvoetbaltoernooi”. Ook hier doen de 

beide teams weer mee, ook onder dezelfde naam. Dit is ons schema:  

9.20  – 9.40  tegen Kotten 

10.10 – 10.30 tegen de Olm 2 

11.00 – 11.20  tegen de Esch 

Als we geluk hebben komen we ook nog in de kruisfinale die is om: 

11.50 – 12.10 

En als je dan wint kom je in de finale: 

12.40 – 13.00                                                Wil je kijken, moet je even deze link intypen:  

http://www.wvcpaasvoetbal.nl/  

en daar vindt je de nodige info. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Tycho, Jarno en Guus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Afgelopen februari heeft groep 8 de CITO toets gemaakt. 
Deze toets was op de computer. En wij deden de CITO toets wat 

later zoals meerdere scholen . In totaal waren er 12 toetsen van 

verschillende dingen zoals: taal,rekenen,wereldoriëntatie enz. in 

totaal hebben we er 1 week en 2 dagen over gedaan. Een paar 

kinderen deden niet mee die hadden al de uitslag. Want die deden 
het op een andere school. 

Er zijn goede uitslagen voor de rest van de kinderen. 

We zijn nu ingeschreven op de driemark. 

 

Wyona Tijdeman & Laura Geers 
 
 

 

 

 
 

Een lief, behulpzaam, klein muisje. Dat muisje woont in Maastricht. Hij zit op een 

dierenschool. Krokodil is muis zijn beste vriend. En olifant vind muis ook aardig. 

Maar olifant is bang voor muis, best zielig eigenlijk. Vandaag ging hij weer naar 

school. “Hoi”, zei krokodil. “Hai”, zei muis vriendelijk terug. Olifant zit te bibberen 

op zijn stoel. Waarom bibber je olifant? Zeggen krokodil en muis. I.i.i.k b.b.b.ben 

b.b.b.bang v.v.v.voor jou. Waarom dan? G.g.g.gewoon! “Oké”, krokodil hier komen we 

niet uit. We gaan wat anders doen. Kan niet, meester slak komt er aan. Ach dat 

duurt nog wel even, met die slome slak. De laatste dieren komen binnen. Je bent 

eigenlijk nooit te laat bij meneer slak. Het duurt altijd wel een uur voor dat 

menneer slak er uiteindelijk is. Dus we moeten snel iets verzinnen. Binnen kort gaan 

je op kamp en olifant wou met muis in de tent. Muis snapte er niks van want olifant 

is bang voor muis. i.i.i.ik w.w.w.wil n.n.n.niet m.m.m.meer m.m.m.met m.m.m.muis i.i.i.in 

d.d.d.de tent. Wat jammer, denkt muis. Dan gaat krokodil wel bij muis in de tent. 

Opgelost! Kamp wordt uiteindelijk SUPER de SUPER leuk! 

 

Getypt door: Laura Mengerink en Milou Dekkers.       
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
17-03-10 

 

 
We hebben vandaag zwerfafval opgeruimd. Toen we met 

estafette bezig waren heeft Tom de spullen klaargelegd, 

zoals: veiligheidsvest grijpstok vuilniszak en eten en 

drinken.  Er werden ook groepjes gemaakt. Elk groepje 

werd geleid door een ouder. De ouder kreeg een kaart 

mee zodat je wist waar je moest beginnen als alle 

groepjes bij het begin waren gingen ze zoeken. Er waren 

hele rare dingen te vinden we hebben bijvoorbeeld een 

teil !!! gevonden en een mega plastic prop !!!  en 

Jarno had een bumper !!! gevonden en nog meer rare 

dingen niet om op te noemen. Toen we weer bij school 

kwamen hebben we al het afval voor de deur neer gelegd 

en toen hebben we een foto gemaakt. En daarna al het 

afval en de containers gedaan. 

 

Jurjen Joost en Corné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Er waren eens twee meisjes genaamd: Emmaly en Marije. Marije kwam bij Emmaly 
spelen. 
Ze wisten niets wat ze zouden doen, dus ze vroegen de moeder van Emmaly of die nog 
iets wist. 
De moeder zei:”ga maar naar de zolder, dan kunnen jullie mooi opruimen” 
Dat vonden de meiden wel goed, dus gingen ze naar de zolder. 
Toen de er eenmaal waren zei Marije:”wat een troep is het hier!!” ”Ja, inderdaad” zei 
Emmaly. Samen liepen ze een beetje op zolder te rommelen. “He, kijk een dagboek! Is 
die van jou?”  “nee” “misschien van je oma?” “ ik denk het niet!” “er staat vast wel een 
naam in!” “Ja, kijk anders maar even, ” “ik? Het ligt toch bij jou op zolder?” “Ja maar het 
is niet van mij of mijn moeder dus jij mag er wel in kijken” “oké, kijk hier staat de naam: 
Ria” “Lees eens veder Marije!!” “Ok hier staat….” 
 
Liefste Dagboek,       26-11-1950 

Vandaag heb ik een hele leuke jongen ontmoet, 

Hij woont hier 1 straat verderop! 

Hij heet: Willem 

Hij is echt super leuk! 

Ik ga morgen bij hem op bezoek, 

Met een hele mooie bos bloemen. 

Nou ik ga maar slapen dan ben ik morgen lekker fit! 

Liefs Ria 

 

“Wow…. Wie is Ria? en waar zou zei wonen?”  “kijk anders even op de volgende 
bladzijde!!” “Oke”  
 
Liefste Dagboek, 27-11-1950 

ik ben vandaag jarig! 

Ik heb hele leuke kaartjes gemaakt waar op staat: 

Ik ben vandaag jarig! 

Kom je ook? 

Van 14:00 16:30. 

Bij: Lianastraat 25
a  

Liefs Ria 

 

“kijk! Ze woont in de Lianastraat nr.25a” “kom dan gaan we daar naartoe, misschien wil 
ze haar dagboek wel graag weer terug hebben!” “kom dan gaan we meteen!”  
“mam! We gaan!!”  “waar gaan jullie naartoe dan?” zegt de moeder “naar de Lianastraat” 
zegt Emmaly “wat doen?” “we hebben een dagboek gevonden en die willen we 
terugbrengen!” “Oke komen jullie wel voor 5 uur terug? Dan komt de Marije’s moeder, 
Marije ophalen” “Oke, mam dan zijn we er wel weer!”  “Doei”  “Doei” zegen Marije en 
Emmaly tegelijk. 
Ze gaan op stap, even later komen ze bij het huis aan. Marije belt aan. Ding, Dong. 
“Hallo” zegt een mevrouw die vrolijk in de deuropening staat. “Hoi” zeggen ze “Kan ik 
iets voor jullie doen?”  “bent u Ria?” vragen Emmaly en Marije tegelijk. “ja ik ben Ria”  “ 
nou het zit zo: we hebben bij mijn vriendin op zolder een dagboek gevonden, is die van 
u?” “Ja, die was ik al heel lang kwijt!! Heel erg bedankt dat jullie het hebben gebracht!!” 
“ik ben jullie eeuwig dankbaar!” 
 
Getypt door: Marije Kocken & Emmaly van Schuijlenburg 
 
 



 

 
 

 

 


