Van de redactie...

december 2018

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: johan.wilterdink@sopow.nl
De contactpersonen:
WTM
OBK
MEC
Meer bewegen ouderen
Kerstfeest
Misters Belang
COM
Corle’s Belang
Volksfeest
OBS Miste & Corle

Gerrit Stortelers
Rianne Geurkink
Wim Ongena
Dinie Stemerdink
Nancy Dibbets
Evert de Roos
Ria Kruisselbrink
Janny Legters
Egbert Bos
Johan Wilterdink

De volgende buurtkrant verschijnt op:
donderdag 18 april.
De kopij moet binnen zijn op 11 april
-----------------------------------------------------------------In deze krant:
Oud & Nieuw, Buurtschap Miste
Meer bewegen ouderen
OBK
ReumaNederland
Volksfeest Miste
Promotieteam Miste Corle
Unit 14 en 58

Oud & Nieuw
Winterswijk-Miste, 7 december 2018
Beste lezers van de buurtkrant,
Dit keer geen lang verhaal over de school en wat we daar
met elkaar aan het doen zijn. Geen positief verhaal over de
ontwikkelingen op school, geen oproep voor de Bikkelbus.
Geen verzoek om in de redactie van de buurtkrant te gaan zitten....(wel een probleem hoor!!!)
Niets van dit alles, maar wel een verhaal over Oud & Nieuw......
Over heel de wereld wordt het nieuwe jaar op een feestelijke manier ingeluid. Niet voor alle
mensen op de wereld begint echter met het vuurwerk op Oudejaarsavond het jaar 2019. Als je in
een westers land woont kan het goed zijn dat je meedoet met deze
feestelijkheden. Maar voor meer dan de helft van de wereldbevolking
geldt er een andere datum die het begin van hun nieuwe jaar
aankondigt.
• Chinezen vieren Nieuwjaar met Chinees Nieuwjaar op 5 februari
2019. Volgens de Chinese kalender is het 4715 / 4716.
• Moslims vieren Nieuwjaar op de eerste dag van de maand Muharram
op 1 september 2019. Volgens de Islamitische kalender is het 1440 –
1441.
• Joden vieren Nieuwjaar op Rosj Hasjana van 30 september op 1
oktober 2019. Volgens de Joodse kalender is het 5779 – 5780.
• Hindoes vieren Nieuwjaar tijdens Holi op 6 april 2019. Volgens de Hindoeïstische kalender
is het 2075 – 2076.

Wat doe jij tijdens Oud & Nieuw?
Vuurwerk afschieten en kinder-champagne drinken? Dat doe je
vast zodra de klok 12 uur slaat. Maar doe jij ook mee met de
onderstaande tradities of heb jij een traditie voor jezelf?
• In Spanje eet je bij iedere klokslag één druif. Als je 12 druiven in 12 seconden hebt gegeten,
brengt dat geluk voor het nieuwe jaar.
• In Polen eet je een karper en bewaar je de schubben in je portemonnee. Zo staat jou een goed
financieel jaar te wachten.
• Het oude jaar afsluiten als een echte Schot? Schotten vullen vaten met teer en steken

die aan om ze daarna over straat te rollen.
• Oesters en fruits de mer h
 oren bij oud en nieuw in Frankrijk. Verder heel veel eten en met
vrienden feesten tot in de late uurtjes.
• Oud servies in huis? In Denemarken g
 ooien mensen hun servies tegen de deuren van de
buren. Hoe groter de stapel, hoe meer vrienden je hebt en hoe meer geluk je te wachten staat.
• In Rusland schrijf je een wens op een papiertje, steek je het papiertje in de fik, gooit het restje
in je glas met champagne en drinkt het op om exact 12 uur. Oké, het smaakt waarschijnlijk niet
lekker, maar blijf dan gewoon denken aan de prijs die je kan winnen met je oudejaarslot.
• In Italië feest je tot in de late uurtjes op het oudejaarsbal veglione di Capodanno e
 n blijf je
wakker om de eerste zonsopkomst van het Anno Nuovo m
 ee te maken. Felice Anno Nuovo!
• Vier in China van eind januari tot midden februari nog
een keer nieuwjaar, het is daar maar liefst 15 dagen lang
feest. Traditie in China is om het oude jaar goed af te
sluiten. En hoe doe je dat beter dan door je huis te
poetsen, schulden af te lossen en in nieuwe kleren te
feesten. Pak je rode kleren in, want in China vier je het
nieuwe jaar in het rood.
• In Australië pak je op oudejaarsavond een pan en een
lepel en loop je over straat en maak je zoveel mogelijk herrie.
Toch net weer iets anders dan in Nederland met ons
vuurwerk.
• Bleigießen i n Duitsland betekent heet lood gieten in een pot water. Het lood krijgt een vormpje
waaruit je toekomst wordt gelezen.
• Eet pie gevuld met vlees in Engeland e
 n vier oudejaarsavond als een echte Engelse.
• Sint Basil is het feest van de Grieken en het lijkt een beetje op ons sinterklaasfeest. Kinderen
zetten hun schoenen bij de open haard en hopen dat Sint Basil hun schoenen zal vullen met
cadeaus.
En in Nederland? Vuurwerk afsteken en oliebollen eten. We gooien er wat naar binnen rond Oud &
Nieuw! In de Achterhoek begint het uitluiden van het jaar met het midwinterhoornblazen op de eerste
zondag van de advent ("anbloazen") en stopt op Driekoningen (6 januari) met het "afbloazen". Ook
eten we opgerolde kniepertjes en doen we aan carbidschieten. En natuurlijk snoepzakken ophalen
op 1 januari!
Gelukkig nieuwjaar!
Vanaf deze plek wensen wij alle schoolkrant lezers fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling. Veel heil en zegen!
Namens het team, de OR
en MR,
Johan Wilterdink, dir.

Van de gymclub.
Op dinsdag 10 juli hebben we ons gym seizoen weer afgesloten met
een dagje uit. Dit keer was onze bestemming Huls Duurzame
Energie in Ratum. In de ‘hooimijt’ werden we verwelkomd met koffie
en wat lekkers.daarna kregen we van Anita Huls een presentatie
over het energiepark, dat zich inzet voor duurzame energie. O
 p het
park zijn o.a. 999 zonnepanelen geïnstalleerd, die stroom leveren
aan De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij. Ook kregen wij
allerlei tips om zelf energie te besparen, led lampen gebruiken b.v. Het weer werkte die dag
niet erg mee, het was koud en het regende, maar in de ‘hooimijt was het aangenaam
warm.Na nog een kopje koffie, gingen we, warm ingepakt met dekens, een toertocht maken
met de elektrische buggy's. De tocht ging over grotendeels onverharde wegen in Ratum,
Vosseveld, Huppel en Henxel. We zijn op prachtige plekken geweest, o.a. Het Korenspieker
bij de familie Te Selle. Halverwege hebben we een tussenstop gemaakt om een broodje te
eten op een verharde kuilplaat met daarop grote hooibalen, die goed dienst deden als
picknicktafel.
Tegen half drie waren we weer terug bij bij Huls, waarna we naar 'Den Tappen gingen om
te borrelen en de dag afgesloten met een heerlijk diner. Om half zeven gingen we ,buikje
vol, w
 eer huiswaarts. Het was, ondanks het slechte weer, een geslaagde dag.
Ook heeft de gymclub op maandag 6 augustus met enkele leden deelgenomen aan de
intocht van Misterse verenigingen bij Zomer in Gelderland.Mooi om eens mee te maken,
hoe zo'n live televisieprogramma tot stand komt.
Toen was het nog volop zomer, en nu zijn we alweer bijna aan het einde van 2018. Voordat
Sinterklaas terug ging naar Spanje, heeft hij bij 'Den Tappen' voor onze gymclub nog een
cadeautje achtergelaten. Met dank aan onze leidster Riek!! Dinsdag 11 december hebben
we voor dit jaar het laatst gegymd, en we beginnen in 2019 weer vol goede moed om de
december pondjes eraf te krijgen.
Namens de gymclub wens ik U Goede Kerstdagen en een Voorspoedig
Nieuwjaar.
Vind een beetje tijd, Tijd om te lezen, naar het
bos te gaan en te genieten van de stilte, koffie
te drinken met een vriend, iets nieuws te
leren, om te zijn bij diegene die jij het
LIEFSTE vindt. Of gewoon eens even de tijd
om helemaal niets te doen, een Tijdje.....
Jannie Oonk.

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste
e-mailadres: toneelobkmiste@gmail.com

Beste buurtkrant lezers,

Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben wij onze uitvoering, van het blijspel ́t Kon hier wel spoken...,
van 24 november jl. afgelast i.v.m. familieomstandigheden van één van de spelers. Dit besluit is
genomen na overleg met de spelersgroep en het bestuur.
Achteraf gezien een wijs besluit aangezien Henriëtte en daarna ook Lucie, na uitgehaalde capriolen,
beide even uit de running zijn. Vanaf hier een voorspoedig herstel gewenst dames!
Inmiddels is er besloten om de uitvoering door te schuiven naar het voorjaar en deze zal plaatsvinden
op zaterdag 23 februari 2019 bij Den Tappen om 14.30 en 20.00 uur.
Normaliter is de voorjaarsuitvoering eind maart. Dit zal volgend jaar dus niet het geval zijn. Aangezien
onze trouwe donateurs dit toneelseizoen maar de gelegenheid hebben om één voorstelling te bezoeken
zullen wij deze “passend” compenseren bij een bezoek aan de voorstelling op 23 februari 2019.
Achter de schermen wordt de achtergelaten kleding van Sinterklaas en zijn pieten gewassen en gelucht,
kleding verhuurd, toneelstukken gelezen, grimecursus voor eigen leden voorbereid en wat al niet meer.
Kortom, een vereniging waar ̈leven ̈ in zit. Lijkt u het ook gezellig om een rol te vertolken kom dan
eens vrijblijvend naar één van onze oefenavonden bij “Den Tappen”, stuur een mailtje of meld je bij één
van onze leden. De oefenavonden zijn in principe op de woensdagavond vanaf 20.00 uur en deze starten in
januari. En.....noteer vast in uw agenda...zaterdag 23 februari 2019 14.30 en 20.00 uur
́ t Kon hier wel spoken....
Rest mij verder u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2019!!
Namens bestuur en leden toneelvereniging Oefening Baart Kunst, Rianne Geurkink.

Vrijwilliger in Miste gezocht voor ReumaNederland
ReumaNederland, voorheen Reumafonds, is op zoek naar iemand die in Miste
woont en die in maart vrijwilligerswerk wil doen. Na jarenlange inzet is het
wijkhoofd daar gestopt en is dringend behoefte aan iemand die dit op zich
neemt. In Miste wonen zo’n 7 collectanten die op pad gaan om geld op te
halen. Deze collectanten zullen de spullen voor de collecte moeten ontvangen
en een inleverpunt hebben om te kunnen lopen. Hiervoor hebben we iemand
in Miste nodig zodat de collecte ook in 2019 gewoon door kan gaan.
De opbrengst van de collecte gaat volledig naar onderzoek. Er zijn in Nederland
twee miljoen mensen die een vorm van Reuma hebben waaronder ook 3000
kinderen. Reuma omvat meer dan 100 chronische aandoeningen aan
gewrichten, spieren en pezen. De belangrijkste klachten zijn pijn, stijfheid en
vermoeidheid. Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van
ReumaNederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare
informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.
Wilt u meer informatie over Reuma kijk dan op onze website:
www.reumanederland.nl
Wilt u zich inzetten voor onze collecte of wilt u daar meer informatie over dan
kunt u contact opnemen met Anita Kleinjan op 06-22290760 /
a.kleinjan@reumanederland.nl

Beste buurtkrant
lezers,

Aan mij nu de eer om nu namens het volksfeest een stukje te schrijven. We
lopen alweer naar het eind van het jaar 2018, een jaar dat snel voorbij
gegaan is.

We denken dat we dit jaar een prima school – en volksfeest hebben gehad en dat de nieuwe opzet
van het feest, de vrijdag gewoon door te gaan, goed geslaagd is. Dit allemaal niet mogelijk zonder de
vele vrijwilligers die ons daarbij helpen. Want zonder deze vrijwilligers is het feest, niet het feest zoals
feest nu is!
Tijdens het feest opgelaten ballonnen door de kinderen. Hebben we er een aantal weer terug mogen
ontvangen.
De ballon die het meest ver weg is gevonden, die is gevonden in Hamburg en die was van Casper
Woordes en op de 2e plek was de ballon van Amely Oonk en die was ook gevonden in Duitsland
en wel in het plaatsje Nuenkirchen.
Op 2 november hebben we ons jaarlijkse Hazenmoal weer gehouden. Hierbij heeft Wiljan weer een
beknopt financieel verslag gedaan, waaruit bleek dat we dit jaar goed ''geboerd'' hebben. Daarna
hebben we de film/presentatie van het afgelopen Misters feest bekeken die weer fraai gemaakt is
door Roland en Mariska. Voor degene die hem ook graag willen hebben, je kunt de dvd bij ons
(bestuur) bestellen voor 5 euro.
De avond werd muzikaal nog opgeluisterd door Bertil en Klaas-Jan en werd er nog gezellig
na geborreld.
Tot slot wil ik jullie nog attent maken dat onze jaarvergadering is op 30 januari bij Den Tappen
aanvang 20:00 uur. We hopen jullie daar te verwelkomen en jullie suggesties / opmerkingen /
bijdragen te ontvangen om er volgend jaar ook weer een ''groot'' feest van te maken.
Dan rest mij en mede namens het bestuur iedereen een hele fijne Kerst en een gelukkig en gezond
2019 te wensen
Met vriendelijke groeten,

Herbert Oonk

UITNODIGING
Nieuwjaarsreceptie
We gaan het jaar weer feestelijk openen met de
kinderen en leerkrachten van Unit 14 en Unit 58
Tevens is er deze ochtend de gelegenheid om een kijkje
te nemen in de Units
Wanneer:
Waar:
Tijd:

maandag 7 januari 2019
school Miste/Corle
9:45 uur tot +/- 11:15 uur

(inloop van 9:45 uur tot 10:00 uur)

Wij hopen u deze ochtend te verwelkomen

WWWWWWWWWWWWWWWWi
PR-team Miste/Corle

Groep 4
Rinske
Ik ben de verteller en ik lees alles voor.
en mijn verhaal gaat over Jezus. van Dick
Bruna we hebben twee liedjes gezongen
toen we aan het oefenen waren. We gaan
het doen in Den Tappen.
Jill
ik ben een engel wij gaan een lied zingen twee twinkel twinkel kleine
ster. en wij zingen ook nog vrolijk kerstmis.
ik hoop dat jullie de brief mooi vond groetjes
Olette
Ik ben een koningin in mijn rol een jurk en die is geel en ik moet iets vast
houden en dat geef een kist vol goud Maria en Jozef en dan gaan we
zingen op het podium dit was de rol van olette bij tappen oefen en op
school en voor de ouders het toneel doen van olette liedjes zingen
twinkel twinkel kleine ster vrolijk kerstfeest.
Sterre
ik ben een engel in mijn rol. ik hep een rok aan en een wit t-shirt en ik
ben het eerste engeltje.
ik hep een leuke rol dit was de rol van sterre bij de tappen gaan wij
speelen. met de juffen geoefent en we gaan leuke liedjes zingen.

Unit 58
Kerst
kerstboom versieren
samen met elkaar
mensen zijn heel blij
soms kadootje onder de boom
feest
 MATTHIJS

Ons kerstfeest
Samen zijn met mijn familie
en dat we altijd samen pret hebben
Samen eten altijd lekker: Gourmetten
Fijn kerstfeest.
RASMUS

Musical.
Voor de musical moet je heel erg veel leren, want als
je je tekst niet kent sta je voor aap en het is ook
vervelend voor je medespelers.

Hoe Lang moet je oefenen?
Je moet zeker wel zeven weken leren en het is het
beste als je elke dag voor de spiegel gaat oefenen.

Waar moet je op letten?
Je moet duidelijk praten en hard praten. je moet niet
naar achteren kijken, want anders hoort het publiek
het niet. je moet zelf voor de spullen zorgen.
Van Tim, Luc en Tijmen.

Niks is cooler dan kerstmis
als iedereen bij elkaar is
Weet je wat nog leuker is?
Dat je kadootjes krijgt
die onder de boom liggen
Vrolijk kerstfeest. JASON

Wat ik leuk vind aan kerst. Is dat ik de kerstboom mag versieren en
lekker ga eten .En dat ik kadootjes krijg.En ik hoop dat er sneeuw
valt.En ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar.
Van Liam.
Wat ik leuk vind aan kerst
Wat ik leuk vind aan kerst is
dat ik de kerstboom mag versieren.
Met kerst gaan wij altijd gourmetten.
En ik mag altijd kadootjes uitpakken.
En ik wens jullie allemaal een
fijne kerst!
Nick

Kerstmis
Is het beste wat er is
Schapen lopen buiten
En de kerstboom versieren
Daar komt de kerstman aan met zijn rendieren
Jesse L.

kerst
veel

gezelligheid

erg
grappige

lekker
kerstboom

eten
cadeaus

muziek

spelletjes
van Wesley

Musical
We zijn al acht weken bezig met de musical oefenen.
We oefenen nu doordeweeks,
maar eerst deden we dat altijd op vrijdag.
Het is belangrijk:
Dat je duidelijk praat en dat je niet met je billen naar het podium staat.
Je moet goed je tekst weten en in je rol komen.
We hebben drie voorstellingen.
Twee in verzorgingstehuizen voor ouderen en een in Den Tappen.
op dinsdag gaan we naar het Vreedershof en woensdag naar Den Tappen en vrijdag
naar Berkhof.
We oefenen met z'n negenen op school.
Van Robyn, Abel en Amely.

Ik vind het leukst aan kerst. dat de kerstboom weer staat en dat de
kerstballen weer hange.
en dat de lapjes weer hange. en dat je kado's krijgt.
Van Marwin.

Familie
Bij elkaar
Samen lekker eten
Een kalkoen of kip
Tijl

In onze buurt zetten we elke keer weer de kerstboom op.
En dat is top.We zijn er voor elkaar.
we komen naar haar.waar we met z'n allen eten.
En met elkaar praten en drinken.
In onze buurt sluiten we elkaar niet buiten.
We krijgen cadeaus.
We doen een sneeuwballen gevecht met elkaar.
We drinken warme chocolademelk.
in onze buurt voel ik me veilig.
Ik kijk elk jaar weer uit om de kerstboom op te zetten.
Van Esther.
Het is kerst.Het sneeuwt.
Je familie komt. Je gaat buiten spelen sneeuwballen gooien.
Een uur lang buiten gespeelt.
Naar binnen warme chocomelk drinken.
De kerstboom staat.
Samen eten met je familie.
Klaar met eten dan een film kijken.
Kachel aan lekkere dingen op tafel.
Lekker lang opgebleven en dan naar bet.
Ayla

SCHOOLKRANT
Musical
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met oefenen van de musical. Nu doen
we het doordeweeks en niet alleen maar op vrijdag. Op dinsdag gaan we naar
het eerste verzorgingstehuis Vredense Hof woensdag gaan we naar Den Tappen
en vrijdag gaan we naar verzorgingstehuis Berkhof.
Casper,Jesse H en Niels

kerstvrienden
kerststuk maken
in sneeuw spelen
de kerstboom opzetten leuk
kerstverlichting.
Bas

kerst
kerst geluk
het mooie kerst wonder
ik versier de kerstboom
familie
van Lieve

