
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie… maart 2012      

                                                                                                                                        
 

                           
NOTULEN JAARVERGADERING 15 februari 2012 

 
Om 20.00 uur opent voorzitter Frank Glorie de 
vergadering die bezocht wordt door 37 personen. 
Dit jaar voor het eerst bij Den Tappen. In het 
verleden werd de jaarvergadering altijd in school 
georganiseerd. 
 
De notulen van de jaarvergadering op 14 maart 
2011 worden voorgelezen door Evert de Roos. 
Henk Berenschot licht de status van de 
spoorwegovergang toe. Deze bevalt goed en is 
speciaal ontwikkeld voor o.a. agrariërs, 
ruitertochten, fietstochten etc. De firma die deze 
overgang levert, wil hier graag mee verder. Wellicht 
is het breder toepasbaar. Denk hierbij ook aan de 
koetstochten. Deze overgang zal ook bij de 
uitwerkgroep van de buurtschappenvisie worden 
toegelicht. Er dient dus meer aandacht richting 
gemeente/provincie gegeven te worden. 
Tevens is door Frank Glorie de status van de 
buurtbus toegelicht. Op dit moment is er bij de 
Provincie geen financiële mogelijkheid om de 
buurtbus te bekostigen. Daarnaast zal er ook 
overleg met Arriva plaatsvinden.  
 
Het verslag is door iedereen akkoord bevonden. 
 
Evert de Roos (secretaris) loopt in vogelvlucht het 
afgelopen jaar door. De volgende zaken zijn 
aangegeven: 
 

• In 2011 is er weer 2x het zwerfvuil 
ingezameld. 

• Op 12 november is er een delegatie van 6 
personen (2 uit Miste Jan Leemkuil en 
Evert de Roos) naar de Nationaal 
PlattelandsParlementsdag geweest in de 
Tweede Kamer. Ook TweedeKamer lid 
Johan Houwers uit Winterswijk was hierbij 
aanwezig. Doel was om de toekomst van 
het platteland te bespreken. Hoe houden 
we deze leefbaar.   

                                                   (zie verder op) 
 

 

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 Jan Stemerdink 
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 5 april  2012 

 
De kopij moet binnen zijn op 28 juni 2012 
          
           
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang – notulen jaarverslag 
Centrale agenda 
Schmallenberg 
Houdbaarheidsdatum 
Volksfeest 
Verkeer en veiligheid 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
OBK 
Schietvereniging WTM 
Gemengd koor Kotten 
Uit de school geklapt 
Vanuit de oudervereniging 
Groep 1 t/m 8 
 
 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

april  

6 Paasschoolvoetbaltoernooi ( zie: www.wvcpaasvoetbal.nl) 

7 WTM clubavond 

13 Slotavond bowlingcompetitie 

21 Corle the movie  20.00 uur ‘de Woord’ 

22 Matinee in theater Corle  11.00 uur ‘de Woord’ 

30 Begin meivakantie 

mei  

3 Jaspersjeugdsportdag (hockey, softbal, voetbal, zwemmen, korgbal, tennis, waterpolo) 

7 School begint weer 

26 Oud papieractie MEC 

juni  

8 Groep 8 gaat naar Vlieland met Woold, Kotten en Waliën 

9 Inzameling landbpuwplastic 

juli  

1 Fiets oriënteringstocht (Corle) 

7 Begin zomervakantie basisscholen 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 
 
(vervolg eerste pagina) 
 
 

Dit gebeurde in de vorm van 3 workshops t.w. Krimp, Burgerparticipatie en Duurzame energie. 
Meer informatie is te vinden op www.nationaalplattelandsparlement.nl 

• Landbouwplastic is in 2011 ook weer ingezameld. Dit zal ook dit jaar weer gebeuren op 
zaterdag 9 juni 2012. 
 

• In 2012 zal de subsidie minder worden. Dit als compensatie voor de afdracht van geld door de 
gemeente aan VKK Gelderland. Dit in onderling goedkeuren van alle belangenverenigingen. 
 

• De kerstboom is ook dit jaar weer versierd. 
 

• Op 14 april is de opening van de Krosenbrinkroute georganiseerd bij Den Tappen. Hierbij was 
uiteraard Henk Krosenbrink zelf ook aanwezig. 
 

• Op 21 oktober heeft Henk Krosenbrink zijn nieuwe boek “Scholier in Oorlogstijd” 
gepresenteerd bij Den Tappen. 
 

• Er zijn dit jaar nieuwe informatieborden geleverd ter vervanging van de vorige. Op dit moment 
zijn de huidige borden in Miste nog in goede staat. De zullen vervangen worden zodra dit 
noodzakelijk is. 
 

• Inmiddels zijn er 12 personen opgegeven voor het project Hartveilig Wonen. Iedereen krijgt 
bericht van Connexxion over de te volgen opleiding. 
 

• In 2011 is er schade geweest aan de schuilhut. Vermoedelijk door scholieren. Dit is weer 
hersteld. Evert de Roos wijst nogmaals op een eerder gepubliceerde brief van een gesprek 
met de politie. Zodra men wat ziet, meteen de politie bellen en/of de mensen hierover 
aanspreken. 
 

• Er is dit jaar een informatieavond geweest over een windmolenpark. Hierover is best veel 
ophef over.  
 

• Er zijn 7 borden van de Dialectkring geplaatst bij o.a. Den Tappen. Dit ter promotie van het 
dialect. 
 

• Dit jaar zijn er diverse workshops geweest van de Buurtschappenvisie (o.a. van de 
uitwerkgroep Verkeer & Veiligheid en Wonen). Bij Verkeer&Veiligheid ging het in eerste 
instantie om het verkeer. Echter is er naarmate de visie vordert, steeds meer aandacht voor 
inbraken. Tijdens de workshop ging het alleen maar om inbraken.  
 

• Er is wederom een snelheidsmeting aan de Brinkeweg. Inmiddels wordt er een project door de 
gemeente voorbereid om de veiligheid te verbeteren in de kern bij school. 
 

• Misters Belang is steeds op zoek naar mooie, leuke informatie voor zowel de buurtkrant als 
website.  
 

• Er wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is om de buurtkrant huis aan huis te 
verspreiden. Eventuele mogelijkheden zijn sponsorgelden van bedrijven, bijdrage van alle 
verenigingen. 
 

• Paul Visser heeft in 2011 de functie van Herman van Eerden overgenomen. Herman heeft bij 
de jaarvergadering in 2011 afscheid genomen.  

 
 
Jan Makkink behandelt het financiële verslag. Het jaar 2011 is goed afgesloten. De kascontrole is 
uitgevoerd en goedgekeurd door Henk Berenschot en Jan Leemkuil. Henk Berenschot heeft de 
controle 2 keer uitgevoerd. Wim de Roos biedt zich aan als vervanger. Jan Leemkuil is weer 
beschikbaar voor 2012.  
 



 
 
Rondvraag: 
 
Ria de Roos vraagt of andere verenigingen ook het zwerfvuil kunnen ophalen, zodat ook zij een 
financiële tegemoetkoming krijgen. Hiervoor zullen de verenigingen in overleg moeten treden met 
Misters Belang. Op dit moment wordt het zwerfvuil verzameld door Misters Belang. 
Wim de Roos vraagt wie de buurtbus betaald. Antwoord: Buurtbus wordt inclusief brandstof bekostigd 
door Arriva. De chauffeurs zijn vrijwilligers. Daarnaast is er een budget voor opleiding, feestavond etc. 
beschikbaar. 
 
Afscheid Frank Glorie: 
Frank heeft aangegeven om vanwege de drukke werkzaamheden na ongeveer 8 jaar in Misters 
Belang te hebben deelgenomen, te stoppen. Hij is erg druk met zijn bedrijf en heeft daarnaast ook de 
apotheken van de Wolfederatie in het noorden van het land overgenomen. Hij is veel weg en de 
laatste vergaderingen is hij er ook al niet meer bij geweest. Frank wordt bedankt voor zijn inzet de 
laatste jaren en ontvangt een cadeau van Misterse bodem. Daarnaast wil hij wel stukjes blijven 
schrijven voor de buurtkrant over ziektes etc. bij dieren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het 
Schmallenbergvirus. 
 
Na de pauze is er door Wethouder Gert-Jan te Gronde uitgebreide uitleg gegeven over 
glasvezelkabel. 
Glasvezel heeft vele voordelen en zal in de toekomst niet meer weg te denken zijn. Echter zijn de 
financiële middelen niet toereikend. Gemeente Winterswijk zal geen geld beschikbaar stellen. Wel 
willen zij een coördinerende rol vervullen. Over een exact vervolg wordt momenteel nagedacht. 
Waarschijnlijk zal er een soort werkgroep worden opgericht. Dit zal ook in combinatie met de 
uitwerkgroep van de Buurtschappenvisie gaan gebeuren. 
 
 
21-02-20112 
Evert de Roos 
 
 
Evert de Roos 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Schmallenberg bij schapen. 

 

Weer een nieuwe ziekte onder de schapen. De ziekte Blauwtong was net Nederland 

uitgewerkt door stevig enten en een paar koude winters .Dan komt er weer een nieuwe ziekte 

onder de schapen. 

Door mijn werk als Schapendokter kwam ik er al vroeg mee in aanraking. Vorig jaar waren 

veel schapen aan de diarree. Normaal denk je dan in het begin van de herfst aan wormen.Maar 

mestonderzoek  bracht geen wormen aan het licht. 

Dit was de eerste uiting van de nieuwe ziekte. 

 

Begin december kwamen bij het scannen op drachtigheid vreemde scanresultaten te 

voorschijn . Lammetjes verdwenen uit de baarmoeder bij de tweede echo van de 

moederschapen. Toen het tijd was voor de eerste lammetjes bleek bij een instelling 5 

lammeren zonder hersenen geboren te worden. Ook hadden de lammeren kromme pootjes. 

 De enige ziekte die ik als verklaring kon vinden bleek een virus uit Azie en Japan te zijn; het 

Akabane virus.Eerst denk je dat kan haast niet. 

Ondertussen was er in Duitsland vervolg gegeven aan het  diarreegebeuren bij koeien.Daar 

werd het in Schmallenberg een virus gevonden dat verdacht veel op het Akabanevirus leek. 

Vooral in december en januari werden in heel Nederland veel afwijkende lammetjes 

gevonden. De verschijnselen varieerden van totaal invalide tot afwezige, domme lammetjes 

die de speen niet kunnen vinden. Op sommige bedrijven werden wel tot 50% afwijkende 

lammeren geboren. 

De ziekte heeft een meldplicht,er wordt bloed afgenomen en sectie gedaan bij lammetjes. De 

ziekte heeft een  snelle verspreiding gehad van Engeland, Frankrijk  tot diep in Polen. 

 

De ziekte is bij de schapen gelukkig over zijn hoogtepunt heen. Vandaar dat we weer weides 

met gezonde lammetjes kunnen zien. De schapen die verder in de winter zijn gedekt kwamen 

niet meer in contact met de knutten en konden niet meer besmet worden.Deze lammetjes 

hebben zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Bij de koeien blijkt uit bloedonderzoek dat 

driekwart van de dieren de infectie hebben doorgemaakt. 

 

Het scenario voor komend jaar is dat de schapen al vroeg in het jaar gestoken worden door de 

de knutten. Deze bouwen binnen een paar dagen bescherming op tegen het 

Schmallenbergvirus. Tegen de tijd dat de ooien gedekt worden zullen ze genoeg weerstand 

hebben en de lammetjes niet meer besmet worden. Laten we het hopen. 

 

Het zal de komende jaren spannend blijven. Door opwarming van de aarde en de vele 

transporten over de wereld blijft er altijd de kans dat er weer een nieuwe ziekte de kop 

opsteekt. 

 

Dat maakt dat ik als Schapendokter nooit klaar ben met  mijn werk. Dit is tevens de reden 

waarom ik teruggetreden ben als voorzitter van Misters Belang. Vorig jaar heb ik 3 apotheken 

in het noorden van het land overgenomen. Dit geeft zoveel drukte dat  mijn  voorzittersschap 

in de verdrukking kwam.Ik  heb de jaren  in Misters Belang altijd als heel plezierig ervaren en 

veel zien veranderen. 

Er is veel meer mogelijk dan enkele jaren geleden. De gemeente en de provincie zijn steeds 

meer naar burgerinitiatieven gaan luisteren. Als je genoeg geduld en volharding hebt is er 

voor de buurtschappen veel mogelijk. 

 

Veel geluk en succes gewenst voor mijn opvolger!! 

 

Frank Glorie 

Schapendokter.nl 



 

Houdbaarheidsdatum van een voorzitter. 

 

Het besef bij de groep van ex-voorzitters te horen, is een goede aanleiding erop terug te 

kijken. 

Enkele namen van voorzitters en hoe ik ze ervaren heb: 

• Hendrik Vervelde  (Vonderman):  

Een man vol passie en gedrevenheid, die zich tot het uiterste inspande om het volksfeest 

goed te laten verlopen. (Vaak natbezweet aan het werk) 

• Jan ter Heurne: 

Strak in het pak, had een hekel aan conflicten, ging voor het overleg en was zich altijd 

bewust van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Voorbeeld: Na het opzetten en afbreken van de vogelstang (was geen kinderachtige klus) 

natuurlijk een paar rondjes van het volksfeest. Volgens Jan moest het daarbij blijven want 

“volgend jaar gaan we weer met de intekenlijst rond dan moeten ze niet kunnen zeggen 

dat het geld verzopen wordt.” 

• Henk Vruwink:  

Het eerste wat mij te binnen schiet is humor en heel slim in het oplossen van akkefietjes of 

onenigheid. Ook snel knopen doorhakken, delegeren en relativeren kenmerkten deze 

voorzitter. Verder zorgde hij ervoor dat het bestuur altijd als team de klus klaarde. 

• Johan de Roos:  

Dat MEC nog bestaat en op de huidige plek voetbalt, is aan de ruimhartigheid van Johan 

(en familie) te danken.  Hij ging geen enkele discussie uit de weg. (Of zocht hij die juist 

op?) Feit is dat hij met het grootste gemak bij iedereen de benen onder de tafel kon steken 

en dat waren lange benen. 

• Bennie Heinen:  

Hij heeft het beleidsmatig werken en denken ingevoerd binnen het bestuur en vereniging.  

Deze manier van werken heeft de vereniging geen windeieren gelegd. Dat zorgt ervoor dat 

MEC op veel terreinen actief kan zijn. Daardoor voor de buurtschappen veel meer is dan 

een voetbalclub. 

• Henk de Roos:  

Het makkelijk contact leggen en omgaan met mensen ( zal wel erfelijk bepaald zijn) en op 

een correcte manier zeer vasthoudend opkomen voor de belangen van de buurtschap en 

MEC. Dat een relatief kleine vereniging ook groot kan zijn, is door Henk altijd en overal 

op een goede manier uitgedragen. 

• Ineke Voskuil:  

Plichtsbesef, betrouwbaar en loyaal. Als voorzitter van de MR van School Miste/Corle 

heeft ze de school door een moeilijke periode geloodst. Verantwoordelijkheid dragen en 

besluiten nemen die eigenlijk niet bij de voorzitter van de MR hoorden, maar ze deed het 

wel. De school heeft daar veel aan te danken. Ik denk dan ook met plezier terug aan de tijd 

die we samenwerkten in de MR. 

 

Zelf heb ik de voorzittershamer van Mistersbelang vastgehouden. 

Als belangenbehartiger werk je op een vrij plat en soms lijkt het wel een oneindig speelveld. 

Ter verduidelijking: 

Een voetbal- of schietvereniging werkt met een competitie, met aan het eind van het seizoen 

de kampioenschappen. 

Het volksfeest heeft het georganiseerde feest als doel om naar toe te werken. 

Mistersbelang kent dit niet. Het is dan ook veel lastiger successen te tonen. 

Om de waarde van belangenbehartiging te beoordelen moet je eigenlijk een poos meedraaien 

in een dergelijke organisatie. Jaren ergens aan werken zonder tastbaar resultaat, dat is niet 

uitnodigend om aan mee te werken, zou je zeggen. 



Wat we vandaag vanzelfsprekend vinden is vaak het resultaat van belangenbehartiging. Als 

voorbeelden noem ik:  

• Langzaam verkeersweg naast de Misterweg, zonder belangenbehartiging was er dezelfde 

weg aangelegd als Aalten-Varsseveld;  

• 750 jaar Miste als boek en feestelijke herinnering;  

• Krosenbrinkroute;  

• Bestuurskamer bij Tappen; 

• Buurtschappenvisie met uitwerkgroepen;  

• Infoborden; schuilhutten; huisnummerpalen, verwijsborden; zwerfvuilactie; verlichte 

kerstboom; folieactie met LTO; de AED om in nood gevallen het hart weer aan de praat te 

krijgen.  

De taken die nog voor ons liggen zijn groot en veel.(vandaar het oneindige speelveld): 

• Waar mogelijk het WCL steunen en elk jaar het belang ervan onderstrepen, richting 

Winterswijk. 

• Glasvezel aansluiten voor wie dat wil, zonder de problemen die we kennen van het 

aardgas en riool aansluiten. 

• Voortbestaan van de school en de verenigingen. 

• Leegkomende agrarische gebouwen herbestemmen. 

 

Wat betreft de houdbaarheidsdatum van een voorzitter: 

Iedereen moet maar op zijn eigen gevoel afgaan wanneer het tijd is de hamer over te dragen 

aan een opvolger. 

 

Miste, januari 2012 

Jan Leemkuil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        “Vereeniging Volksfeest Miste” 
Op woensdag  25 januari hebben we onze jaarlijkse algemene jaarvergadering gehouden bij  

 “Den Tappen”, de opkomst was matig te noemen +/- 15 personen. 
De voorzitter opende de vergadering en hete iedereen welkom en melde dat ons koningspaar 

Evert en  
Conny hadden aangegeven dat ze iets later zouden komen. 

 
Hierna las onze secretaris Anet de notulen voor die werden goedgekeurd door de aanwezigen. 

Het financieel verslag werd door de aftredende penningmeester voor het laatst door hem 

voorgelezen, 

het resultaat was weer positief en was goedgekeurd door de kascontrole die het al enkele 
dagen ervoor gecontroleerd hadden. 

Een ander punt die op de agenda stond was het jaarlijkse “Beatrixavond” dit is er opgekomen 

omdat 
de belangstelling voor deze avond vaak erg mager was en het maakte ook niet veel uit wat er 

op het 
programma stond en kosten waren vaak aanzienlijk. 

Met goedkeuring van de aanwezige intekenaars is er besloten om de  “Beatrixavond” niet af te 

schaffen 
maar om de vijf jaar een Playbackshow te organiseren. 
Dat wil zeggen dat er dit jaar GEEN Beatrixfeest is. 

 

Zoals al eerder is gemeld werd er ook afscheid genomen van onze penningmeester Henny 

Woordes, 

Henny heeft 15 jaar in het bestuur gezeten waarvan 14 jaar als penningmeester wat hij samen 

met 

Joke perfect heeft gedaan. Als blijk van waardering hebben we Henny en Joke een 

vlaggenmast 

aangeboden met en bloemetje. 
Als nieuw bestuurslid is Wiljan Kruisselbrink tot het bestuur toegetreden dit  samen gaat doen 

met 

zijn vriendin Maaike Annevelink er hadden zich voor de vergadering geen tegen kandidaten 

gemeld.  

Wiljan is in de eerst  volgende vergadering bereid gevonden om de taak  van Henny over te 

nemen als 

1
e
 penningmeester. Wij denken met Wiljan en Maaike een goed stel in ons midden te hebben 

en 

wensen hun veel bestuur plezier.      
 
Als laatst werd de vergadering afgesloten met een rondvraag door de voorzitter . 
 
Noteer even in uw agenda Volksfeest Miste 2012 :  6-7 en 8 september. 

  

Namens het bestuur van volksfeest Miste, 

wens ik u prettige paasdagen toe. 

 
 Gegroet Hans Oonk. 
 



  

 
 

DECEMBER 2011. 

 

Beste  Buurtbewoner[s]. 
 

Wij als werkgroep Verkeer en Veiligheid, onderdeel van  “de Buurtschappen visie” hebben 

een inventarisatielijst met aandachtspunten inzake wegen en onderhoud aangeboden bij de 

Gemeente en met hen doorgesproken. Een van de zaken gaat het melden van klachten. We 

hebben afgesproken het onderstaande onder uw aandacht te brengen: 

*Heeft u klachten over onderhoud van bermen, wegen, kapotte verlichting, enz. in het 

buitengebied van Winterswijk dan bestaat er de mogelijkheid om via het gebiedsloket van de 

gemeente uw klacht[ten] door te geven. 

 

Bel- en herstellijn. 

Wilt u melding maken van bijvoorbeeld los liggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, 

verstopt riool, zwerfvuil of hinderlijke overlast van groen? Neem dan contact op met de Bel- 

en herstellijn,  [0543-543543].  Deze lijn is er speciaal voor het melden van deze en andere 

soorten van ‘’ kleine’’ overlast. Of mail naar gebiedsloket@winterswijk.nl  

Uw  telefonische melding, of mail wordt beoordeeld op urgentie en zo spoedig mogelijk 

afgehandeld. Let wel:  het moet gaan om overlast in de openbare ruimte. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin van uw buren of de toestand van bestrating 

op een bedrijfsterrein. 

Citaat uit de gemeentegids Winterswijk.[ 2010] 

 

Ook is het mogelijk om een klacht te uiten bij de Provincie Gelderland (inzake provinciale 

wegen!!) 

Telefoon 088-8807100 

  

Namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid, hartelijk dank.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je er erg in hebt als je aan het werk 

bent is de tijd al weer om en de dag ook zo.Maar hoe ouder je wordt is het net of de tijd nog 

veel vlugger gaat, want ook van dit jaar zijn er al weer 3 maanden verstreken. 

De eerste bloembollen bloeien al en de lammeren dartelen al in de weide, over een paar dagen 

is het al Pasen. 

Maar ook de jaren tellen door,want in het voorjaar van 1987 is eigelijk het begin geweest van 

de oprichting van ons gym clubje ,,Meer Bewegen Voor Ouderen “ Miste. Ik was toen der tijd 

lid van de vrouwen vereniging in het Woold .Op een van de vereniging avonden was een 

spreker uitgenodigd die meer bewegen voor ouderen promoten en uitleg gaf hoe er dan daar 

voor van de gemeente subsidie kon krijgen om dat op te starten.Die avond waren er ook 

belangstellende  dames uit Miste o.a.Hanna te Winkel en ik denk Siena te Brinke, beide 

dames zijn al overleden. 

Wat later werden we uitgenodigd die belangstelling had hier in Miste om mee te doen met het 

meer bewegen voor ouderen om voor kennis maken en voorlichting bij Hanna te Winkel te 

komen op een middag,zij woonde toe op B 3 nu de Veldhorstweg 1 in Miste.Die verandering 

naar weg benaming en de postcode is ook al weer een hele tijd geleden hier in Miste in 

werking gezet en wel op 1 januari 1994. 

Bij Hanna te Winkel was toen ook Winny Piek uit Aalten,die was er ook in het Woold bij 

aanwezig en Winny  is leidster in ouderen gym .Het viel mee er kwamen tamelijk veel dames 

opdagen en er werd besloten om op te starten.Maar om de subsidie te ontvangen die regels 

waren ons teveel eisend.Leeftijd was vanaf ongeveer 55 jaar en ouder.Later hebben we nog 

wel van de gemeente wat geld gekregen omdat we niet in een gym lokaal oefende, om 

materialen aan te kopen.Want wij wilden graag het in Miste houden en wel in café den 

Tappen,op dinsdag morgen van 9,15 tot 10,15 uur en dan gezamenlijk koffie drinken. 

Op 1 september 1987 zij we begonnen en wel met 20 dames  en Winny Piek als leidster, Dine 

Prinsen en Jo Blekkink zullen de financiële dingen op orde houden.De contributie was toen 

eerst  per persoon 10 gulden per maand. 

Deze herfst hopen we ons 25 jarig gestaan van ons gym clubje te vieren in besloten 

gezelschap op 2 oktober bij ,,den Tappen” natuurlijk. 

Wij hebben nu nog 16 leden en we willen graag iedereen uit nodigen om eens op een dinsdag 

morgen te komen kijken of mee te doen.De leidster Riek Hesen die we nu hebben is heel 

attent en heeft zowel voor de jongeren onder ons als de ouderen heel wat te bieden.Het is een 

gezellige club met een hechte band onder elkaar. 

 

                Allen heel fijne en gezellige Paasdagen toegewenst. 
 

Alie Voskuil. 

 

 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

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

toneelobkmiste@gmail.com 

 
Beste lezers, 

 

Na het openluchtspektakel in 2011 heeft OBK op 17 maart weer haar eerst “reguliere” 

voorstelling gegeven bij Den Tappen. 

 

Het publiek heeft kunnen genieten van het blijspel Actie op de redactie, geschreven door 

Henk Roede. Dit toneelstuk speelde zich af op de redactie van het slecht lopende roddelblad 

de “Wie-kent-wie”. De 3 personeelsleden van het blad, hoofdredactrice Wilma Zwamminga 

(gespeeld door Winanda Ros), de zenuwachtige redactrice Sjoukje Tiepstra (Karin 

Berenschot) en de fotograaf Edwin Smullenmaar (Niels Woordes), zijn de wanhoop nabij.  

De uitgever van het blad Mevrouw van Daden (Jolien Blekkink) heeft aangegeven dat als de 

verkoop van het blad niet zou verbeteren, de baantjes van de drie op de tocht komen te staan. 

Anne-Fleur van Daden (Dena Geers), de dochter van mevrouw van Daden, komt de redactie 

versterken, maar heeft meer belangstelling voor de mode, het internet of haar mobieltje. 

 

Het lukt ze maar niet om de broodnodige scoop te scoren, totdat de nooit echt doorgebroken 

zanger Frans Sloper (Freddy Bomers) op de redactie van de Wie-kent-wie dood neervalt na 

een bezoek aan het toilet. Iedereen is en rep en roer: een moord op de redactie! De gewezen 

diva Patty Paay (Susan te Lintum) toont echter niet al te veel emotie en verlaat koelbloedig de 

redactie. 

 

Het is aan de niet al te slimme rechercheur Adriaans (Rianne Geurkink) om deze lastige zaak 

op te lossen, maar er zijn wel erg veel verdachten. Het wordt nog verwarrender als de broer 

van Frans, Hans Sloper, zich meldt. Hij gaat als manager van Frans een herdenkingsconcert 

voor zijn broer organiseren. 

 

Het een en ander wordt breed uitgemeten in de Wie-kent-wie en zorgt voor een recordoplage 

tot vreugde van de personeelsleden en mevrouw van Daden. De verkoop wordt nog beter als 

er ook nog een bomaanslag op het kantoor van de Wie-kent-wie wordt gepleegd en deze 

verijdeld kan worden door Hans Sloper. 

 

Rechercheur Adriaans zet zelfs het publiek aan het werk om de dader van de moord en de 

bomaanslag op te sporen……….maar is er wel echt een moord en een bomaanslag gepleegd 

of hebben de hoofdpersonen zelf belang bij de grote publiciteit en de recordoplage van de 

Wie-kent-wie??????? De clou laat zich raden en kunt u navragen bij één van de OBK’ers. 

 

Zoals u kunt lezen was er voldoende te beleven bij dit stuk en was het een keer heel wat 

anders dan dat u van OBK gewend bent. Zowel bij de middag- als bij de avondvoorstelling 

was Den Tappen goed gevuld en waren de reacties van het publiek erg positief.  

 

De nieuwe regisseur Roy Schutte had zijn spelers prima en met heel veel enthousiasme de 

tekst en met name het toneelspelen bijgebracht. Hij werd hierbij geholpen door souffleuse 

Gonnie Wopereis. Op het podium was een prachtig werkende lift geplaatst, zodat het echt 

leek alsof de redactie op de 8e verdieping van een kantorencomplex bevond. 



 

Na afloop van de voorstelling bedankte voorzitter Freddy Bomers de familie Te Bokkel voor 

de gastvrijheid. Joke en Bennie ontvingen een prachtige bos bloemen. 

 

Ook had Freddy een verrassing in petto voor Jolien Blekkink. Zij bleek tot haar eigen 

verbazing al 25 jaar lid te zijn van OBK. Een prestatie van formaat ! Naast het toneelspelen is 

Jolien binnen de vereniging heel erg actief. Als het gaat om het schminken en de 

schminkkoffer, kunnen we altijd een beroep op Jolien doen.  

Als blijk van waardering werd Jolien een oorkonde, een mooi bestek met inscriptie en een 

bosje bloemen aangeboden. Op deze plek willen wij Jolien nogmaals van harte feliciteren met 

dit jubileum. En ja, je hoort nu toch echt wel bij de “oude” garde. Op naar de volgende 25 

jaar! 

 

De leescommissie gaat nu weer op zoek naar nieuwe stukken die we in het najaar van 2012 en 

het voorjaar van 2013 zullen gaan spelen. Wij zien u dan ook graag (weer) bij Den Tappen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Lensink 

OBK Miste 

                                           
 

                           
                                     

 

 

 



 

   Schietvereninging W.T.M. 
Voor je het weet is de schietcompetitie alweer voorbij.  

Met nog één wedstrijd te gaan hebben we inmiddels de eerste kampioen al binnen. Bij de 

ASB is het eerste kampioen geworden en wel in de hoofdklasse. En dit alweer een paar jaar 

op rij kampioen in de hoofdklasse. Een geweldige prestatie.  

Dit team bestaat uit de volgende schutters: Frank Reesink, Gerrit Beijers, Rob Boeijink, Frits 

Geers en Guido Buizert. 

Op dit moment met de laatste wedstrijd nog voor de boeg, kunnen wtm 3 bij de ASB en wtm 

5 bij de WSB nog kampioen worden.  

Als ze deze wedstrijd winnen dan is de strijd beslist. 

Wanneer de competitie afgelopen is dan volgt voor het bestuur een periode van 

ledenvergadering plannen en de nieuwe teamindeling maken voor het nieuwe seizoen.  

Op 9 maart hebben we weer ons jaarlijkse gasten toernooi gehouden. We hadden een mooi 

deelnemers veld met 12 teams. 

Hierdoor waren alle zes schietbanen mooi bezet en daarnaast hadden we nog twee attractie 

banen. Het is altijd een mooi gezicht als je dan op alle banen iedereen tegelijk ziet schieten. 

Van een groot aantal sponsoren hadden we prijzen gekregen, en zodoende kon ieder team met 

een prijs naar huis. Deze prijzen varieerden van een waardebon voor de juwelier, een 

dinerbon tot een verse braadworst. Het was een geslaagde gezellige avond en volgend jaar 

met jullie inzet zeker weer. 

Ook is er onlangs geschoten om het N.K. Winterswijkse kaart. 

Hieraan hebben 22 leden van WTM deelgenomen. Men moet dan individueel tien kaarten 

schieten binnen een uur. 

Als prijs winnaars waren hier: Wim Voskuil tweede prijs in de A-klasse met 590 punten en 

Frank Reesink eerste prijs in de hoofdklasse met 598 punten. Maximaal kan men 600 punten 

schieten. 

Op 7 april staat de jaarlijkse clubmiddag/avond gepland van 16.00 uur tot 20.30 uur voor alle 

leden en donateurs van WTM.  We laten ons weer verrassen, want ieder jaar wordt er een 

team aangewezen om deze clubdag te organiseren. 

Dit jaar is dat wtm 5 van de ASB geworden, een dames team met als vaste invaller Willy 

Oonk. 

Tot zover het overzicht van de activiteiten bij WTM en dan begint na de zomerstop in 

september de competitie weer. 

 

 

Namens bestuur WTM 

J. Stemerdink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

                  Gemengd Koor Kotten                
 

Het Gemengd Koor Kotten is een gezellig koor voor 50-plussers die er 

plezier in hebben om samen te zingen. 

We zingen heel verschillende soorten muziek, van populair tot 

klassiek. Muziek lezen is geen verplichting, motivatie en inzet wel.  

Op woensdagavond repeteren wij onder leiding van een enthousiaste 

dirigent in gebouw Wilhelmina in Kotten.  

Op dit moment is er behoefte aan nieuwe leden in alle stemgroepen; 

sopranen, alten, maar vooral tenoren en bassen om het koor op sterkte 

te houden. 

Dus… vindt u het leuk om te zingen maar heeft u nooit de stap durven 

zetten, kom dan nu gerust eens bij ons kijken op een repetitieavond. 

Elke eerste woensdagavond van de maand houden wij een open 

repetitieavond van 19.30 tot 21.30 uur.  

U bent van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Carry Steintjes, tel. 0543 515811 of met Wil Heijs, tel. 0543 565072  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

Geachte ouders, 
 
De eerste drie maanden van het kalenderjaar zitten er al weer op. Het zijn voor de school de 

maanden waar we lekker met de kinderen kunnen werken, na alle activiteiten in november en 

december. Het zijn de maanden van de toetsen en rapporten. Groep acht natuurlijk met de 

eindcito. Ook dit jaar hebben onze ‘oudsten’ het weer prima gedaan; ze scoorden ver boven het 

landelijk gemiddelde. Als kind, ouders en school kunnen we er trots op zijn en dat zijn we ook. 

 

In maart hadden we als gezamenlijke openbare scholen (sopow) het Sam Sam project. Het was 

een groots opgezet en succesvol project. Alle kinderen, ruim 1500, deden er aan mee. De flasmop 

die de groepen zeven en acht presenteerden om het project te openen, was fantastisch om te 

zien. Het beeldenpark gaf een prachtig overzicht van wat de kinderen allemaal hadden gemaakt.  

Voortaan gaan de sopow-scholen een gezamenlijk project in de maand maart organiseren. 

 

Vorige week woensdag organiseerde vv MEC het voetbaltoernooi voor kleine scholen, het was 

prachtig voetbalweer op de laatste woensdag van maart. Onze beide teams deden het goed. Een 

mooie opsteker voor het Paasschoolvoetbal. Het zal de laatste keer zijn op de velden van WVC. 

Het toernooi zal vanaf volgend jaar op sportpark Jaspers plaatsvinden. Meer weten over  het 

schoolvoetbaltoernooi ? Kijk op www.paasvoetbal.nl en kom een kijkje nemen naar de ‘beloften’. 

Nog meer sport; in de meiweek. Op Sportpark Jaspers is op 3 mei een groot sporttoernooi voor 

de basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar; softbal, zwemmen, tennissen, hockey, korfbal, voetbal, 

waterpolo. Leuk en een mooie kans om met deze sporten kennis te maken. De inschrijfformulieren 

liggen op school.  

  

Afgelopen maand deden we mee met het project ‘Winterswijk onder de grond’. Dit gaat over de 

sauriërs die ooit rondliepen in ons woongebied. Jammer dat dit de laatste keer was; het museum 

gaat dicht en is zelfs al verkocht. Misschien komt er een ruimte bij de steengroeve, waar de 

gevonden fossielen van miljoenen jaren geleden nog te bezichtigen zullen zijn. Triest als we onze 

schooljeugd met zo’n belangrijk stuk erfgoed niet meer kunnen laten kennis maken. 

 

Sinds 1948 betaat Kamp Wenters; ‘Vlieland’. Ik denk uniek in ons land, zolang het al bestaat en  

zoals het kamp jaarlijks wordt gedraaid. Dit jaar ook wel een beetje bijzonder, want we gaan in 

de derde week, van 8 t/m 15 juni met de buurtschappen gezamenlijk; Waliën, Kotten, Woold en 

Miste & Corle. Geen bewuste keuze, maar omdat er dit jaar wat minder kinderen waren, is het 

kamp teruggebracht naar vier weken, waardoor we deze samenstelling konden maken. 

Ons eigen schoolkamp, groep 5, 6 & 7, is van 20 t/m 22 juni. We hebben inmiddels sinds een paar 

jaar een ‘afbraakploeg’, maar we willen nu ook een ‘opbouwploeg’ (alleen de grote tent) samenstellen. 

Laat uw gedachten er eens over gaan. In mei komt er een oproep in één van de nieuwsbrieven.  

 

 

Mede namens het team, wens ik alle lezers een Vrolijk Pasen, 

 

 

reinout smilde  



 
 

 

 

 

 
Vanuit de oudervereniging van onze school waren Paul en ik deze keer aan de beurt om een 

stukje voor de buurtkrant te schrijven. 

Bij deze.. 

Voordat je kinderen naar school gaan ben je je er niet van bewust wat er allemaal gebeurt in 

en om de school.  

Wanneer je kinderen dan op een gegeven moment naar school gaan zie je dat er van alles 

wordt gedaan om de lagere schooltijd van je kinderen zo fijn mogelijk te laten verlopen. 

Allereerst natuurlijk door de leerkrachten die iedere dag weer vol goede moed voor de klas 

staan. Maar zij hebben uiteraard niet de tijd om naast de lessen zonder hulp van ouders allerlei 

activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld kerst, het stamppottenbuffet met oud en nieuw, 

Pasen etc. Van mijn eigen lagere schooltijd waren het juist deze extra’s, de hoogtepunten, die 

mij achteraf het meest zijn bijgebleven. Het zorgt ervoor dat de kinderen samen plezierige 

momenten beleven. Samen beleven en meemaken, zorgt ervoor dat mensen erbij horen en 

willen we dat eigenlijk niet allemaal? Voor kinderen is dat natuurlijk niet anders. Wij vinden 

het daarom fijn om hieraan te mogen bijdragen. 

Dit voorjaar zal de Werkgroep Toegankelijkheid een voorlichting geven aan de bovenbouw 

van onze school. De Werkgroep Toegankelijkheid bestaat uit mensen met een lichamelijke- of 

visuele beperking die woonachtig zijn in Winterswijk. De werkgroep is opgericht en wordt 

ondersteund door MEE. Een aantal leden van de werkgroep willen kinderen op scholen 

vertellen over hun leven. Wat betekent het om een beperking te hebben, hoe redden ze zich? 

Daarna mogen de kinderen een hindernisbaan afleggen in een rolstoel of met blinddoek voor, 

om zo meer begrip te kweken voor mensen die anders zijn. Zoals ik al schreef: Iedereen wil er 

graag bijhoren. 

We weten allemaal dat het onderwijs onder druk staat. Vanwege mijn werk ben ik met name 

betrokken bij het speciaal onderwijs waar enorme bezuinigingen en een andere manier van 

budgetbeheer een bedreiging kunnen gaan vormen voor grote groepen kinderen met een 

beperking. Binnen het regulier onderwijs is dat helaas niet anders. Het speciaal onderwijs en 

het regulier onderwijs staan voor een grote uitdaging, gelukkig zie ik ook dat er veel wordt 

samengewerkt en scholen steeds meer gebruik maken van elkaars expertise. Onze school 

komt op voor de toekomst van onze kinderen en heeft op 6 maart van zich laten horen tijdens 

een protest, wij staan hier vierkant achter.  

 

 

Groeten van Paul en Marilda Makkink 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 


