


                           

Van de redactie… december 2013 

                                                                                                                                       

                          
  
Het jaar zit er alweer bijna op!

Bij het schrijven van dit stuk, staan we alweer kort 
voor de jaarlijkse Kerstviering van onze school. Dit 
jaar een leuke ontvangst door een aantal 
midwinterhoornblazers. Samen met een paar 
vuurkorven belooft het een mooi plaatje te worden. 
De kinderen zullen hun best weer gaan doen om er 
iets moois van te maken.

Het jaar 2013 is alweer voorbij. Wat ging het toch 
weer snel. Een jaar in het teken van de krimp 
binnen onze gemeenschap, behoud 
buurtschapscholen, inbraken in het buitengebied 
etc. etc. Kortom: iedereen herkent deze 
onderwerpen. Deze zullen ook het komende jaar 
geregeld de revue weer gaan passeren.

Voor ons als Misters Belang was dit jaar een 
gemiddeld jaar. Er waren geen echte opvallende 
zaken. De “normale dingetjes” zijn gewoon 
doorgegaan. Hierbij valt te denken aan het 
zwerfvuil ophalen, vergaderingen met de andere 
belangenverenigingen, actieve rol binnen de 
Buurtschappenvisie. 

Komend jaar verwachten we ook geen echte 
bijzondere projecten. Zeker niet in de huidige 
financiële situatie van onze gemeente. Deze 
situatie is niet erg rooskleurig, net zoals bij de 
meeste gemeenten in ons land. Het schaarse, 
beschikbare geld zal door de gemeente zo goed 
mogelijk worden besteed. Ruimte voor extra’s is er 
op dit moment niet. 

Overigens is er wel positief nieuws vanuit de 
werkgroep voor aanleg van glasvezel in het 
buitengebied. Inmiddels is er door de Provinciale 
Staten positief ingestemd over het beschikbaar 
stellen van geld voor de eerste aanleg van 
glasvezel in het buitengebied van Winterswijk. Dit is 
toch een zeer positieve ontwikkeling, 
                                                 ( zie volgende pagina )

Kopij
Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze 
persoon houdt contact met de achterban van de 
vereniging. De kopij kan op school worden 
afgegeven [brievenbus], per e-mail 
[info@mistecorle.nl] of 
bij de redactie (Reinout.Smilde) 

               
De contactpersonen:
WTM Gerrit Stortelers
OBK Ria de Roos
MEC Wim Ongena
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil
Volksfeest Egbert Bos
Kerstfeest Karin Berenschot
Misters Belang Evert de Roos
COM Ria Kruisselbrink
Corle’s Belang Janny Legters
Obs Miste & Corle Reinout Smilde

. 
De volgende buurtkrant verschijnt op 20 december   

De kopij moet binnen zijn op 10 april         
                                                                  2014
         

          

 In deze buurtkrant: 

Misters Belang 
Centrale agenda
Misters Belang / afscheid
Volksfeest
Kerstfeestcommissie
WTM
OBK
Meer Bewegen Voor Ouderen
Concordia
Uit de school geklapt
Groep 1 t/m 8



Centrale agenda  Miste & Corle
  

januari
6 Scholen beginnen weer

29 Jaarvergadering Vereeniging Volksfeest
maart

3 t/m 7 Voorjaarsvakantie
30 Uitvoering OBK in Den Tappen

april/mei
12 Playbackshow ‘Mistes Got Talent Show’ 19.30 uur Den Tappen
25 Koningsspelen
26 Koningsdag

28 april t/m 9 
mei

Meivakantie

Kaartavonden: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart extra 
                        avond.
                       Buurtschappen kaartinterland = 14 februari in Miste
                       Kaart interlands: Corle- Miste = 14 maart in Corle



(vervolg eerste pagina)

ondanks dat nog niet iedereen overtuigd is van glasvezel. Dataverkeer wordt in de toekomst alleen 
meer en het is niet wenselijk om deze allemaal “via de lucht” te laten plaatsvinden. Hierdoor zal 
glasvezel in de toekomst waarschijnlijk een belangrijke schakel zijn. De verwachting is dat glasvezel 
over een aantal jaren een niet meer weg te denken voorziening zal zijn. Kortom: een goed en 
positieve ontwikkeling voor het buitengebied van Winterswijk.

We zullen ons ook in 2014 weer blijven inzetten voor de belangen van het buitengebied, met name 
van Miste. Mocht u op- en/of aanmerkingen, ideeën, plannen hebben, waarbij u hulp nodig hebt, dan 
kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden van Misters Belang. Deze leden zijn te 
vinden op de website: www.buurtschapmiste.nl

Namens Misters Belang, wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2014. 

Evert de Roos
Secretaris Misters Belang   

http://www.buurtschapmiste.nl/


Tijd om afscheid te nemen.

Na minstens dertig jaar in het bestuur van Misters Belang te hebben gezeten ,  wordt het tijd 
om afscheid te nemen. In deze dertig jaar zijn er heel wat ontwikkelingen geweest in Miste. 
Maar de mooiste herinnering is de realisatie van de tunnel.!!!
Toen ik begon als bestuurslid in 1982 was de de sluiting van de school in Corle een droevig 
feit. Door te weinig leerlingen moest de school sluiten! Om deze leerlingen op de basisschool 
Miste te krijgen moest er een veilige oversteek komen over de Misterweg. Er zou een grote 
reconstructie van de Misterweg komen en aanleg van de huidige B-weg. Er werd door de 
Belangenvereniging Corle en Miste besloten een geldinzamelingsaktie te houden onder de 
bewoners van de Buurtschap. Er moest een veilige oversteek komen , verkeerslichten was 
geen optie , misschien was een tunnel de beste oplossing. Maar dat was nog maar het 
begin.
Er moest grond gekocht worden door de Gemeente Winterswijk, die eigenlijk een tunnel 
overbodig vonden. Ook werd er uit protest een staking door de ouders en kinderen 
gehouden. Dit werd landelijk nieuws met een reportage in het jeugdjournaal!! Door de gulle 
gaven van de inwoners en de nodige sponsors werd er een aanzienlijk bedrag op gehaald en 
aangeboden aan de Gedeputeerde Staten tijdens een bezoek aan Winterswijk. Halverwege 
bij den Tappen werd de check overhandigd met alle kinderen van school. Een bijdrage van 
de Gemeente en de Provincie heeft er toe geleid dat er in 1986 een tunnel onder de 
Misterweg geopend kon worden door Sinterklaas en was school Miste-Corle een feit.
Ook was Miste destijds verstoken van een gasaansluiting en  riolering. Er waren geen 
straatnamen, alleen huisnummers (wij hadden toen Miste 106)er was dus ook geen 
postcode! Ook de huisnummerpaaltjes was een idee van Misters Belang en zijn allemaal 
persoonlijk bezorgd!   Kunnen we ons nu al helemaal niet meer voorstellen. Misters Belang 
was bij al deze projecten nauw betrokken, en heeft heel wat werk verzet om het iedereen 
naar de zin te doen. Iedere inwoner werd  thuis bezocht voor uitleg ,want er was veel geld 
mee gemoeid , ook voor de bewoners zelf. De vergaderingen werden in deze tijd dan ook 
goed bezocht. Dat is nu wel anders. Het lijkt wel of iedereen alles heel gewoon vind. Soms 
onbegrijpelijk .Maar al met al een interessante tijd .Intussen is er ook in Miste veel 
veranderd, de Klomp 1 en Klomp 2 zijn er gekomen. Dus meer jonge gezinnen , die nu 
allemaal hopen dat onze school behouden blijft. Maar zo gewoon is het in deze tijd niet meer 
met de krimp en vergrijzing. Daarom is er met de gezamenlijke buurtschappen een 
Buurtschappenvisie opgericht. Zorg en Welzijn, Verkeersveiligheid, Sport en Recreatie, 
Economie, Wonen, allemaal onderwerpen waar iedere buurtschap bewoner vroeg of laat 
mee te maken krijgt., Misschien ,als iedereen een steentje bijdraagt om Miste gezond te 
houden , kunnen we misschien onze school behouden en in de toekomst kan niemand 
kijken! Daarom hoop ik dat er iemand mijn stokje met veel inzet en plezier over gaat nemen 
tijdens de jaarvergadering in 2014.Geinteresseerden kunnen zich bij Misters Belang melden.
Ik ga nu tijd steken in mijn vrijwilligerswerk in de meerzorg van de Pelkwijk en op het VVV 
kantoor in Winterswijk. Ook heel erg leuk allemaal.
 

Allemaal het allerbeste , fijne feestdagen en een gezond 2014. 

Regina Scholts-Mensinck.



Vereeniging Volksfeest Miste

In de vorige buurtkrant hebben Anet en Egbert al omschreven hoe de prijzen van de 
verschillende spelen zijn gevallen. Van één spel was de uitslag echter nog niet bekend, de 
ballonwedstrijd voor de schoolgaande jeugd.
Dit jaar hebben we 2 kaartjes terug ontvangen. De minst verre werd in Henxel 
teruggevonden en was van Lobke Punte. De andere ballon, die van Senna Navis, is een stuk 
verder gekomen, namelijk tot Dorsten in Duitsland. Beide prijswinnaars hebben hun prijs, 
een kadokaart van Intertoys t.w.v. 20 euro en 15 euro, inmiddels al ontvangen welke door 
enkele dames van het bestuur in school werd uitgereikt.

Op vrijdag 8 november hebben we ons “Hazenmaol” gehouden. De avond begon met de 
opening door ondergetekende waarbij het afgelopen feest kort werd samengevat.
Omdat het volksfeest de laatste jaren vrijwel elk jaar een positief saldo heeft en daardoor 
goed bij kas zit, is door het bestuur besloten de commissieleden meer te waarderen door 
iedereen tot en met het eten vrij drinken te geven. Of dit de reden was of doordat de indeling 
van de zaal iets anders was weten we niet, maar er heerste vanaf het begin al wel een 
gezellig sfeertje.

Nadat het feest in grote lijnen was samengevat was het de beurt aan penningmeester Wiljan 
om de financiële stand van zaken te laten zien. Omdat op het Hazenmaol niemand op veel 
cijfers zit te wachten had Wiljan alles kort en duidelijk samengevat. De uitgewerkte versie 
van onze financiën wordt op de jaarvergadering van 29 januari 2014 besproken waar 
uiteraard iedereen welkom is.

Nadat Wiljan alles duidelijk had laten zien, was het de beurt aan Roland en Mariska ten 
Hoopen om het feest in beeld en geluid te laten zien.
Het was dit jaar werkelijk weer een prachtige presentatie waarin bewegende beelden 
afgewisseld werden met foto’s, close-ups en muziek. 
Iedereen kon zien dat de montage van deze presentatie wel veel meer tijd heeft gekost dan 
een paar namiddagen. Wij als bestuur hebben het idee dat het ook steeds mooier wordt.
Alle onderdelen kwamen aan bod: de wagenbouwers, de optocht, de kinderspelen, de 
middagspelen, de vrijdagavond, het “könning oet hal’n”, het koningsschieten, de 
zaterdagmiddag en de zaterdagavond.
Een heel mooie presentatie die op dvd is gezet en te koop is voor euro 5,00 / st. Volgens ons 
is dit geen geld voor een belangrijk stuk “cultuurhistorie” van de buurtschap Miste.

Nadat deze presentatie af was werden Roland en Mariska bedankt voor hun werk en ging de 
avond verder met het eten. Dit jaar bestond het eten uit warm vlees, balletjes gehakt, 
broodjes  en diverse salades. Alles was verzorgt door Bennie en Joke en iedereen liet zich 
het goed smaken.

Hierna had het bestuur nog een verrassing in petto voor de commissieleden maar met name 
voor het Koningspaar. Omdat afgelopen jaar de huldiging door diverse omstandigheden niet 
lekker liep, was “Toontje Ongeregeld” gevraagd om voor de Koningspaar de geleden schade 
te verzachten door ze alsnog meer in het zonnetje te zetten. Dit lukte prima want de koningin 
stond op een gegeven moment zelfs al op de tafel.



Samengevat mag wel gesteld worden dat “het Hazenmaol” dit jaar zeer geslaagd was.

Dan willen we graag al enkele belangrijke datums voor volgend jaar kenbaar maken:
Onze jaarvergadering houden we op 29 januari 2014, waarvoor u van harte wordt 
uitgenodigd.

Een andere belangrijke datum is zaterdag 12 april 2014. Dan organiseren we het “Willem-
Alexanderfeest”, waarbij we dit jaar weer een “Playbackshow” c.q. een “Miste’s got talent-
show” willen organiseren. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers denken we starten rond 19.30 uur waarbij eerst de 
jongere (schoolgaande) jeugd hun acts ten uitvoer kunnen brengen. Daarna zullen de 
volwassenen hun talenten mogen laten zien.
We zoeken naar nieuw talent in de breedste zin van het woord en alle leeftijden mogen 
meedoen. Hebt u een speciale gave, heeft u een speciale truc, kunt u zingen of kunt u goed 
play-backen, het maakt niet uit, maar….... geef u op !!!!

Tijdens deze avond is er een vakkundige jury die de diverse acts zal beoordelen en de beste 
zal kiezen. Ook is er een leuke presentator die de avond zeer geschikt aan elkaar zal praten.

Iedereen kan zich opgeven met de onderstaande opgavestrook. Deze strook kan worden 
ingeleverd bij één van de bestuursleden.
Ook kunnen mensen zich opgeven door een mailtje te sturen naar: 
volksfeestmiste@hotmail.com.

We hopen op veel deelnemers en hopen dat het een gezellige avond zal worden.

Verder rest mij iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014 te wensen !!!

Vereeniging Volksfeest Miste
Wim de Roos

mailto:volksfeestmiste@hotmail.com


Kerstfeest Miste                                                              

Het kerstfeest in Miste hebben we gevierd op woensdag 18 december in een 
zeer goed gevulde zaal bij Den Tappen.

Dit jaar werd iedereen hartelijke en warm ontvangen door diverse midwinterhoornblazers. 
Bijzonder fijn  is het dat dominee Fransien van Keulen aanwezig was bij de viering en dat 
Tygo Pampiermole de piano wederom wilde begeleiden. 
Blijkt dat we in Miste ook veel talent hebben en vandaar dat onze toekomstige 
muziektalenten naar eigen idee een bijdrage konden leveren.
Als Toetje van het feest kwam Kwartet Voices de viering met zang opvrolijken. Tevens 
hebben de kinderen van groep 7 en 8 weer een prachtige musical laten zien. Dit jaar was 
het: de Sneeuwkoningin.
Iedereen bedankt die dit kerstfeest weer tot een sfeervol feest hebben gemaakt.

Er zijn altijd mensen die niet op het kerstfeest aanwezig kunnen zijn in verband met werk of 
ziekte. De zieke mensen wensen we vanaf deze plaats veel sterkte toe en hebben van de 
Kerstfeestcommissie een attentie ontvangen. Ook de mensen die inmiddels de leeftijd van 
tachtig jaar hebben bereikt, werden met een bezoekje en een attentie verblijd. 

Echter uw bijdrage blijft van groot belang en wij zijn ook altijd erg blij met uw financiële steun.

Wij hopen dat u net als ons genoten heeft van de kerstviering en wensen
iedereen Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig en vooral Gezond 2014!

Met vriendelijke groeten
Karin Berenschot en Jochen Holdampf
Evert de Roos en Conny te Walvaart
Addy Punte en Ingrid Ros



 



Schietvereniging Willem Tell Miste

Zoals eerder al gemeld heeft onze vereniging in maart van dit jaar het Nederlands 
Kampioenschap Winterswijkse kaart georganiseerd.
Het openingsschot werd verricht door Bennie ten Bokkel, waarna het toernooi van start kon 
gaan. 

Het NK is erg goed verlopen, met een deelname van bijna 200 schutters.
We willen hierbij iedereen nogmaals bedanken die hebben geholpen met de organisatie van 
dit NK.
En natuurlijk dank aan de sponsoren die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt.

De jaarlijkse ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden in april.
Jan Freriks was dit jaar aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Jan heeft ongeveer 15 
jaar deel uitgemaakt van het bestuur van WTM. Wij willen hem hierbij nogmaals bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. 
Remi Meijer heeft zich op de ledenvergadering beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid.
Dit jaar hebben we 2 jubilarissen welke op de  ledenvergadering gehuldigd zijn.
Jan Oonk (Sleeswijkstraat) 40 jaar lid en Herman Wikkerink 25 jaar.

Het jaarlijkse “Gastentoernooi” heeft dit jaar geen doorgang gevonden. Dit in verband met de 
organisatie van het NK. 
In  2014 zal er wel weer een “Gastentoernooi” plaatsvinden. Nadere informatie zal bekend 
gemaakt worden op onze website www.WillemTellMiste.nl  .  

Tot slot wens ik iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2014.

 
Namens Schietvereniging Willem Tell Miste
Gerrit Stortelers

http://www.WillemTellMiste.nl/


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

                      
     Hallo lezers

Het einde van het jaar komt weer in zicht dus ons laatste stukje voor dit jaar. We hebben net 
een hele drukke periode achter de rug.

Het najaarstuk was een groot succes. De zaal twee keer goed gevuld en de spelers waren 
top!! Ze hebben het stuk “Een lekker stelletje” heel goed gespeeld. Met complete 

metamorfoses en gedaante verwisselingen was het een zeer komisch geheel. Mede doordat 
de spelers de tekst goed kenden liep het geheel op rolletjes. Dus mijn complimenten 

nogmaals voor de spelers en de regisseur Roy die ze dit weer heeft bijgebracht.
We hadden zelfs nog tien bezoekers uit Biddinghuizen. Zij gaan dit zelfde stuk opvoeren in 
maart 2014. Wat ik heb begrepen vonden ook zij het goed. Het is dan nu ook de bedoeling 

dat enkele van ons in maart bij hun gaan kijken.

Dan was er ook nog het pietenhuis aan de Misterweg. Daar was het ook een gezellige 
drukte. We zijn weer op pad geweest en hebben bezoekjes gebracht. Dit wordt altijd 

enthousiast ontvangen, is het niet door de kinderen dan wel door de volwassenen. Maar de 
goedheiligman en zijn knechten zijn weer vertrokken. Het pietenhuis is weer klaar voor de 

kerstboom.

Nu op dit moment zijn wij druk bezig om een stuk uit te zoeken voor het voorjaar. Dan 
moeten de rollen nog verdeeld worden zodat ze in januari weer kunnen beginnen te oefenen. 

Dus noteer alvast in de agenda!!!!
Zaterdag 30 maart 2014 uitvoering O.B.K.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Susan te Lintum
Toneelvereniging O.B.K.



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

   O.B.K.  zoekt talent !

In het najaar van 2014 wil OBK graag weer een jeugdstuk op de 
planken brengen.

Zou jij het leuk vinden om een keer in een andere rol te kruipen en de 
sterren van de hemel te spelen?

Dan zoeken wij jou !!

OBK start in de zomer van 2014 met een groep enthousiaste jongeren 
tussen de 10 en 16 jaar. 

Het is de bedoeling dat deze groep in het najaar een superleuk stuk op 
de planken brengt. Natuurlijk onder de vakkundige leiding van ervaren 
OBK-leden.

Al je het leuk zou vinden om mee te doen, kun je je nu al aanmelden 
door een mailtje te sturen naar:
toneelobkmiste@gmail.com

Als je vragen hebt, kun je natuurlijk ook contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van OBK, 



Jeroen Lensink
Tel. 0543 522795



Wat zou het worden met ons op dat concours, daar in het Muziekcentrum van Enschede…? 
We hebben ons als muzikanten die vraag talloze malen gesteld, de laatste weken voor het 
optreden. Dan zat er weer verbetering in, dan was er weer een dipje door een wat mindere 
try out… Maar het is goed gekomen! Na het oordeel van de jury met bibberende knietjes en 
bedenkelijke gezichten te hebben afgewacht, konden de Concordianen en hun meegereisde 
supporters juichen en joelen. Een zeer royale eerste prijs!

Een pak van ons hart, want echt overtuigd van onze capaciteiten waren we niet. Hoewel 
dirigent Gido van Schijndel het de laatste week er menig maal bij ons inpeperde dat de 
eerste prijs er wel degelijk in zat. “Als jullie doen wat ik de laatste weken allemaal heb 
gezegd komt het goed. We kunnen de eerste prijs pakken. Ga gewoon lekker muziek maken 
en laat je niet imponeren door die concertzaal en die drie schrijvende mannetjes op het 
balkon!” En aldus geschiedde.



De avond ervoor had een aantal van ons nog meegewerkt aan de gezamenlijke serenade 
met Sint Jan voor de fanfare van Crescendo Ratum, die met 83,25 punten in juichstemming 
bij gebouw Emma terugkeerde uit Enschede. “Ik zou ervoor tekenen als we deze punten ook 
binnen hadden”, sprak voorzitter Wim Meinen nog. Dat we die Ratumers dan een dag later 
weer op bezoek krijgen voor hun muzikale felicitatie aan ons, en hen nog even kunnen 
plagen met onze behaalde 83,50 punten (!) brengt dat de gezonde rivaliteit weer helemaal 
terug. “Jaja, peper het er maar in….!”, aldus een quasi geïrriteerde Ratumse muzikant.

Engelengeduld
Hoe dan ook, we hebben het gefikst. Talloze extra uren, avonden en zelfs dagen hebben we 
er aan besteed. En waren we zelf niet altijd overtuigd van de vorderingen; Gido ging 
onverstoorbaar en met engelengeduld door om Concordia’s ark door de soms woelige baren 
te loodsen. Tot we zondagavond veilig in de Kottense haven - café Schreurs - konden 
aanleggen voor een daverende instuif met een hapje en een sapje. Compleet met serenades 
van de malletband, Crescendo  en De Eierjongens, felicitaties van vele kanten en een 
dikgevulde enveloppe van de supporters… hartverwarmend!

Eerlijk is eerlijk; zonder onze twaalf gastmuzikanten hadden we het niet gered. Maar omdat 
een achttal leden om diverse redenen moest afhaken, konden we niet anders. Bovendien 
vroegen de concourswerken hier en daar om instrumenten die we zelf niet (of te weinig) tot 
onze beschikking hebben. Toch is het een topprestatie van ons állen, want je bent zo sterk 
als je zwakste schakel, zeggen ze wel eens. Kortom, iedere muzikant moet op dat moment 
op topniveau presteren. Gido: ‘’We hebben op het juiste moment gepiekt, klasse!’’
Na het echec in Zaandam, waar we vijf jaar geleden roemloos ten onder gingen met een 
tweede prijs, is dit een enorme opsteker voor de club. Zeker ook voor ‘de jonkies’, die hun 
debuut maakten op het concourspodium. Juist zij zullen na zo’n fantastische prestatie 
winnen aan ervaring en zelfvertrouwen, want dat is dé voorwaarde om te kunnen presteren. 
Conclusie: Concordia kan weer fier omhoog kijken! 

Bevallingen
Tussen de drukke voorbereidingen door kreeg Concordia ook nog te maken met enkele 
bevallingen. Onze fluitist Marije Bennink en trombonist Sven van der Zwet schrokken wel 
even toen Tijn zijn komst al op 29 oktober - acht weken te vroeg! - aankondigde. Gelukkig  is 
Tijn kerngezond, maar gooide hij wel het concoursschema van zijn ouders in de war…
Onze trompettist Marlies ter Maat en Bjorn van der Zwet beleefden op 13 november de 
geboorte van hun zoon Kyan. Wij wensen beide families veel geluk met hun borelingen, waar 
- naar wij zonder twijfel aannemen - veel muziek in zit!

Kerst- en Nieuwjaarsactie
We zij alweer volop aan de gang met de 29e Kerst- en Nieuwjaarsactie. Het zal echter de 
laatste keer zijn dat we met deze bekende actie langs de deur gaan. Voor onze muzikale kok 
Louis de Heer (82) - de spil van de culinaire actie - gaan de jaren tellen en bovendien zit er, 
na zoveel succesvolle acties, toch wat sleet op de formule. In wat voor ‘actievorm’ we in 



2014 verder gaan is nog onderwerp van discussie. Maar nu gaan we nog één keer 
kokkerellen! 
Vanaf deze plaats wil ik namens alle Concordianen Louis de Heer veel sterkte wensen bij het 
herstel van zijn operatie. Ook Marieke Geerdes wensen we in de komende tijd veel sterkte 
en beterschap toe! 

Ik Hou van Holland
Concordia zit niet stil. Ook na het concourssucces is er geen tijd om op onze lauweren te 
rusten. Nu even geen ingewikkelde muziekstukken maar leuke, makkelijk in het gehoor 
liggende werken van eigen bodem. Want… Concordia gaat op de Hollandse toer! Onder het 
motto ‘Ik Hou van Holland’ geven het orkest en de malletband een luchtig concert op 
zaterdagavond 22 februari. Veel Nederlandse sterren komen voorbij, dus een avond om niet 
te missen! Volg ons op Facebook (word ‘vriend’ van Concordia-Kotten!) of kijk op www. 
concordiakotten.nl om de vorderingen binnen de vereniging te volgen.

Meer activiteiten
Ook zal een ensemble van Concordia meewerken aan het de kerstconcerten in Kotten (19 
december) en Brinkheurne (22 december). 
Alle jeugdonderdelen zijn op het moment druk aan het oefenen voor hun gezamenlijke 
optreden met Excelsior. Dit optreden staat gepland op zondagmiddag 2 februari in Theater 
de Storm. Het thema deze veelbelovende middag is ‘Disney’.

Malletband
Nadat de afgelopen maanden voor de malletband wat rustiger zijn verlopen dan die voor het 
harmonieorkest begint voor de slagwerkers nu ook weer het toewerken naar leuke en mooie 
optredens, met daar tussendoor voor de afwisseling ook nog een tweetal serenades.
Het repeteren staat op dit moment volop in het teken van een drietal concerten, te weten 
het nieuwjaarsconcert op 5 januari in Lichtenvoorde, het concert op 22 februari in het 
gebouw en  Winterdrums in Theater de Storm op zondag 26 januari.
Winterdrums wordt sinds een aantal jaren georganiseerd door Excelsior en is een 
middagvullend programma waaraan negen slagwerkgroepen deelnemen, variërend van het 
traditionelere werk tot theater. Dus hou je van een leuk, mooi en goed slagwerk? Kom dan 
deze middag naar de Storm om onder andere de malletband van Concordia te zien optreden.

Allemaal een smakelijke Kerst en een knettergezellige jaarwisseling gewenst.
Alle goeds voor 2014 en… hou de muziek d’r in!

Tot de volgende Ontmoeting,
Jan Heijnen







                                                       Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

De periode tussen herfst en kerst is een tijd van allerlei activiteiten. Direct na de herfstvakantie begint 
groep 7 & 8 aan de voorbereidingen van een kerstmusical. Twee of soms drie keer in de week moet er 
geoefend worden om een mooie voorstelling op de planken te zetten.
De kinderen werken dan op een geheel andere manier met elkaar samen. Het is echt drama, in de 
goede zin des woords. Leuk voor ze te ervaren dat er langzaam iets ontstaat en dat er een 
gezamenlijke ‘presentatie’ ontstaat. En vergeet niet, een musical is het moeilijkste onderdeel in het 
theater. Als u dit leest is de voorstelling al weer voorbij; we hopen dat u heeft genoten.

Sinterklaas en zijn Pieten bezochten ook dit jaar natuurlijk weer onze school. De voorbereidingen 
beginnen al vroeg. Tom heeft zoals gebruikelijk samen met de ouders surprises voor de jongsten 
gemaakt. Een gezellige knutselavond, waarbij je de puntjes van de tong en kleine druppeltjes op het 
voorhoofd ziet. Maar dan heb je ook wat.
De bovenbouw had natuurlijk een pakjesmiddag; prachtige surprises waren er gemaakt met mooie 
gedichten. Al met al een gezellige middag, waarbij de Oudervereniging voor de versnaperingen 
zorgde en toekomstige kleuters had uitgenodigd, want hier had de Sint ook een cadeautje voor 
meegebracht.  
Dit jaar zijn we gestart met een Sint- en Kerstversierploeg. In anderhalf uur werd de school met een 
aantal leerkrachten in Sint- en Kerstsfeer omgetoverd. Op deze wijze is zo’n klus gauw geklaard.

Afgelopen donderdagavond was er weer de Oudejaarsmaaltijd. Voorafgaand werd er op het plein 
tussen de vuurkorven warme chocolademelk en glühwein geschonken. En dan gezamenlijk ’s avonds 
eten van zes tot zeven; boerenkool of hutspot. Heerlijk. Toch een prachtige afsluiting ? 
Dit jaar heeft groep 5 & 6 de kerstbakjes (schalen) gemaakt voor het Kerstfeest in Den Tappen. Op de 
laatste school-vrijdagochtend van 2013 hebben alle kinderen o.l.v. een aantal ouders kerstbakjes 
gemaakt. En zo is de decembermaand een gezellige activiteitenmaand voor de kinderen, ouders en 
leerkrachten. Ook via deze weg, wil ik iedereen bedanken voor hun inzet; het was allemaal zeer 
geslaagd.  

Half november hebben alle MR-leden en directies van de openbare basisscholen een informatieavond 
bijgewoond over de terugloop van het aantal leerlingen. Hier werd men geïnformeerd hoe om te gaan 
met deze krimp. Begin volgend jaar komen de MR-leden van de kleine scholen van onze Stichting 
bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen, hoe deze krimp aangepakt kan worden. We houden 
u uiteraard op de hoogte.

In de kerstvakantie, op 27 december organiseert HCW weer het traditionele handbaltoernooi voor 
basisscholen in de sporthal van Het Komrij College. We doen mee met een mixteam. De speeltijden
kunt u op de schoolsite vinden www.mistecorle.nl 
 

Namens het team, wens ik u allen fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig tweeduizendveertien. 

Met vriendelijke groet, 

reinout  smilde

http://www.mistecorle.nl/








































Het idee is dat we elkaar nodig
hebben om verder te komen.
Als coöperatieve bank gelooft Rabobank Achterhoek-Oost heilig in de 
kracht van het collectief. Samen
bereik je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren 
gebruikmaken van onze kennis
en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende 
ondernemers. En helpen jongeren
elkaar met financiën. Verder komen door samen te werken. Dat is het 
idee.



Kijk op rabobank.nl/idee of rabobank.nl/achterhoek-oost
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