


                           

Van de redactie… december 2014 

                                                                                                                                       

 Het jaar zit er alweer bijna op!

De Kersviering van onze school zit er weer op. Het 
was weer een gezellige viering. Dit betekent dat 
voor veel mensen de Kerstvakantie is 
aangebroken. Inderdaad, het jaar is weer snel 
voorbij gegaan.

Wat is er dit jaar zo’n beetje gebeurt? Een groot 
gedeelte van het jaar stond voor de 
belangenvereniging toch wel in het teken van de 
glasvezelkabel. Het begon allemaal in januari. 
Iedereen had de mogelijkheid om zich voor te laten 
lichten. Voor de ene was het duidelijk een positieve 
ontwikkeling, voor de andere was het totaal niet ter 
sprake en liet zich negatief uit over dit project. 
Iedereen had er wel een mening over. 
Na een uitgebreide voorlichtingscampagne werd er 
vervolgens een intentieverklaring gevraagd van de 
inwoners van het buitengebied. Ruim 50% heeft 
hieraan gehoor gegeven. Een uitzonderlijk hoge 
deelname. Ongelooflijk!  
Na een lange, stille zomer kwam er in oktober 
nieuws vanuit de Provincie. De samenwerking 
tussen Provincie en het bedrijfsleven liep vast, 
waardoor de Provincie dus geen mogelijkheid meer 
had om samen in een constructie met het 
bedrijfsleven een glasvezelnetwerk aan te gaan 
leggen. Vervolgens werd er door de Provincie 
contact gezocht met de Regio Achterhoek 
Gemeenten en Coöperatie Breeband Buitengebied 
Winterswijk. Inmiddels zijn er ver gevorderde 
gesprekken tussen deze partijen. In de loop van 
januari/februari 2015 is de verwachting dat er meer 
nieuws en duidelijkheid komt voor de inwoners van 
het buitengebied. Dit betekent een totaal nieuw 
plaatje, waarbij iedereen best verrast zal zijn. 
Spannend!! Hou de website in de gaten! 
www.cbbw.nl

Daarnaast is de afgelopen 2 maanden ook hard 
gewerkt aan SAAR. Dit is buurtpreventie door 
middel van WhatsApp. Men ziet een verdachte 
situatie, belt de politie en zet hierna de melding op 
de groeps-App.                         [ zie e.v.d. volgende pag.] 

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 Dinie Stemerdink
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 3 april   

De kopij moet binnen zijn 
                                  op 27 maart 2015
                                                                    
                                                                  
         
          

 In deze buurtkrant: 

Misters Belang 
Centrale agenda
Vereeniging Volksfeest 
Kerstfeestcommissie
Uitnodiging school
Meer Bewegen Voor Ouderen
Toneelvereniging OBK
‘t Zuunehuusken
Concordia
MEC
Uit de school geklapt
PR team basisschoolMiste & Corle
Groep 1 t/m 8

http://www.cbbw.nl/


Centrale agenda  Miste & Corle
  

december
22 t/m 2 jan. Kerstvakantie

28 Jaarvergadering Volksfeest Den Tappen

januari
6 Nieuwjaarsborrel op school voor iedereen vanaf 10.30 uur

februari
14 Oud papier

16 t/m 20 Voorjaarsvakantie

maart
6 Kaartinterland Miste-Corle – Den Tappen
20 Buurtschappen kaartinterland –Den Tappen

april
18 125 jaar Volksfeest Miste
24 Koningsspelen
27 Koningsdag
mei

2 t/m 15 Meivakantie school Miste & Corle

Kaarten

Miste in zaal Den Tappen:
9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari en 6 maart als extra avond.
 
Corle in uitspanning De Woord:
30 januari, 27 februari en 27 maart.

Kaartinterland Miste-Corle 6 maart in zaal Den Tappen.
De buurtschappen kaartinterland is op 20 maart in zaal Den Tappen.



                                                                                                                                                           

[vervolg pagina 1]

Vervolgens kan men elkaar bijvoorbeeld helpen zoeken naar verdachte situaties of te hulp schieten. 
Hier wordt door inwoners van Miste en Corle massaal gebruik van gemaakt. Misters Belang heeft door 
middel van huis-aan-huis reclame gemaakt, waardoor het voor iedereen duidelijker werd. Inbraken en 
verdwijningen van o.a. gazonmaaiers houdt toch iedereen bezig. Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtpreventie-winterswijk.nl

Daarnaast zijn de “normale dingetjes” ook gewoon doorgegaan. Hierbij valt te denken aan het 
zwerfvuil ophalen, algemene ledenvergadering, vergaderingen met de andere belangenverenigingen, 
actieve rol binnen de Buurtschappenvisie.

We zullen ons ook in 2015 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 2015. 

Evert de Roos
Secretaris Misters Belang   
 

http://www.buurtschapmiste.nl/
http://www.buurtpreventie-winterswijk.nl/


Secretariaat:

Misterweg 215a

7109 BA Winterswijk Miste

0543-569492

Geachte inwoner van Miste,

Zoals bekend krijgen we helaas steeds meer te maken met ongewenst bezoek in ons mooie 
buitengebied. Er is niets vervelender om te moeten constateren dat er is ingebroken in uw woning of 
schuur. Zeker nu het ’s avonds weer vroeg donker is, neemt de kans hierop weer fors toe.
Wat kunnen we er zelf aan doen naast goede beveiliging van onze eigendommen?

Gemeente Winterswijk heeft samen met de Politie een WhatsApp groep bedacht, waarbij wij ons als 
burger kunnen aanmelden. 
Het is geheel kosteloos en we gebruiken het alleen wanneer iemand een verdachte situatie 
constateert!

U dient wel in het bezit te zijn van een mobiele telefoon voorzien van WhatsApp. Indien u dit niet heeft, 
is meedoen aan dit project helaas niet mogelijk.
Mocht u wel in het bezit zijn van een mobiele telefoon voorzien van WhatsApp, dan vragen wij u 
vriendelijk om deel te nemen. Met z’n allen zien we meer en kunnen we elkaar beter beschermen 
tegen deze ongewenste gasten. Het is voor onze eigen veiligheid!!!

De belangrijkste spelregel van dit project is: er worden alleen serieuze berichten geplaatst. Dus zullen 
we hier geen onnodige berichten op vinden. Als er een bericht wordt geplaatst, dan is deze ook 
belangrijk en zijn we op onze hoede. Politie is dan al gewaarschuwd.

U kunt zich hiervoor aanmelden op de website: www.buurtpreventie-winterswijk.nl
Hier vindt u ook meer informatie over dit project. 
Zodra u zich heeft aangemeld, wordt u spoedig in de WhatsApp groep toegevoegd.

Mocht aanmelden via de website niet lukken, dan kunt u zich ook aanmelden via de bijgevoegde 
folder. Deze kunt u invullen en vervolgens in de brievenbus bij onderstaande persoon deponeren. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens Misters Belang,

Evert de Roos
.
                                                  

http://www.buurtpreventie-winterswijk.nl/


        “Vereeniging Volksfeest Miste”

Als eerste wil ik even stil staan bij het overlijden van onze lid  van verdienste Dhr. Gerrit Kortschot. 
Deze karakteristieke man die zo ontzettend veel voor het Volksfeest en Miste  heeft betekend en heeft 
gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank. Wij wensen Annie en de rest van de familie veel sterkte toe in 
deze moeilijke periode.  

Als dank voor alle vrijwilligers die het Volksfeest van het afgelopen jaar tot een geslaagd feest hebben 
geleidt  is er op 31 oktober 2014 weer het traditionele “Hazenmaol” gehouden.
De avond werd geopend door de voorzitter die het koningspaar en +/- 65 vrijwilligers welkom heten. 
Hierna werd het feest in het kort samengevat door de voorzitter van  opening tot het laatste dansje.
Vervolgens kwam Wiljan onze penningmeester aan de beurt om de financiële stand van zaken te 
belichten. Dit bleek er weer prima uit te zien, hij had dit een beknopte versie weergegeven. Om 
hiervan meer te weten te willen komen is iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse 
jaarvergadering en wel op 28 januari 2015.
Hierna was het de beurt aan de Misterse foto/film ploeg Ronald en Mariska ten Hoopen want zo 
mogen ze wel genoemd worden. Ze hadden het feest weer prachtig samen gevat met foto’s in 
combinatie met film en muziek. Hiervoor willen we ze nogmaals Hartelijk bedanken voor de vele uren 
werk die ze hierin hebben gestoken. De DVD van deze opnames is voor € 5,- te koop en te bestellen 
bij een van de bestuursleden. De avond werd voortgezet door even te snakken bij de koare “de Timp” 
en de muzikale omlijsting kwam van de groep “Toontje Ongeregeld” die de stemming er weer prima in 
wisten te brengen. Zo kunnen we weer terug kijken op een geslaagd ”Hazenmaol”. 
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers bedanken voor alle werkzaamheden die ze uit gevoerd 
hebben.                                                                                                                                   Ook willen  
we Maikel Oonk bedanken voor het schenken van 2 mooie sjerpen met de opdruk ”jeugdkoning en 
jeugdkoningin.”

Voor de komende periode hebben we een aantal datum’s die jullie in de agenda kunnen zetten en wel; 
• 28 januari 2015 houden we onze jaarvergadering.
• Het 125 jaar bestaan van het Volksfeest Miste vieren we op 18 april 2015.
• Hieronder volgen de uitslagen van de ballonnen wedstrijden. Hieraan waren kleine prijsjes 

verbonden wie uitgereikt zijn door onze Koningin Susan op school.



Uitslag ballonnenwedstrijd Volksfeest 2014
Beginpunt; Brinkeweg 50 Winterswijk-Miste 
                
Plaatsnr;                                           Gevonden door ;                    Adres en plaats (gevonden is) 
afstand         

1. Tymen Lensink                Janny Sprengus                      Kanunnik Deamenstraat 35 / 92,43 km

                                                                                                     5731 CR Mierlo (Eindhoven)

2. Juju Stassen                     Marc van Rooy                       Bisschop van Mierlostr. 116/ 91,67 km

                                                                                                     5731 GJ Mierlo                      

3. Isa Berentsen                   P.C.W van Vliet                      Weth. Deutekomplein 27/ 88,42 km

5706   Helmond

We wensen u allen Fijne Feestdagen en Gezond 2015! 

Namens  het bestuur.
Vereeniging Volksfeest Miste  
     
          Hans Oonk



                                           Kerstfeest Miste

Met deze kerstboomwens hebben we het traditionele succesvolle kerstfeest
afgesloten in Den Tappen  op 17 december jl. in Miste.

De kinderen van groep 7 en 8 zijn druk geweest met de musical
Prinses Eigenwijs.

Een groot aantal muzikale talenten zijn naar Den Tappen gekomen
om ons muzikaal te verrassen.

Vele mensen hebben wederom meegewerkt om het tot
een sfeervol kerstfeest te maken.

Zoals ieder jaar zijn er altijd mensen die om wat voor reden
niet aanwezig kunnen zijn.

We hebben geprobeerd ze te bereiken met een attentie
om een gevoel van verbondenheid met elkaar te mogen hebben.

We hopen dat iedereen genoten heeft en wensen jullie fijne feestdagen toe.

Een kerstgroet van:
Karin en Jochen, Evert en Conny en Addy en Ingrid.



WELKOM OP ONZE SCHOOL
Nieuwjaars “borrel” – 6 januari 10.30 uur

Graag willen we u uitnodigen om eens binnen te komen in onze school tijdens de Nieuwjaars “borrel” 
op 6 januari om 10.30 uur. Tijdens deze ochtend 
kan iedereen ( (toekomstig-)ouder,  opa, oma, buurvrouw/man enz.) een kijkje komen nemen tijdens 
de lesuren en elkaar onder het genot van een kopje koffie en/of een drankje een gelukkig nieuwjaar 
toewensen.

Er wordt gewoon les gegeven. U krijgt daardoor een indruk van de wijze waarop er les wordt gegeven 
op school. Achter in de klas staan stoelen klaar waarop u plaats kunt nemen! Aanmelden is niet nodig. 

Mocht u verhinderd zijn en toch nieuwsgierig naar hoe het er op onze school aan toe gaat, dan bent u 
ook van harte welkom tijdens één van onze reguliere inloopochtenden op 8 januari 2015, 3 februari 
2015 of 4 maart 2015. De lessenuren zijn van 8.30 tot 12.00 uur.

BASisschool Miste & Corle – groot in aandacht voor verschillen.
Brinkeweg 15 
7109 BN Winterswijk-Miste 
Tel. 0543-565206
info@mistecorle.nl
www.mistecorle.nl

httpp://www.mistecorle.nl/
mailto:info@mistecorle.nl


Beste buurtkrantlezers,

Op 29 november was het zover! Onze 6 nieuwe jeugdleden Sanne, Afra, Dunja, Carly, Carmen en 
Merel maakten hun debuut op de planken met ‘De Da Vinci Kolder’. Samen met onze ervaren jonge 
leden Niels, Saskia en Jordy zorgden ze voor een superleuke voorstelling. De vele toeschouwers 
hebben zowel ’s middags als ’s avonds genoten van hun zoektocht naar de “zin van het leven”. Enkele 
van de spelers hebben we gevraagd naar hun ervaringen en die kunt u hieronder lezen.
Graag willen wij Roy, Anke en Anja nogmaals bedanken voor de uitstekende begeleiding van deze 
toppers!

Het duurt nog wel even maar op 4 april 2015 is er weer een nieuwe uitvoering van OBK. Noteert u het 
alvast in de agenda.

OBK wenst iedereen prettige Kerstdagen en een gezond, sprankelend 2015 !

Met vriendelijke groet,

Jeroen Lensink
OBK Miste                                          

                        
Ik heb meegedaan aan het jeugd toneel en ik vond het heel leuk,
het was ook heel gezellig natuurlijk.
Wij hadden heel veel geoefend maar dat was ook wel nodig.
We gingen het als eerst een keer hard op lezen.
Naar een tijdje gingen we oefenen met lopen en je tekst lezen, ( dat was wel 
moeilijk)
dat hadden we een paar weken gedaan en daarna ook met attributen.
Dat was echt heel leuk.
toen wij voor het eerst het toneel op mochten was het wel moeilijk en heel 
anders,
het werd echt een heel leuk stuk.
Maar wij hadden het allemaal nooit zo klaargespeeld zonder Anke en Roy.
Dus bij deze: Bedankt Anke en Roy!!

Groetjes Dunja te Lintum        



Donderdagmorgen 11 december 2014

Leuk een mailtje in m’n inbox, eens even lezen.
Oja….., hmm….., jao….,  best een leuk idee.
Het was dus een mailtje van één van de bestuursleden of iemand/ meerderen die mee hebben 
gespeeld/ geholpen aan het jeugdtoneel van afgelopen 29 november een stukje wil schrijven voor de 
buurtkrant. Een leuk idee is dat zeker!

Onder aan het mailtje stond alleen een maar………..het moet voor vrijdag 12 december 19.00 uur 
weer terug zijn bij het bestuurslid. Het is dus wel kort dag om een verhaaltje te bedenken. Normaal 
heb ik hier wel even bedenktijd voor nodig, maar ik ben toch even aan het denken gegaan.

Toneel heeft dit najaar een toneelstuk gepresenteerd dat is opgevoerd door jeugd en  3 jongeren die 
al vaker op de planken hebben gestaan.  De jongste speler was 11 jaar en de oudste 22 jaar

Woensdag 2 juli is de groep voor het eerst bij elkaar gekomen om kennis met elkaar te maken. 
Sommige kinderen kenden elkaar en de andere kenden elkaar niet. 
Voor de regisseur waren die meest jongeren ook nieuw dit was wederzijds bij de meeste.
Ik werd benoemd tot assistent regisseur/rechter hand van…/ toneelmeester/ manager van alles en 
nog wat, een leuke taak om te ervaren moet ik zeggen, dit terzijde.

Je kon merken aan de jeugd dat ze het allemaal wel spannend vonden want ja wie is die regisseur 
eigenlijk. 
De rollen werden die avond verdeeld en het leren kon beginnen.
Maar toen het belangrijkste moest nog besproken worden, de oefenavond. Het is best lastig om alle 
jeugd bij elkaar te krijgen op 1 avond. Uiteindelijk is het gelukt en werd dinsdagavond onze 
oefenavond.
Dat jeugd en mobile telefoons onafscheidelijk zijn was te merken. Diezelfde avond is er ook al een 
groeps-app aangemaakt.

Dinsdag 26 augustus was dus ook onze eerste oefenavond, met boekje erbij uiteraard. 
De eerste paar oefenavonden waren nog vrij rustig en iedereen was elkaar een beetje aan het 
aftasten. Maar hoe vaker als we bij elkaar kwamen hoe gezelliger  het werd.

Zaterdag 29 november de grote dag de uitvoering van het jeugdstuk De Da Vinci Kolder.
Wat was iedereen gespannen toen iedereen om 13.00 uur bij Den Tappen was. Om 14.30 uur begon 
het dan echt de eerste uitvoering. 16.30 uur gelukkig de kop is eraf, nog een avond voorstelling te 
gaan en het is weer voorbij. Wat waren wij al tevreden over de middag uitvoering .

Voor/na het eten even gek doen met z’n allen er werd gevoetbald, veel gelachen, spelletjes gespeeld 
en uiteraard ook even tijd voor jezelf genomen.
De avond voorstelling is ook perfect gelopen. Ik kan niet anders zeggen ,
JEUGD TOP GEDAAN!!!, Jullie hebben een mooi toneelstuk neergezet.



Groeten Anke de Roos

Wekenlang hebben wij; 6 spelers van 11 tot 14 jaar en 3 jeugdspelers, met
natuurlijk onze regisseurs: Roy Schutte, Anke de Roos en Anja Bomers
gerepeteerd voor het stuk: de Da Vinci kolder. Het repeteren was heel
gezellig, iedere week nam iemand chips mee, we hadden het nodig voor het
stuk en daarna aten we het zelf op. De weken ervoor werden we ook geschminkt
en oefenden we met onze kleren voor het toneelstuk. Betsy mocht Marleen
héééél mooi opmaken en Leonardo had een kriebelsnor, die gelukkig na iedere
keer weer af mocht. Zaterdag 29 november was het zover. Het jeugdstuk van
OBK werd uitgevoerd in den Tappen. We waren heel zenuwachtig. Tot twee keer
toe zat de zaal vol. We vonden het heel erg leuk om te doen.
De Da Vinci kolder speelt zich af in de woonkamer van Laura en haar moeder.
Laura heeft zorgvuldig een dag vrij van school gepland om achter de zin van
het leven te komen. Terwijl ze spijbelt samen met haar beste vriendin heeft
ze een plan bedacht om dit tot op de bodem uit te zoeken, een plan dat niet
mis kan gaan. Er volgt een chaotische toestand wanneer ze probeert weg te
komen. De deurbel blijft maar gaan en er komen steeds meer mensen binnen die
echt niet kunnen wachten en de aandacht van Laura opeisen. Het lijkt een
hopeloze zaak totdat Laura's zus arriveert met een man die beweert Leonardo
da Vinci te zijn. Hij kent het geheim. Maar kan hij er op vertrouwen dat al
die mensen zijn geheim goed zullen bewaren?

Groetjes, Afra Wouters
 



 

Meespelen bij het jeugdtoneel, hartstikke leuk!! 

Vanaf september waren wij iedere week met een gezellige en enthousiaste groep jonge toneelspelers 
begonnen aan het toneelstuk De Davinci Kolder. Bij de kennismaking met de spelers en de regie werd 
de rolverdeling besproken en begonnen wij eerst gezamenlijk met het doorlezen van het stuk. De 
weken daarna mochten we direct aan de slag, in het begin nog met en al snel zonder boekje, met het 
oefenen. 

Week op week af, telkens kwamen er meer attributen en kleding bij. In het begin was het nog even 
improviseren want we konden nog niet meteen op het grote podium spelen. Voor de meesten onder 
ons was het de 1e keer toneelspelen voor O.B.K. Er werd daardoor een kleinschalig publiek 
ingeschakeld waardoor wij tijdens de generale konden ervaren hoe het is om voor een publiek te 
spelen. 

Elke oefenavond was het weer lachen, gieren en brullen, bijvoorbeeld al om het serveren van een 
kopje koffie, gekke bekken trekken, het maken van foto’s en natuurlijk het spelen van een ander 
personage(wat het toneelspelen juist zo leuk maakt ‘je inbeelden/ uitleven in en van een andere 
persoonlijkheid’), een boel gezelligheid, ook tussen beide uitvoeringen door; Er werd nog een potje 
gevoetbald en het spel handjeklap werd er gespeeld. Er werd ook volop gebruik gemaakt van de 
applicatie en tevens de nieuwe hype ‘Dubsmash’. (doormiddel van een filmpje kun je een bekende 
BN’er of een bepaald bekend geluid na playbacken) je kunt het als gezonde spanning omschrijven. 



We hadden veel plezier met elkaar maar onze regisseur Roy en zijn assistent Anke hielden ons altijd 
weer scherp want, je streeft namelijk met zijn allen naar 1 doel; de uitvoering op 29 november!! 

Daar konden we het toegestroomde publiek vermaken en zagen zij het prachtige jeugdstuk ‘de 
Davinci Kolder’ uitgevoerd op de planken bij den Tappen. 
Er was ook volop media aandacht want, toneelvereniging O.B.K. Miste speelt weer een jeugdstuk en 
wie wilt dat nou niet missen!! Zodoende kwamen Anke de Roos & Carly Bomers op de radio en we 
kwamen met zijn allen met een mooie foto in de krant! Als bedankje kregen we nog een leuke attentie 
van het bestuur. Genoten van een leuk stuk en met veel plezier kijken wij hierop terug!!

Groetjes, Niels Woordes



Na ons succesvolle LINK concert en de ietwat abrupte dirigentenwisseling, zijn we inmiddels weer in 
wat rustiger vaarwater terechtgekomen. Al is dat ook maar relatief, want we zijn alweer druk aan de 
slag om goed beslagen ten ijs te komen op het nieuwjaarsconcert,  zondagmiddag 18 januari in 
gebouw Wilhelmina. Maar eerst blikken we nog even terug.
Zoals gezegd, het waren Linke tijden voor Concordia. Daarmee doel ik uiteraard op ons even 
verrassende als unieke LINK-concert, dat we ter ere van het 95-jarig bestaan van Concordia op 
vrijdag 10 oktober gaven voor een bijna volle bak in Theater de Storm. Onder het motto ‘geen 
woorden maar daden‘ hebben we in sneltreinvaart een dwarsdoorsnede gepresenteerd van wat we 
zoal aan muzikale kwaliteiten - en niet te vergeten creativiteit - in huis hebben. En dat is, naar onze 
bescheiden mening, niet mis.

De repetitiefrequentie was vooraf danig opgevoerd om alle puzzelstukjes op een verantwoorde en 
leuke manier te ‘linken’, zodat we de bezoekers konden laten genieten van een gevarieerd palet. En 
dat allemaal onder regie van malletband-instructeur Jos Taken, die met tomeloze energie smoel gaf 
aan onze show. Ook de orkestrepetities zijn onder leiding van onze - inmiddels vaste - dirigent Jaak 
Notebaert inspirerend en voortvarend verlopen. Uiteraard zijn er bij zo’n veelomvattend project altijd 
verbeterpunten, die we weer meenemen naar een volgend groot concert. Maar een groot compliment 
aan Jos, Jaak, de concertcommissie en iedereen die zich voor én (zeker ook) achter de schermen 
heeft ingezet om dit project tot een succes te maken, zeker op zijn plaats! 
Twee dagen na de 95e verjaardag van Concordia waren we met als orkest te gast bij De Italiaanse 
Meren op het verjaardagsfeest van Betsie ‘van Slatman’ ten Dolle. Zij werd 80 jaar en dat was voor 
ons een mooie reden om haar namens de familie in het zonnetje te zetten. 



De leden hebben tijdens de halfjaarlijks vergadering, op 13 oktober, unaniem hun goedkeuring 
gegeven aan het voorstel van het bestuur om dirigent Jaak Notebaert binnen boord te houden. De 39-
jarige in Enschede woonachtige Belg liet weten wel oren te hebben naar een langer verblijf in Kotten. 
Notebaert (39), wiskundedocent in Enschede, studeerde trombone en directie aan het Amsterdams 
Conservatorium. Als jonge trombonist ging hij mee op tournee met het Wereld Jeugd Orkest naar 
Canada en de VS. Ook remplaceerde bij diverse toporkesten zoals het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest en het Orkest van het Oosten. Momenteel is hij dirigent van het Kolping Blasorchester in het 
Duitse Saerbeck. We wensen Jaak heel veel plezier en succes in Kotten!
Verder hebben we een succesvolle Aardappel- & Erwtensoepactie gehouden. Onder energieke leiding 
van Bram Welboren, voorzitter van de activiteitencommissie, zijn er vele honderden zakken 
aardappelen (van Ivo Kruisselbrink) en liters snert (van Daals Traiteurs) verkocht. Alle organisatoren, 
makers, bezorgers en natuurlijk vooral de kopers: bedankt voor jullie bijdrage! Deze actie, die de 
plaats heeft ingenomen van de vorig jaar voor het laatst gehouden Kerst- en Nieuwjaarsrondgang, 
krijgt zeker een vervolg. 
Malletband
Tja, en dan is LINK geweest, het concert waar je maanden naar toeleeft en wat super was om te 
doen. Gelukkig zorgt Jos ervoor dat we niet in een zwart gat belanden. Ons repertoire wordt flink op 
de schop genomen en we kunnen onze borst nat maken met alle nieuwe nummers die we moeten 
gaan instuderen voor de aankomende concerten en natuurlijk ook alvast als voorbereiding op het 
nieuwe straatseizoen volgend jaar. Eerst laten wij onze nummers horen tijdens de 
nieuwjaarsconcerten van St. Switbertus in Lichtenvoorde op 11 januari en uiteraard een week later 
samen met het harmonieorkest in gebouw Wilhelmina. 
In Lichtenvoorde is het thema dit jaar film en musicals. Hier zullen wij nog weer even terugdenken aan 
het LINK concert door een paar nummers die we toen gespeeld hebben ook hier laten horen, 
aangevuld met nieuw materiaal. Maar ook op 18 januari voor het nieuwjaarsconcert in Kotten hebben 
wij een leuk programma op stapel staan. Dus kom gezellig luisteren bij (één van) de beide concerten. 
En bij dit alles is gelukkig ook onze ‘quad’ weer te horen, Jefrey Wiggers heeft een rustpauze van 
circa twee jaar gehad om de verbouwing van het achterhuis van zijn schoonouders tot een huisje voor 
hem en zijn vriendin tot een goed einde te kunnen brengen. Dit is hen - gezien de foto's die wij zagen - 
prima gelukt en we zijn blij dat hij ons weer komt versterken. Verder hebben we Ilona ter Haar is 
tijdens een gezellige avond van de malletband in het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig jubileum 
bij de drumband. Ze werd door het bestuur gehuldigd met bloemen en bijbehorend insigne. Ilona, van 
harte gefeliciteerd!                                        (Wenke Wullink)
Majorettes
Ons laatste optreden was met het concert 
LINK in de Storm. Daar lieten de meiden zich 
van allerlei verschillende kanten zien (zie 
foto). Zo waren de mini- en midirettes te zien 
als Mario Bross, Luigi, Peach en de game-
poppetjes. Zij dansten op het nummer Mario 
Bross dat door het orkest en de malletband 
werd gespeeld. De majorettes lieten een 
Ierse dans zien tijdens de opening. 
Daarnaast waren de majorettes ook 
omgetoverd tot zombies en kwamen van 



verschillende kanten de zaal in. De mensen in de zaal leefden erg mee, dit was duidelijk te horen aan 
een paar schrikreacties. Helaas was dit voor sommige majorettes het laatste optreden. Na jarenlang 
een team te zijn geweest hebben ze laatst tijdens de les afscheid van ons genomen. Maar gelukkig is 
er ook goed nieuws: we hebben nieuwe minirettes erbij gekregen! Zij zijn momenteel al hard aan het 
oefenen met de draaien, danspassen, dansjes voor op straat en allerlei andere leuke 
oefeningen. Maar ook de andere meiden zitten niet stil. Er wordt flink geoefend op een dans voor het 
optreden met Excelsior. Daarnaast hebben de meiden Manon nog verrast voor haar verjaardag. 
Manon werd op 28 november 26 jaar. De meiden zagen dit als een leuke gebeurtenis om haar te 
verrassen. Toen Manon in het gebouw kwam op les te geven was het gebouw versierd met een 
spandoek en een halve Sarah. 
Jeugdcommissie
Na het geweldige uitje naar Hellendoorn staat er voor de jeugd weer een concert te wachten. En wel 
op zondag 8 februari in Theater de Storm. Dit optreden wordt gezamenlijk verzorgd door de 
jeugdleden van Concordia en Excelsior. Het thema deze keer is Winter. Er zal dus veel variatie zijn in 
het programma. Denk hierbij aan carnavalshits en après ski muziek. Maar ook aan de muziek uit de 
films Frozen, Ice Age en de IJskoningin. Wat ook leuk is aan dit optreden is dat alles samen wordt 
gedaan. Het beginnersorkest van Concordia speelt samen met het kabouterorkest van Excelsior. Ons 
leerlingenorkest musiceert samen met het leerlingenorkest van Excelsior. Onze mini-, midi- en 
majorettes dansen samen met de mini- en majorettes van Excelsior. En onze jeugdmalletgroep spelen 
samen met de jeugdslagwerkgroep van Excelsior. Al met al een leuke uitdaging voor zowel de 
jeugdleden als voor de dirigenten en instructrices. Benieuwd naar het eindresultaat? Kom dan kijken! 
Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. Toegang: vrije gift.                        (Manon Bonnink)
Nieuw orkest
Op 21 oktober hebben we, na een oproep in de schoolkranten, een voorzichtige start gemaakt met het 
LEGO-orkest (voor leerlingen, gevorderden en ouderen). Het moet een schakel en vooral een 
bindmiddel gaan vormen tussen het leerlingenorkest en de ‘grote’ harmonie. Een vijftiental 
nieuwelingen, herintreders en leden waren op de infobijeenkomst afgekomen. Dit orkest krijgt nog een 
nieuwe naam, want de huidige betiteling is ‘tijdelijk gepikt’ van zustervereniging Crescendo, waar het 
LEGO-orkest overigens al jarenlang een succesvol onderdeel vormt van de vereniging. Inmiddels 
volgt sommige ‘nieuwelingen’ al een verkorte cursus bij Boogie Woogie, zodat ze straks bij de start 
goed beslagen ten ijs komen. Na de jeugduitvoering op 8 februari in Theater de Storm beginnen de 
repetities. Belangstellenden kunnen zich altijd nog melden bij coördinator Nicole Frieling.



Nieuwjaarsconcert
We zijn direct na het LINK concert alweer aan de slag gegaan voor het reeds genoemde 
nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 18 januari, aanvang 14.30 uur in gebouw Wilhelmina. Dit 
concert, getiteld ‘Klinkend 2015 - van Strauss tot Piazolla’, omvat zowel het bekende Weense 
nieuwjaarsrepertoire als Latijnse sferen, waarbij voor de tango centraal staat. Onze fluitiste Hilde 
Overbekking laat van zich horen in Valse van Benjamin Godard. Bovendien hebben we een speciale 
gast uitgenodigd: Gert van Ruiswijk op de bandoneon. U weet wel, het instrument dat koningin 
Máxima de nodige traantjes ontlokte op haar trouwdag. Dus, zakdoekjes meenemen… Bovendien zal 
ook de malletband een passend aandeel leveren aan deze middag. We hopen u uiteraard graag te 
ontmoeten om te proosten op een allerwegen Klinkend 2015!
Fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling!
Tot de volgende Ontmoeting,
Jan Heijnen 







WIJ VIEREN EEN FEESTJE
Januari zal op de peuterspeelzaal een feestelijke maand worden: ’t 
Zunnekuuksken bestaat 25 jaar. 
De hele maand spelen we over het thema “feest” en werken we toe naar 31 
januari: het grote feest voor iedereen op De Haart, in Miste en het Woold. 
Zonder alle mensen uit deze buurtschappen hadden we namelijk niet zo 25 jaar 

kunnen bestaan. Ons motto is dan ook:

’t Zunnekuuksken 25 jaar voor en door De Haart 
(eo)

We zouden het ontzettend leuk vinden als de feestruimte dan vol hangt met 
zelfgemaakte zunnekuukskes. Dus mocht je niets te doen hebben in de 
vakantie, knutsel dan (alleen of met je hele gezin) een mooi zunnekuuksken en 
lever dat na de vakantie bij ons in. Je kunt er ook nog een fantastische prijs 
mee winnen. Na de kerstvakantie krijgen alle schoolkinderen een 
wedstrijdformulier mee naar huis. Geen wedstrijdformulier gekregen, dan kun 

je toch meedoen. Lever je bijdrage in op ’t Zunnekuuksken met apart vermeld je naam, adres 
en telefoonnummer.

Wil jij jezelf, je vereniging of je bedrijf promoten tijdens ons open huis, stuur 
dan een email naar zunnekuuksken@peuterspeelzalenoppad.nl . Kun je zingen, 
bespeel je een instrument, geef je een workshop die ook voor kinderen leuk is, 
of stel je een prijs ter beschikking van onze wedstrijd, meld je snel aan, we 
hebben nog beperkt ruimte en tijd beschikbaar. Wij vermelden je naam op ons 
sponsorbord, onze website en op facebook.

’t Zunnekuuksken wenst iedereen hele fijne feestdagen en een geweldig Nieuwjaar.

Zet alvast in uw agenda: 31 januari 2015 Open huis bij ’t Zunnekuuksken – u bent van harte 
welkom.

mailto:zunnekuuksken@peuterspeelzalenoppad.nl


    70
      Jaar

Hallo allemaal,

De voetbalvereniging MEC bestaat op 15-05-2015 alweer 70 jaar. Dit laten we niet 
ongemerkt voorbij gaan en daarom organiseren we op 15-05-2015 een leuke 
feestavond voor jong en oud bij ons eigen clubhuis café Den Tappen. Noteer deze 
avond alvast in u agenda. Deze feestavond heeft als thema de jaren 70. 
We beginnen om 20.00 uur met een paar optredens van eigen leden. Daarna neemt 
de band Bedrock uit Aalten het verder over. De voorverkoop van de kaarten à € 7,50 
is begonnen en zijn te verkrijgen bij café Den Tappen en bij de commissieleden. 
(Voorverkoop aan de kassa is € 10.) Dus wees er snel bij, want op is op!

Groeten,
De commissie leden:
Arjan Ongena
Arjen Weerkamp
Ilse Wassink
Jelle Averdonk
Jolanda Meinen
Wilbert van Lochem 
Marjanne Lensink



                                                       Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

Het was de tijd tussen herfst en kerst; altijd een drukke periode. Na de herfstvakantie wordt 
er al begonnen met de voorbereidingen van de musical. Dan begint ook al gauw de 
Sinterklaastijd, met pakjes, surprises en een bezoek van Sint & Piet; wat zijn ze dit jaar 
onderwerp van gesprek geweest.
Als u dit leest, is de musical al weer achter de rug. We hopen dat u er van hebt genoten. De 
spelers hebben er veel plezier aan beleefd.
En dan was er natuurlijk de traditionele oudejaarsmaaltijd, georganiseerd door de 
oudervereniging. Het was weer een sfeervolle en gezellige gebeurtenis. Op de laatste 
schooldag van het jaar hebben de kinderen met behulp van een groep ouders kerstbakjes 
gemaakt.
Tijdens de laatste gymlessen is er strak getraind op handbalgebied; in de kerstvakantie doen 
we op 30 december mee met een mix-team aan het handbaltoernooi voor basisscholen.
Daarnaast is ons Promotie Team druk in de weer geweest om de school in ‘the picture’ te 
houden.
U zult dan binnenkort ook spandoeken zien, waar de school haar bestaansrecht op eist. Niet 
iedereen weet misschien, dat er aan de Brinkeweg onderwijs wordt gegeven van hoge 
kwaliteit. Wijs ze de weg !
Zo is er op dinsdag, 6 januari vanaf 10.30 uur, een nieuwjaarbijeenkomst voor iedereen; ook 
voor u !
Kom eens kijken, als onze school aan ’t werk is. Hier wordt gewerkt aan de toekomst !   

Nu gaan we de schooldeur veertien dagen in het slot gooien en mede namens het team, 
wens ik iedereen fijne feestdagen en alvast een heel plezierig en gezond 2015.
 

Met vriendelijke groet, 

reinout  smilde



PR TEAM BASISSCHOOL MISTE CORLE
Enquête en activiteiten

Vorig jaar november is er een PR team gestart op basisschool Miste Corle. De doelstelling van 
dit team is vooral de school meer zichtbaar te maken in de breedste zin van het woord. Een 
jaar na de oprichting is het tijd voor een evaluatie. Daarom willen wij, leden van het PR team,  
u nu informeren over onze activiteiten en is onder de ouders van de kinderen op onze school 
een enquête afgenomen, waarover we u nu bijpraten.

Het PR team heeft het afgelopen schooljaar een aantal activiteiten ondernomen. Zo hebben we 
in het voorjaar flyers uitgedeeld, waarin de door ouders en leerlingen genoemde positieve 
punten van onze school zijn opgenomen. Dit om zoveel mogelijk ouders van 
basisschoolleerlingen in de omgeving ook onze school te betrekken in de schoolkeuze voor 
hun kind. Met hetzelfde doel zijn er ook advertenties gepubliceerd in de regionale kranten en 
is onze ingezonden brief over een weloverwogen schoolkeuze geplaatst door diezelfde 
kranten. 

Daarnaast is het PR team alert geweest op leuke activiteiten in de school, waarmee we 
actiever de publiciteit hebben opgezocht. Een mooi voorbeeld is het insturen van een foto van 
het bezoek aan de dierentuin naar De Gelderlander. Dit bezoek is direct gevolg geweest van 
het projectmatig en groep overstijgend werken, waarin ook de leerlingen uit de kopgroep 
(plusgroep) van onze school aan hun trekken zijn gekomen. In het bijschrift van deze foto is  
daaraan aandacht geschonken.

Aan het eind van het schooljaar heeft het PR team een WK-poule georganiseerd. Enerzijds 
bedoeld als leuke activiteit voor ouders en leerlingen, anderzijds om geld in te zamelen 
waarmee wij als PR team weer nieuwe activiteiten kunnen financieren.

Een jaar na de oprichting is een enquête voor ons een goede informatie- en inspiratiebron. 
Lang niet alle ouders hebben de enquête ingeleverd. Desondanks willen we u de uitkomst niet  
onthouden en geven we via deze evaluatie een terugkoppeling op onze plannen voor de 
komende periode.
 
Er zijn verschillende ideeën aangedragen om samen met de kinderen en de andere ouders te 
ondernemen. Er blijkt in elk geval bij verschillende ouders behoefte aan contact met andere 
ouders. Het wordt belangrijk gevonden dat ouders elkaar kennen. Regelmatig terugkerende 
ontmoetingsmomenten worden voorgesteld door verschillende ouders. Ook komen we 
actieve/sportieve activiteiten meerdere keren tegen in de suggesties. Net als creatieve 
activiteiten, waarbij de tip wordt gegeven om de hobby/interesse en deskundigheid van de 
ouders te gebruiken om bijvoorbeeld aan de vrijdagmiddag op school een nog creatievere 



invulling te geven, liefst structureel ingepland. Een even groot aantal ouders geeft echter aan 
dat er geen behoefte is aan nog meer activiteiten, de kinderen hebben het buiten school al druk 
genoeg.

Activiteiten kunnen het best ingepland worden in een weekend of aan het einde van een 
middag, waarbij de maandag, dinsdag en donderdag het minst geschikt lijken. Ook lijkt het  
goed om aan het begin van het schooljaar iets te organiseren waar met name ‘nieuwe’ ouders 
met elkaar en de school kennis kunnen maken.

Een eventuele financiële bijdrage mag hierbij gevraagd worden, maar het moet wel om 
bescheiden bedragen gaan van ongeveer 5 euro per persoon of zelfs maximaal 15 euro per 
gezin.

Het merendeel van de ouders die extra activiteiten op prijs stelt geeft aan wel te willen helpen,  
mits dit te combineren is met hun eigen agenda.

Daarnaast hebben we gevraagd naar ideeën en tips. Een deel daarvan laat zien dat ouders onze 
activiteiten afgelopen jaar hebben gewaardeerd. Aan een tweetal genoemde suggesties wordt 
door ons achter de schermen al enige tijd gewerkt. De eerste betreft zichtbaarder aanwezig 
zijn tijdens (grote) toernooien en activiteiten. Wij zijn druk in gesprek met een shirtsponsor,  
die voor de begeleiders van sportactiviteiten shirtjes wil gaan sponsoren. Hierdoor zijn we als 
school beter zichtbaar. We hopen dit voorjaar 2015 te realiseren. Daarnaast zijn we nu bezig 
met het laten maken van een tweetal spandoeken, waarbij we passanten willen wijzen op het  
bestaan van onze school.

Het PR team gaat dus verder op de ingeslagen weg. We staan altijd open voor uw suggesties,  
dus aarzel niet om ons daarvoor te benaderen!

Groetjes,
Karin Berenschot, Monique Pampiermole, Susan van den Bree en Daniëlle Tielemann
PR Team

BASisschool Miste Corle – groot in aandacht voor verschillen.
Brinkeweg 15 

7109 BN Winterswijk-Miste 
Tel. 0543-565206

info@mistecorle.nl
www.mistecorle.nl

httpp://www.mistecorle.nl/
mailto:info@mistecorle.nl












SCHOOLKRANT STUKJES VAN GROEP 5 EN 6
 

Een toneelstuk maken.Op school is een kopgroep. Ik zit daarbij. We gingen opdrachten doen die op briefjes stonden. We mochten zelf de briefjes uitzoeken. Ik nam samen met Zoë en Acky een kaartje waarbij je een toneelstuk moest maken. Eerst bedacht ik namen. De namen waren: Jack, Max, Anouk(Anoek) Roos en de verhalenverteller. Toen maakte ik een verhaal, toen schreef ik wat er moest worden gezegd en wat we moesten doen. Bijna aan het eind zocht ik de spelers voor mijn toneelstuk. De spelers werden: Jack=Lars, Max=Juju, Anouk(Anoek)=Afra, de verhalenverteller=Lucas, Roos= Elise de winter(ik). Alles ging goed maar ik heb nu geen tijd om te oefenen. Dat komt door de musical. De gene die aan de musical mee doen en bij mij meedoen hebben dus geen tijd. Dat is hartstikke jammer vindt ik. Zo kan ik nu nog geen toneelstuk uitvoeren. Ik wil zo graag mijn toneelstuk uitvoeren. Ik vindt voor publiek staan hartstikke leuk. Met winkieweek geef ik me vaak op voor dans en zing wedstrijden. Maar nu even verder met mijn verhaal over een toneelstuk maken. Jullie vragen je vast af hoe je een toneelstuk moet maken. Je begint met namen te bedenken. Dan maak je een verhaal met de zelfbedachte namen. En dan schrijf je wat de spelers moeten doen en zeggen met de zelfbedachte namen. Dan zoek je de spelers voor je toneelstuk en dan laadt je ze een speler kiezen. Dan neem je je blaadje(s) mee met de dingen voor je toneelstuk. Dan schrijf je op de computer  ook wat ze moeten doen maar dan met hun namen(Dus die van de spelers). Zelf kan je ook meedoen en dat deed ik in ieder geval. Dan ga je een dag vrijmaken voor de repetitie. Als jij en je spelers het helemaal kennen kan je het gaan opvoeren. Ik ben niet helemaal klaar. Als ik het niet voor de kerstvakantie klaar heb moet ik het in januari doen. Als het na 19 januari klaar is is mijn lieve broertje er ook bij. Ik vind het zo spannend.  Groetjes Elise Anouk(Anoek) de Winter.

   
 



Juf Eugenie is altijd aardig.
Dat vinden wij leuk aan haar .
Daarom vinden wij het leuk op school maar in groep 5 werd het pittiger.
We hebben ook leuke klasgenoten en we kunnen ook heel leuk spelen met hun. 
Wij vinden allebei schrijven het leukste vak.
We gaan altijd met plezier naar school.

Van Senna en Katja in groep 5.

De hopeloze zwerver
Er was eens een zwerver die muziek speelde op straat.

Dat deed hij met spullen die hij vond op straat: een  prullenbak, een tak en nog veel meer.
Een keer kreeg hij van een vriend een muts met handharmonica er in.

De muts gebruikt hij nu als emmer voor het geld van de mensen.
Hij droomde elke dag van een gitaar maar hij had niet genoeg geld voor en de gitaar en eten.

De droom ging dan dus niet door.
Toen ging hij naar een honkbal wedstrijd.

De wedstrijd was begonnen.
Tijdens de wedstrijd vloog de bal over de hekken, en vloog in de handen van de zwerver.

De zwerver verkocht de bal, en kreeg een prijs van €1097,50 hij kocht de gitaar en een huis.
Toen was het geen zwerver meer.

Einde
bedacht en geregistreerd door Rafael

Koekiemonster ging naar school,
Er was eens een koekiemonster en die heette: koekiemonster en het was zijn 
eerste dag op school. Alles ging mis hij stootte de kast omver en hij brak de 
wastafel af. Maar de tweede dag had hij geen zin in werken en at de hele 
koekjestrommel leeg. Ook had hij in de pauze een taart gebakken en 
opgegeten.de derde dag sloeg hij de computer kapot en gooide hem door het 
raam omdat hij niet op internet kon komen. En de vierde dag ging het bijna goed 
vond koekiemonster zelf: hij kraste alle schriften vol en luisterde in ieder geval 
wel. Maar de vijfde dag was hij aan het spijbelen en raad eens waarom ? 
hij had alles al kapot gemaakt.de zesde dag kreeg hij de rekening voor alles wad 
hij kapot heeft gemaakt. en zondag ging hij weer naar school maar had nog een 
ding niet kapot gemaakt en dat was….  De juf!!!
Einde   Rick en Ivy



De familie  Doppen
 De familie  doppen.   Luidop  heeft  kamp  en ze heeft  er veel  zin  in .dan vorig  

jaar.  Want ze krijgt   broodjes ,jam ,ranja en nog  veel meer .
Ik heb er ook  veel zin  in want  mijn  Vriend  (in) komen  ook  die dag

Alleen haar broer  Aa  fles is ziek  . en haarvader  papa dop  is heel vaak aan het  
fles gras maaien . want  er zitten  veel stukjes fles in  het  gras  en veel in de  
Ocean maar een plastic  soep is het  nog niet  .er is nog een probleem  want  
mijn  moeder  heeft  een creatief  maar als ik  zeg:  ik  ga niet  mee dan luisteren  
ze wel 

Doei groetjes Sylvia

Sinterklaas
Sinterklaas is beroemt en hij heeft een miljoen geld  hij 
deelt cadeautjes uit en dat is de buit zwarte piet deelt 
pepernoten uit en dat is ook een lekkere buit zwarte piet 
gaat op het dak en hij legt een zak met cadeautjes in een 
huis.  Van Stan en Steef groep 5



Ruimte
Een mannetje 
 vloog door de ruimte En landen op een ster. En toen hij de punt hadden bereikt.  zij de ster 
erg goed gedaan hoor maar willen je nu van mij af gaan  alsjeblieft spring maar naar de maan 
En haal de bal gouw uit de maan anders ontploft de maan  en is er geen maan meer schiet op?! 
Als jullie falen beroven de marsmannetjes de wereld.
Daniël en  Elise



Dieren 
Hoi ik ben Robin en ik ga Julie vertellen wat voor een dieren ik heb .
Ik heb een hond en een kat .De hond heet Bikkel en de kat heet Zwartje .
Bikkel is 3 maanden en Zwartje is 2 jaar .
Zwartje is aankomen lopen en Bikkel hebben we gekocht in Braamt  .
Ik speel vaak met Bikkel en Zwartje .
Bikkel rent vaak achter Zwartje aan en Zwartje gaat dan blazen en slaan want zwartje  vindt 
het niet leuk .Doei Robin Berentsen



Cowboy cola
Er was eens een cowboy en was een colaflesje . Hij is een slimme bandiet.
Eén van zijn hobby ’s is marsjes beroven . Mr, Melkglas zat achter hem aan.
Hij kreeg hem niet te pakken , want Cowboy cola was te slim . Mr , Melkglas
Vroeg hulp in van detective banaan  en hij zei : ik heb nog een verdachte.
Dat was energie drankje . En Cowboy cola zei : oh nee . detective banaan        
 Hat dat gehoord . en de verdachte werd… cowboy .naar een tijdje  kregen                     

Ze hem te pakken. Einde. Nick en Thomas 

















Het mysterie van de verdwenen Kerstman
De eerste kerstdag bijna alle mensen slapen. De Kerstman was onderweg met de cadeaus. Toen hij 
bij een huis aankwam zag hij een beetje licht branden. De kerstmand ach : Wat is hier nou aan de 
hand? Hij ging kijken. De inbrekers zagen de Kerstman ze dachten:’ SHIT de Kerstman is er 
verstoppen!!!  Ze stonden achter de deur met een koekenpan en een koevoet. De Kerstman deed de 
deur open en keek naar binnen hij  zette een stap BBBAAMMM !!!!! De Kerstman is bewusteloos. Hij 
zag zwart. De inbrekers namen hem mee naar een loods. De Kerstman werd wakker en zat vast aan 
een strot. De inbrekers zijden: AA je bent wakker. De Kerstman  zij: waar ben ik haal me hier uit. De 
inbreker deed het strot nog wat strakker. De mensen dachten; Waar blijft de Kerstman? De Kerstman 
vroeg: Wat gaan jullie met de rendieren en mijn arrenslee doen? We gaan je rendieren opsluiten en de 
arrenslee gaan we voor veel geld verkopen. Waarom? Vraagt de Kerstman. Omdat we veel geld 
kunnen verdienen als we die dingen gaan verkopen. We gaan nu weg om de dingen te verkopen doei. 
De Kerstman ontsnapt. Hij gaat al die dingen redden. Hij rent met zijn bier buik over de straat hij ziet 
de inbrekers. Hij rent zo snel mogelijk. De inbrekers zien hem. De Kerstman haalt hun in en slaat hun 
bewusteloos en brengt hun naar het politiebureau. En deed aangiften. En er werd ook een onderzoek 
gestart en de dingen en dieren zijn gered. Alleen de inbrekers zijn ontsnapt maar de politie laat ze niet 
ontkomen. De mensen zijn nog wel ongerust. De politie denkt dat ze in het buitenland zitten. In elk 
land helpen ze met zoeken naar de inbrekers maar het is niet makkelijk om ze te vinden. De politie 
heeft het nog nooit zo moeilijk gehad de mensen zijn heel blij dat de Kerstman is geweest. De 
inbrekers zijn gevonden.

Einde Joey & Tom
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