
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Van de redactie… juli 2010      

                                                                                                                                        
 

 
 

Aan alle inwoners van Miste, 

 

Eindelijk is het zover, iedereen heeft de 

Buurtschappenvisie inmiddels ontvangen. Op dinsdag 1 

juni j.l. is de Buurtschappenvisie officieel overhandigd 

aan wethouder, Gert Jan te Gronde. Deze feestelijke 

gebeurtenis vond plaats in het Juliana gebouw Woold.  

 

Dat deze Buurtschappenvisie een belangrijk document 

gaat worden voor de Gemeente Winterswijk en de 

inwoners van het buitengebied van Winterswijk, bleek 

wel uit de diverse sprekers, waaronder de heer Willy 

Waalderbosch als voorzitter van Vereniging Kleine 

Kernen, de heer Henk Wikkerink als vice-voorzitter 

Waardevol Cultuurlandschap Winterwijk en de heer Gert 

Jan te Gronde, wethouder Landelijk Gebied. Allen 

spraken over een visie die voor de buurtschappen 

noodzakelijk is. Bij belangrijke politieke  beslissingen 

voor de buurtschappen zal dit document zeker centraal 

staan, omdat deze breed gedragen wordt door de 

inwoners van het buitengebied van Winterswijk. 

 

De basis van de Buurtschappenvisie ligt in de 

startbijeenkomst die in maart 2009 is georganiseerd. Op 

deze avond zijn door u als inwoner van het buitengebied 

diverse wensen opgegeven en door middel van een 

puntensysteem bekrachtigd. Deze wensen zijn 

vervolgens door verschillende themagroepen vertaald 

naar de visie, zoals deze nu voor u ligt.  

 

De eerste fase, het schrijven van de visie, is nu achter de 

rug. Dit houdt echter niet in dat wij nu klaar zijn. De 

bedoeling is om de visie uit te gaan werken, zodat er ook 

wensen gerealiseerd gaan worden. Hiervoor hebben wij 

mensen nodig die het belang van de buurtschappen hoog 

in het vaandel hebben staan. Op deze manier hopen wij 

enthousiaste mensen te bereiken die het nut van deze 

visie inzien en graag een helpende hand willen bieden 

om het geheel tot een succes te maken.  

 

 

[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  
                 

               De contactpersonen: 
WTM Jan Stemerdink 

OBK Ria de Roos 

MEC Wim Ongena 

Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 

Volksfeest Henny Woordes 

Kersfeest Bert Geers 

Misters Belang Frank Glorie 

COM Wim Wikkerink 

Corle’s Belang Janny Legters 

Obs Miste & Corle Reinout Smilde 
 

De volgende buurtkrant verschijnt  

                                             15 oktober   2010.  

Kopy moet binnen zijn op 6 oktober  
  

                       
 In deze buurtkrant: 
 

Van de redactie  

Centrale agenda  

Schuilhut  

Volksfeest  

C.O.M.  

Schietvereniging WTM  

OBK  

Vijftig  

Gymclub  

Concordia  

obs  Miste & Corle  

Groep 1 t/m 8  
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Mocht u ons hierbij willen helpen, dan kunt u zich op 1 van de onderstaande manieren opgeven: 

• Leden van Misters Belang (staan vermeld op de website www.buurtschapmiste.nl) 

• Via “contact” op de website www.buurtschapmiste.nl 

• E-mail: rozenhuis@planet.nl 

 

De eerst volgende bijeenkomst van het team zal op 21 juni a.s. worden gehouden bij Café 

Schreurs in Kotten om 20.00 uur.  

Hiervoor wordt u als vrijwilliger alvast uitgenodigd.  
 

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van “onze buurtschappenvisie” en hopen op uw 

medewerking. 

 

Evert de Roos 

 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

juli  

3 De zomervakantie voor Midden-Nederland begint 

augustus  

15 C.O.M. oriënteringsrit – 14.00 uur Den Tappen 

16 De basisscholen beginnen weer  

20 en 21 Volksfeest Corle 

27 en 28 Volksfeest Winterswijk 

september  

9, 10 en 11 Volksfeest Miste 

oktober  

19 t/m 22 Herfstvakantie 
 

Alvast even noteren: 27 november OBK – ‘Het vrolijke haantje’ 14.30 en 20.00 uur Den Tappen 

                                28 en 29 mei openluchtspel 

 



 
 
 

 

 

 

 

Schuilhut Misterweg 
  

Sinds woensdag 12 mei jl. staat erbij de ruïne ( Hemmink Hanna) een schuilhut. Deze 
schuilhut is geplaatst als onderdeel van de toekomstige Krozenbrinkroute. Het project is 
tot stand gekomen door de initiatiefnemers van de Krozenbrinkroute en Misters Belang. 
Het geheel is gesubsidieerd door Stichting WCL.  

  

De schuilhut is gebouwd door leerlingen van bouw opleiding Gelderland Oost. De 
leerlingen kunnen wat ze geleerd hebben nu in praktijk brengen en tevens 
praktijktoetsen doen voor hun eind examen. Na wat ik van de leerlingen hebben 
gehoord vonden ze het een leuke opdracht. In de werkplaats moeten ze ook wel eens 
werkstukken maken, maar als ze dan klaar zijn moeten ze weer worden afgebroken . 
Wilt U meer weten over deze opleiding www.bouwopleiding-go.nl 

  

Het hout is geleverd door houtzagerij Willy Pampiermole en de graafmachine is 
beschikbaar gesteld door CWV Miste. Tevens hebben vrijwilligers er de nodige tijd 
ingestoken.  

  

We hopen dat er veel gebruik van de hut wordt gemaakt door fietsers en 
wandelaars en niet alleen met regen maar ook met zonneschijn. 

Hopende wordt deze schuilhut niet beklad en gesloopt door mogelijke hangjongeren etc. 

  

Als U  aan het fietsen of wandelen bent kom eens aan en bekijk de nieuwe aanwinst 
van Miste. 

 

Foto’s van de bouw, kunt u vinden op www.buurtschapmiste.nl 

 

Misters Belang 

 
 



  

 

 

     ´´Vereeniging Volksfeest Miste´´  
Het is al weer even geleden maar op 24 april hebben we ons jaarlijkse Beatrix feest gehouden. 

Dit jaar stond weer in het teken van en playback show. 

De regie was in handen van Bertil Nijmeier  “de entertainment Koning” wie alles weer 

perfect liet  verlopen. Zo begonnen we met de mini playbackshow waaraan 27 kinderen aan  

meededen wie ons negen acts  voortoverden, waar het publiek zichtbaar van genoot. 

Na de mini’s werd er een pauze gehouden waarna de volwassenen aan de bod kwamen. 

Bij de volwassenen hadden we in totaal tien groepen/deelnemers  wie ons 13 nummers lieten 

zien en horen ,de avond werd afgesloten met een verloting en een dansje .                                             

De mini’s  kregen na afloop een foto in een lijstje aangeboden die aan het begin van de avond  

was gemaakt door Roland ten Hoopen, dit zag er weer perfect uit wat Roland weer razend snel 

voor elkaar had gemaakt. 

 

De voorbereiding voor het volksfeest op 9-10 en 11 sept. zijn alweer in volle gang het 

programma 

is nagenoeg rond en de commissieleden kunnen binnenkort een uitnodiging  verwachten om het 

programma en de intekenlijsten op te halen. 

 

Wij hebben ook nog iets nieuws te melden en wel dat we een eigen E-mail adres hebben en wel: 
                                          

volksfeestmiste@hotmail.com 
 

dit om nog beter bereikbaar te kunnen zijn voor allerlei zaken die betrekking hebben op onze  

vereeniging.   

 

Rest mij iedereen een fijne vakantie te wensen 

Vereeniging Volksfeest  Miste 

Hans Oonk.  

                      =   ATTENTIE  = 
Bestelling DVD playback-show kan nog tot 

30 juli bij:  Harrie en Ria de Roos tel. 564498. 
Kosten van een DVD.   6,- Euro. 

    



 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

Schietvereniging WTM 
 

 

De competitie is weer afgelopen. 

In mijn vorige stukje schreef ik al dat er misschien nog vier teams kampioen 

konden worden, dit zijn er helaas maar twee geworden. 

In de ASB ( dinsdagavond ) zijn wtm1 en wtm2 kampioen geworden. Het diopter 

team heeft de laatste wedstrijden verloren en hierdoor geen kampioen geworden. 

Het derde team van de WSB ( zondag ) moest nog een beslissing wedstrijd schieten 

maar verloren deze helaas met 1 puntje. 

 

Aan het eind van het seizoen is er dan altijd de ledenvergadering, deze werd 

gehouden op 28 april. 

Hier moet dan ook altijd de nieuwe indeling van de teams bepaald worden. 

Dit jaar hadden we een record aantal leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 

Dit om verschillende redenen, maar meestal toch wel omdat men te druk is of 

omdat het schieten niet meer naar wens wil gaan. Uiteindelijk konden we voor de 

zondag zes teams indelen en een diopter team, en voor de dinsdag jammer genoeg 

nog maar zes teams ( dit waren er acht ). 

 

Dan was er nog de bestuursverkiezing. Jan Wiggers was aftredend en niet 

herkiesbaar. Na twaalf jaar voorzitter te zijn geweest van WTM vond Jan het mooi 

geweest. Enkele hoogtepunten in deze periode waren het opleiden en begeleiden 

van een groot aantal jeugdschutters en natuurlijk het jubileum met een groot 

schietconcours. Jan had voor dit concours enorm veel sponsors gevonden zodat het 

geheel voor WTM ook nog een leuk financieel plaatje opleverde.  

Voor een bestuursfunctie is Harrie Rosman benaderd en deze wilde zich hier graag 

voor inzetten. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:  

Voorzitter Jan Stemerdink, Secretaris Hans Beijers, Penningmeester Gerrit 

Stortelers en Jan Freriks en Harrie Rosman bestuursfunctie algemeen. 

Met deze mensen en natuurlijk de leden hopen we dat WTM een mooie en gezonde 

vereniging kan blijven. 

Wil ik iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe wensen. 

 

Namens WTM, Jan Stemerdink.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mail adres:  

harrie.deroos@planet.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, U ziet het goed. Het logo van OBK heeft een metamorfose ondergaan.  

In 2011 bestaat onze toneelvereniging 110 jaar!!!!!  We zijn de oudste 

toneelvereniging van Winterswijk. Dit willen we vieren. Dus gaat OBK gek doen!!! 

Er is een commissie samengesteld en die heeft van alles uitgedacht om te gaan doen 

in de komende jaren.  

Het eerste plan dat uitgevoerd gaat worden is 

EEN OPENLUCHTSPEL OP MEERDERE LOCATIES. 
Hiervoor heeft de commissie een gesprek gehad met de heer Henk Krosenbrink. Hij wil voor 

O.B.K. een toneelstuk schrijven, dat gaat over een historische gebeurtenis in Miste. Dit stuk zal 

als openluchtspel op meerdere locaties in Miste gespeeld worden en het publiek gaat in kleine 

groepen al de locaties langs om zo het hele verhaal te zien. Dit is een uniek concept. 

Het hele gebeuren 

zal plaatsvinden op 
 

zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 2011 
Als uitwijk/extra dagen zijn 4 en 5 juni 2011 gepland. 

 

Alle leden zijn op de hoogte gebracht en enthousiast gemaakt. We gaan z’n allen en 

vast nog vele anderen de schouders eronder zetten en hier een mooi geheel van 

maken. 



Dus mensen noteer deze data alvast achter op de kalender zodat u ze in 2011 direct 

op de nieuwe kalender kunt schrijven. 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mail adres: 

harrie.deroos@planet.nl 
 

 

Maar natuurlijk hebben we in het najaar ook nog “gewoon” een uitvoering in zaal den 

Tappen. Dit is zaterdag 27 november om 14.30 uur en 20.00 uur.   U komt dan toch 

allemaal kijken naar 

 

 

“In het vrolijke weerhaantje”. 

 

 

 

 
We gaan de komende tijd zeker genieten van het mooie weer dat hopelijk gaat 

komen maar we kunnen echt niet zeggen dat er een komkommertijd voor OBK 

aanbreekt want er valt genoeg te doen en te regelen. 

 

 
Tot slot wenst O.B.K. u allemaal een hele fijne zomer en voor diegene die op vakantie gaan, een 

hele leuke vakantie. Wij hopen u allen weer te zien tijdens onze uitvoeringen. 

 

 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst 

Ria de Roos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudervereniging O.B.S. Miste-Corle 

 
 

In november van dit jaar zijn Wilco Vrieze en ondergetekende aftredend. De andere leden van de 

oudervereniging vonden dat één van de aftredenen een stukje moest schrijven voor de buurtkrant. 

Dit wil ik dan ook wel graag doen. 

 

Het is precies acht jaar geleden dat Hans Talen bij ons aanbelde met de vraag of ik niet zijn 

opvolger wilde worden voor de ouderraad en medezeggenschapsraad. Ik vond het op dat moment 

wel vrij vroeg want onze dochter Simone was nog niet eens op school begonnen. 

Het werd al snel duidelijk dat Hans ook al andere mensen benaderd had maar deze personen niet 

konden en heb toen toegezegd zijn functie over te nemen. 

Tweede reden was dat ik de school een belangrijk “gegeven” in de buurtschap vind, en daaraan 

best wel wat vrije tijd wil spenderen. 

 

Als je terugkijkt op deze acht jaar zijn deze toch wel zeer snel voorbij gegaan. We hebben altijd 

een leuk, enthousiast team van ouders gehad die zich onderling goed verdroeg en altijd bereid 

was zich volledig in te zetten. Mede door deze goede verstandhouding was het ook altijd leuk om 

naar de vergaderingen of naar activiteiten te gaan. 

 

In de afgelopen acht jaar is er toch wel het e.e.a. gebeurt op school. 

- We hebben een rooster opgesteld van oudertoezicht tijdens de middagpauzes. 

- De school heeft een nieuw lokaal gekregen en is intern volledig verbouwd. 

   (Als oudervereniging hebben wij hier echter geen bemoeienis mee gehad.) 

 

Waar de oudervereniging wel veel energie in heeft moeten steken zijn de volgende punten: 

- We hebben een rommelmarkt gehouden die financieel het nodige heeft opgebracht. 

- Via het WCL, hebben we nieuwe speeltoestellen gekregen met valdempende ondergrond. 

- We hebben een nieuw hek met ballenvangers rond het schoolplein (via de gemeente)  

   gekregen zodat het plein er als een echt schoolplein uitziet.  

- We hebben het voorterrein geheel betegeld zodat het geen “modderbak” meer is en altijd  

   benut kan worden. 

- Er is een nieuwe berging geplaatst. 

- De huidige fietsenberging hebben we voorzien van trespa windveren. 

- Er is een nieuwe grasmaaier aangeschaft. 

 

Hoewel het WCL en de Gemeente zeer welwillend waren en ons financieel ondersteunden bij de 

aanschaf van diverse toestellen en materialen, moesten we het werk haast allemaal zelf doen. 

Hiervoor wil ik iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken. 

 

Er zijn uiteraard ook punten die we niet gerealiseerd hebben. 

Zo wilden we b.v. het tuinmuurtje verwijderen, de sloot beduikeren en dicht maken. Hierdoor zou 

het schoolplein er nog beter uitzien. De huidige sloot is n.m.l. in de zomer vaak een “poel van 

onkruid en brandnetels”. Tevens zouden er geen kinderen meer in de sloot kunnen vallen (ze zijn 

tegenwoordig 4 jaar als ze al naar school gaan). 



De gemeente kon er echter niet aan meewerken omdat dit regelrecht tegen hun beleid van “meer 

open water” inging.  

Ik vind het nog steeds jammer dat dit niet gelukt is, maar misschien wordt in de toekomst het 

beleid van de gemeente nog wel bijgesteld en kan de sloot alsnog dicht. 

 

Verder organiseren wij als oudervereniging elk jaar de standaard activiteiten met Pasen, de 

vierdaagse, de schoolvakantiemaaltijd, sinterklaas, kerst enz. 

Dit zijn altijd leuke activiteiten waar de kinderen en ouders veel plezier aan beleven. 

Hoewel ik zelf niet altijd bij alle activiteiten van overdag aanwezig kon zijn, is het mij wel 

duidelijk geworden dat iedereen er veel plezier in had en heeft. 

Persoonlijk vind ik de eindejaarsmaaltijd altijd een zeer geslaagde activiteit. De school is 

feestelijk verlicht er staan vuurkorven en een Glühweinstube. De kinderen, het team en de 

ouderraad eten gezamenlijk stamppot in de school. Een zeer gezellige, ontspannen en feestelijke 

eindejaarsafsluiting. 

 

Gedurende het schooljaar moeten we als ouders, en dus vaak de oudervereniging, aantreden bij 

de schoonmaak in school en het periodieke tuinonderhoud. Voor het tuinonderhoud ontvangt de 

oudervereniging een bijdrage van de gemeente. Wanneer er genoeg ouders zijn, is het werk met 

een uurtje al klaar en kan er onder de koffie even gezellig worden bijgepraat. 

Tegenwoordig gaat het vegen van de pleinen zelfs al machinaal. Bert Tolkamp deed dit vaak met 

een rolbezem waar je achter kon lopen, tegenwoordig komt Karel Dekkers met een omgebouwde 

zitmaaier, voorzien van rolbezem. Deze machines zijn uiteraard altijd welkom. 

Ik kan iedereen adviseren eens een keer te komen op deze avonden omdat het gezellig is en je 

met iedereen in gesprek komt.  

 

Samengevat kan ik zeggen dat ik deze periode in de oudervereniging als plezierig heb ervaren en 

kan ook iedereen aanraden dit een keer te doen. 

Je krijgt een beter beeld van wat er allemaal op school speelt en krijgt ook een beter contact met 

leerkrachten en ouders. 

En al zou je het niet voor je eigen ontwikkeling doen, zo kun je het doen voor het belang van 

onze school. Deze buurtschapschool is namelijk nog steeds een belangrijk “gegeven”, waar al 

veel “leefbaarheid op het platteland” begint.  

 

Verder wil ik afsluiten met iedereen nog een fijne vakantie toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Oudervereniging O.B.S Miste-Corle 

Wim de Roos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

I N F O  C O N C O R D I A  K O T T E N  I N F O  C O N C O R D I A  K O T T E N   I N F O 

 

Langzaam maar zeker kunnen we ons gaan verheugen op de zomervakantie. Maar voor we het seizoen 

écht af kunnen sluiten wachten ons nog enkele veelbelovende activiteiten. 

 

Vakantiegevoel! 
Als eerste uiteraard het ZOMERCONCERT OP ZONDAG 27 JUNI, waarover we in de vorige 

schoolkrant al een tipje van de sluier hebben opgelicht. Het thema is dan ook heel toepasselijk 

'Vakantiegevoel!' Daarmee willen we het seizoen - in de openlucht bij gebouw Wilhelmina - op 

spetterende wijze afsluiten. De concertcommissie is druk doende om er een leuk en zomers aangekleed 

festijn van te maken voor jong en oud waaraan alle disciplines van Concordia meewerken. De entree is 

gratis. 

 

Vanaf 11.00 uur is er inloop met koffie waarna er van 11.30 tot 13.00 uur 'non stop' gemusiceerd 

wordt. De drie minirettegroepen zetten hun beste beentje voor, de malletband laat de stokken spreken 

en het jeugd- en beginnersorkest blazen in de bus met verrassende nummers. Ook het harmonieorkest 

pakt uit met luchtige nummers uit allerlei landen. Bovendien sluiten we af met een gezamenlijk 

optreden van alle geledingen. 

 

Na het concert is er volop gelegenheid om gezellig met elkaar een hapje en een drankje te nuttigen. 

Kortom, het wordt een ontspannend festijn voor het hele gezin, waarbij de jeugd zich bovendien kan 

vermaken met allerlei vakantiespelletjes. Om het vakantie gevoel op allerlei manieren uiting te geven 

zou het leuk zijn als de kinderen die komen kijken ook vakantiespeelgoed meenemen. Denk aan een 

badmintonset, voetbal, volleybalnet… afijn, eigenlijk alles wat je op de camping en in je vakantie doet. 

Verder is er voor de kinderen een springkussen. Lekkere drankjes, hapjes en ijsjes maken het 

vakantiegevoel helemaal compleet. 

 

Djembé workshop 
Rond 13.30 uur sluiten we dit zomerfestijn af met een hopelijk geweldig leuke djembé workshop, die 

verzorgd wordt door Zafer Gulenc. (Kijk voor meer informatie op www.wereldpercussie.nl) Tijdens deze 

één uur durende workshop met Afrikaanse trommels mogen tien belangstellenden gratis meedoen. 

Anders gezegd: een opzwepende activiteit waarbij Concordia flink de trom roert!  

 

Bovendien zal onze trompettiste Marlies ter Maat de concertbezoekers informeren over haar 

voorgenomen stagereis naar India via Edukans. Op allerlei terreinen doen studenten ervaringen op en 

zetten zich tegelijkertijd in voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Als onderwijsstudente is 

Marlies druk doende om haar project financieel rond te krijgen, dus elke bijdrage is welkom…  

 

Brainstormsessie 
Tijdens onze uitstekend bezochte buitengewone ledenvergadering op 11 mei hebben we onder 

inspirerende leiding van Sandra Luijmes interactief gebrainstormd hoe we in bestuurlijke en 

beleidsmatige zin verder willen met Concordia. Insteek is dat we meer met specifieke commissies gaan 

werken, waardoor de betrokkenheid van de leden vergroot wordt. De achterliggende gedacht is om het 

bestuur te ontlasten van allerlei bijkomende taken, zodat zij zich - in compactere bezetting - 

daadwerkelijk kunnen richten op aansturing en beleid. Het was verrassend om te zien I hoe gedreven 

iedereen zijn stickers met voorkeuren en meningen over de toekomst van onze muziekvereniging op de 

wandborden plakte. Al met al een zinvolle avond met heel veel 'input', hetgeen komend najaar moet 

resulteren in concrete voorstellen, waarbij nadrukkelijk ieders inzet gevraagd wordt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De volgende leden van Concordia zijn geslaagd voor hun examen aan de muziekschool. In de vorige 

schoolkrant hebben we al enkele geslaagden vermeld, maar omdat de lijst toen nog niet volledig 

bekend was zetten we alle geslaagden nog even op een rij: Bart-Jan Bentsink (slagwerk ongstemd A), 

Michael de Mik (slagwerk ongestemd B), Wendy Hesselink trompet C, Ilse Kruisselbrink (altsax C), 

Carmen Ros (klarinet B), Manon Soldevila (slagwerk ongestemd B), Vero ten Dolle (altsax C), Lilian 

Wamelink (hobo A). Allemaal proficiat en ga zo door! 

 

Malletband 
Onze scribent Wenke Oonk-Wullink meldt het volgende over de malletband. 

"Het was op 2 mei helaas niet de mooiste dag - één grote regenbui - om vanuit St. Switbertus mee te 

doen aan een schutterskringconcours in Ulft. Maar na ons optreden aan de muziekwedstrijden maakte 

de uitslag veel goed. Anders dan op het KNFM-concours in november moesten we dit keer een 

stilstaand werk en een marcherend werk ten gehore brengen. Het optreden werd beoordeeld met 81,5 

punten, dus een eerste prijs, waren we dan ook zeer tevreden. 

Onze eerstvolgende optredens zijn nu 27 juni tijdens het vakantieconcert van Concordia. Zoals de 

naam al zegt, zullen wij lekker zomerse stukken ten gehore brengen, hoewel de naam van één stuk, 

Winter Games, anders doet vermoeden. Ik zou zeggen, kom lekker luisteren of dit inderdaad zo 

winters klinkt als dat de naam doet vermoeden. 

 

Op 4 juli staat een concert gepland tijdens de zomermarkt in Lichtenvoorde, aanvang 14.00 uur. Dit 

concert zal in samenwerking zijn met de in Lichtenvoorde en omstreken alom bekende KGB-band. Er 

wordt momenteel samen met deze band al druk gerepeteerd om de stukken erin te krijgen. Dus kom 

ons ook eens in Lichtenvoorde bekijken en beluisteren. 

 

Verder hebben wij, na al het feestgeweld in augustus en september, op zaterdag 9 oktober onze 

jubileumactiviteit gepland. Die middag willen wij Winterswijk laten genieten van de beide 

verenigingen. Uiteraard ook in de hoop om nieuwe leden te trekken, want die kunnen wij altijd 

gebruiken; zowel jonge aanwas als volwassenen. Wij als malletband verzorgen die middag samen met 

het harmonieorkest van Concordia en de drumfanfare van St. Switbertus een optreden in het centrum 

van Winterswijk. St. Switbertus brengt die middag ook haar vendeliers mee voor een demonstratie. In 

een volgende editie meer over deze veelbelovende activiteit." 

 

Op 13 juli hebben de muzikanten hun laatste (loop)repetitie en wacht een welverdiende vakantieborrel. 

Daarna gaan we vier weken uitrusten en beginnen we op dinsdag 17 augustus met fris elan aan een 

nieuw seizoen, boordevol interessante uitdagingen. Iedereen een fijne vakantie gewenst! En wie alvast 

een lekker 'Vakantiegevoel!' wil krijgen doet er goed aan ons zomerconcert te bezoeken op zondag 27 

juni vanaf 11.00 uur op het plein bij gebouw Wilhelmina in Kotten! 

 

Tot Kiek-es, 

Jan Heijnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de slechte weersomstandigheden op 30 mei jl. is het 

oriënteringsrit niet doorgegaan. 

Het rit is verplaatst naar  

15 augustus 2010  
om 14.00 uur bij “Den Tappen”. 
Graag zien wij u in grote getale verschijnen, bij dit altijd prachtige 

rit. Het brengt u op plaatsen, waarvan u het bestaan niet eens wist. 

Ook voor de kinderen is het een leuk uitstapje. Alleen al het zoeken 

naar de aanwij-zingen is voor hen spannend. Tijdens de pauze onder-

weg, wordt voor een kopje koffie voor de volwassenen en een pakje 

drinken voor de kinderen gezorgd. En natuurlijk zijn er prijzen te 

winnen. 

De kosten voor deelname bedragen:  

Volwassenen:    € 4,-- 

Kinderen tot 12 jaar:  € 2,-- 

Ontspanningsvereniging Corle en COM Miste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Geachte ouders, 

 

De zomer is begonnen en dat betekent, dat het schooljaar ten einde loopt en de vakantie inmiddels is 

begonnen. Het M & C buffet moet nog plaats vinden als ik deze woorden wegtik op mijn beeldscherm, 

maar het was weer een groot succes en een gezellige afsluiting van het jaar (dat durf ik wel op voorhand te 

schrijven) voor de kinderen, ouders, genodigden en leerkrachten. Iedereen bedankt voor zijn of haar 

inbreng van dit buffet. 

 

Groep 8 heeft afscheid genomen en gaat nu de volgende stap nemen: de Driemark. We wensen 

Mailynn, Mark, Laura, Guus, Tycho, Simone, Sharon, Jarno, Harm en Wyona het allerbeste op hun 

nieuwe school.  

Daarnaast gaan ook Mamakhooa, Limakatso en Maikel Oonk naar een andere school. We hopen dat ze 

ook daar met veel plezier naar toe zullen gaan. Ook komen er nieuwe leerlingen op school; Anabel 

Jansen, Isa en Robin Berentsen. We heten ze van harte welkom en hopen dat ze een fijne tijd  bij 

ons op school zullen hebben. 

 

Als we het rijtje dan compleet willen maken; juf Linda  vertrekt naar ’t Waliën. We bedanken haar 

voor haar inzet en wensen haar veel geluk met haar volledige baan op één school. Meester Michiel 

Piek neemt het stokje van haar over en we hopen dat hij zich snel thuis zal voelen bij ons op school. 

 

Vorige week kregen we bericht van het Europees Platform met de mededeling dat we ook dit jaar 

weer op een subsidie kunnen rekenen op basis van ons jaarplan ‘Engels’ in alle groepen. Dit betekent, 

dat we de digitale methode voor groep 5 t/m 8 ( die we in het experimenteerjaar mochten 

uitproberen) definitief kunnen aanschaffen. Daarnaast kunnen er Engelse prentenboeken en 

leesboekjes worden ingekocht. We zijn er erg blij mee, zodat het Engels nu, na een ‘ontdekkings- 

jaar’, structureel ingevoerd kan worden. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten de groepen 3 en 4 met de vernieuwde rekenmethode 

Pluspunt. Het jaar daarop zijn de volgende twee groepen aan de beurt.  

 

Een wens van school is in vervulling gegaan; een bankje om de beukenboom op het plein. Mede door de 

Oudervereniging en de leerlingenopleiding Bouw uit Lichtenvoorde is dit gerealiseerd. Het ziet er 

prachtig uit, bedankt ! 

 

Last but not least 

Iedereen die de school dit jaar bij welke activiteit dan ook heeft helpen ondersteunen ( o.a. volksfeest, 

chauffeurs, begeleiders excursies,  L-team,  schoonmaak, tuinonderhoud, sint-, kerst- en paasactiviteiten, coaches bij 

voetbal, afbraakploeg schoolkamp, enz.) willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.  

 

 

Mede namens Annet, Joke, Erna,  Natasja, Eugenie, Linda en Tom  
wens ik iedereen een heel goede vakantie. 
 
 
Reinout Smilde 

 

 

 

   

 

 
   

 
 

groot in aandacht voor  verschillen 

  

 

   Uit de school geklapt……….  



 
 



 

                           

 



 

 

 

 

 

 

 
Wij  zijn op schoolreisje geweest. 

Wij   zijn met de bus naar de dierentuin geweest en het    

Was  heel erg leuk  want  ik heb olifanten en pinguïns   

Leeuwen en apen papagaaien en zeehonden dolfijnen 

En stokstaartjes pelikanen en gorilla’s slangen vissen  

 

 
 

 
 

 

 
 

 Ik heb bijna vakantie. Dat kan heel leuk worden. Want 

Joey papa mama en ik  gaan naar kalkar. Daar kan je leuk 

spelen. Daar is een ballen bak. Daar is ook een wildwater baan. 

Maar daar is nog veel meer. Einde.  
 

 



   

 

 

Sonic x 

 
Sonic x is een blauwe egel. 

Hij is super snel! 

Zijn aartsvijand is dr. Eggman. 

Hij  maakt robots en hij wil de stad overheersen. 

Gelukkig wil sonic eggman tegen houden. 

Sonic kan ook in vuur vliegen. 

Dan wordt hij geel. 

Hij heeft veel vrienden: Amy, k 

Knukkels,Tails,big,sadow,omega en ceeghe 

 

De schrijvers: Maikel Geers, Bart Sloetjes,  Ruben Sloetjes en  Juju Stassen   

 

 

 

 



 

 

Een muis die 

elke dag Voetbalde 
Op een dag was hij voor de eerste keer keeper. Hij had 150 ballen tegengehouden. 

Maar 1x was hij erin gegaan.  

En   ze  hadden gewonnen . De muis zei: Wij hebben met 150 – 1 gewonnen. De 

muis had de beker vast. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Groep 3 en 4 wenst iedereen een fijne, zonnige vakantie! 

 

Maikel Geers Demi ten Bokkel  

 

           Dunja te Lintum Bart Sloetjes 

 

Mamakhooa Meeuwsen      Mika Mengerink 

 

Jimmy Visser    Tom Wikkerink   Juf Natasja 

 

Ruben Sloetjes    Maikel Oonk     Merel Derksen 

 

Lars Nijmeijer  Juju Stassen   Acky Wiggers 

 

Afra Wouters  Joost Olderaan   Zoë Holdampf   

 
Jorik te Lintum     Juf Erna 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

    We gaan naar groep 5 ik heb er super veel zin in! 

In groep 4 hebben we veel geleerd. 

En de vakantie komt er aan. 

 

 
    

 

               
 

 

 

Winkelwagenheld is een heel leuk spel. Als je 5000  

punten hebt, kun je de grootste raket kopen. Als je 6000 punten 

hebt, kun je 3 mensjes kopen. En als je 500 punten hebt, kan je 

nieuwe wielen kopen en als je klaar bent, word je level up. 

 
 

 

 
 

 

 

 



Schoolkrant verhalen van groep 5 en 6 
 

 
Ik heb zin in de zomervakantie, 

want we gaan op vakantie naar Noord Holland. 

We zitten aan het IJsselmeer. 

Vakantie vind ik hartstikke gezellig. 

Lekker zwemmen en iedere ochtend broodjes halen 

met Wenke.(mijn zus) 

Lekker croissantjes en pistoletjes. 

Ik ben ook nog jarig in de zomervakantie.(17 juli) 

Ik word 9 jaar. 

Van Carly!! 
 

 
                 
Wij zijn 13 juni tot 15 juni naar schoolkamp geweest. 
Wij hebben daar leuke dingen gedaan. 

Er was ook een grote zandbult daar speelden we graag 

We sliepen met 4 kinderen in een tent. 

En ’s avonds was het heel gezellig. 

Er waren ook twee cabines. 

En ’s avonds kregen we ook chips.  
De chips lag over de hele tafel heen. 

Aan tafel was het ook heel gezellig net zo als in de tent. 

We hebben ook nog slagbal gedaan toen kreeg je het wel heet wand 

de zon scheen .Maar ’s avonds was het koud. Toen deed Meester het 

vuur aan. 

En we kregen ook nog warme chocomelk en gingen we bij het vuur 

zitten lekker warm dus. Nederland heeft toen nog gewonnen. En we 

zijn ook naar de  steengroeve geweest. We mochten ook nog pyriet 
zoeken in stenen. 

Meer hebben we niet te vertellen!!! 

Groetjes 

Lisanne de Roos 

En 

Ellis Veerbeek 

 

 

 

 

 

 

 



School Kamp 
Wij zijn op 13 juni t/m 15 juni op schoolkamp geweest. 

Het was erg leuk .we hebben een fietstocht gemaakt van wel 30  km. De eerste avond aten we 

panne koeken. We hebben ook veel gezwommen .’S avonds hadden we chips avond. 

’S ochtends aten we  gebakken ei en kregen een kopje thee. Na het eten moesten we afwassen één 

voor één. We zijn ook bij de Steengroeven geweest. Bij de Steengroeve was een grote tent. Daar 

mochten we in kalk spulletjes zoeken echt gezellig. Toen fietsten we weer terug naar kamp. En 

mochten we zwemmen. Er was een grote glijbaan en aan het eind van de glijbaan ging je stijl 

naar beneden. Aan het eind aten we patat en een ijsje. En mochten we in de speeltuin spelen.   
 

  
 

 

Dit was de chips avond . 

 EINDE 

Van: Floor & Jill       

 

 

Schoolkamp Puck 

 
We vertrokken 13 Juni. 

En kwamen 15 juni weer terug. Het was super gezellig! & de tweede 

dag fietsten we wel alles bij elkaar 30 km. ( Ik was super moe en 

dook gelijk in bed!) 

Die avond toen Nederland won zetten Tom de radio aan. 

En alle leeraren zongen: Nederland oh Nederland ja bent mij 

kampioen! 

En zo snel als ze begonnen waren  hield het ook weer op! 

Oh en vanaf de tweede dag aten we elke dag chips!(LEKKER!) 

 
 

 

En uit eindelijk gingen we dan naar huis!  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

In de zomervakantie kun je op vakantie gaan. 

Dan kan je naar het strand. 

En een ijsje eten,hartstikke lekker. 

Je kan overal naar toe op vakantie. 

Elke school heeft 6 weken vakantie. 

Je kunt niet alleen op vakantie. 

Je kunt ook ergens lekker eten. 

Zoals bij Vivaldi. 

Je kunt ook zwemmen. 

Of thuis blijven. 

Boeken lezen of misschien wel logeren. 

Spelen kan ook. 

 

Sanne en Bernice 
 

Schoolkamp 

13 tot en met 15 juni gingen we op kamp. 

Zondag 13 juni moesten we bij Reuselink komen. 

Toen we er waren kregen wij ranje en cake de ouders koffie. 

De ouders waren weg en toen gingen we de tenten opzetten. 

Toen de tenten stonden gingen we de luchtbedden op pompen ik 

sliep in de tent met Huub en Nick in de cabine sliep ik met Nick. 

Na het spellen gingen we eten je kon kiezen tussen kippensoep  

en groentesoep na het soep eten kregen we lekkere pannenkoeken. 

Tom had de pannenkoeken warm gemaakt. 

’S Avonds lag er allemaal chips op tafel we dronken cola en 

sinas. 

We hadden bij de kampvuur gezeten. Moesten we tandenpoetsen en na 

bed. ’s Ochtens gingen we gebakken ei met spek of zonder spek en. 

Daarna moesten we afwassen en tandenpoetsen.  

Daarna gingen we fietsen. Tom had de radio mee genomen. 

 

 

 



Toen we bij steengroeve waren moesten we een stukje lopen 

naar een groot gat toen we terug waren bij een tent gingen we 

naar  

pyriet zoeken. Toen we weer bij Reuselink waren gingen we zwemmen 

na et zwemmen gingen we een soort pasta eten 

daarna moesten we weer afwassen na het afwassen gingen 

we jatkwatet doen daarna lag er weer chips op tafel. 

’s Ochtends kregen we weer gebakken ei en afwassen. 

En we gingen nog en keer zwemmen daarna gingen we slagbal doen. 

We gingen patat met frikandel of kroket toen we het op hadden 

mochten we een ijsje uit zoeken daarna mochten we in de speeltuin 

spelen na het spelen stapte we op de fiets we fietsten richting 

school daar stonden de vaders en moeders te wachten. 

 

                       Van Chiel oonk  

 

 

We gingen op 13 juni  naar kamp bij reuselink. Toen we aan kwamen 

kregen we ranja met cake. Toen de ouders weg gingen hadden we de 

tenten opgezet. Toen deden we ook de spullen er in. Daarna mocht je 

iets voor je zelf doen. Toen gingen we eten dat was soep met 100 

pannenkoeken. Ze waren allemaal op. 

’s Morgens mochten we om 8 uur uit de tent. We aten gebakken eieren 

en gewoon brood. Daarna gingen we om 10 uur fietsen. 

We zijn naar de steengroeve geweest.  Daar is een bijzondere beek. 

Daar komen bijzondere dieren en bijzondere planten. Daarna liepen we 

veder naar de groeve 3 en 4 hebben we gezien.  Daarna hebben we 

naar piriet gezocht dat mochten we mee nemen. We waren ongeveer 

kwart over 4 uur bij kamp. Daarna mochten we zwemmen. 

En toen moesten we eten. We aten pasta dat was heel lekker. 

We mochten ook nog zwemmen. Toen gingen we patat met ijsjes eten. 

 

Dit was van Hidde ,Nick en Bart 

 

 Er zijn weer gogo`s maar nu zijn er voetbal gogo`s en je kunt ze halen bij de   

De gogo`s zijn nog niet op onze school maar dat komt nog wel hoor ze zien er mooi uit 

Maar je kunt er maar twee spelen mee doen attack en penalty 

Dit was mijn stuckje voor de school krant 

Van huub 

 

 

 

 



 

We zijn pas geleden nog naar een kunstproject geweest. Er waren hele 

mooie dingen. Zoals kledingstukken. En doosjes met mooie dingen 

erin. En grote hakschoenen van hout. En rode slierten, die waren ook 

heel erg lang en mooi. 

Er waren ook sieraden. Die waren heel erg mooi. We hebben voor het 

kunstproject geknutseld. Zoals doosjes verven en iets instoppen wat je 

zelf heel leuk vind. 

 

Groetjes Manou de Greve en Zoë Adriaanse  

 

 

 
    

Om te beginnen met de avondvierdaagse;   ik heb dit jaar vier avonden vijf km gelopen. 

We hadden gelukkig mooi weer ( was vorig jaar wel anders omweer en regen) om te wandelen,  

Door straten en bozen,onder weg kregen we wat te drinken en wat lekkers , het waren gezellig 

avonden. Met  de intocht allemaal door de straten er stonden heel veel mensen aan de kant met 

bloemen en snoep.  Ik heb ook nog een mediale gekregen met een 2 er op. Volgend jaar wil ik 

ook weer mee doen en misschien we de 10 km. 

Het andere leuke ding is het schoolkamp de groepen 5,6,en7,we moesten op de  fiets komen 

samen met papa en mama  de ouders gingen eerst koffie drinken en toen gingen de papa’s en 

mama’s weg.  de kinderen gingen de tenten op zetten soms ging er wat mis en soms ging het heel  

goed ik lag met Ellis, Carly en Lisanne  in de tent de eerste nacht  veel praten en de tweede nacht 

iets minder. S’ avond kwam er chips op tafel  met  cola en sinas  en we mochten ook soms 

zwemmen maar het water was ijskoud . ik vond het jammer dat we dinsdag weer weg moesten. 

Gr Carmen  in deze tent sliepen we. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zondag  13 mei gingen groep 5,6 en 7 op kamp bij camping Reuselink. 
We moesten er om 15.00 uur aanwezig zijn. Toen we er kwamen moesten we nadat de 

ouders weg waren de tenten opzetten. We aten s’avonds pannenkoeken. Toen we 
maandag 14 juni wakker werden gingen we een broodje met gebakken ei eten. En in de 
middag gingen we fietsen en toen we terug kwamen mochten we gaan zwemmen. Het 
water was op het begin best koud maar als je er eenmaal in was ging het wel. s’avonds 

aten we pasta. Maar volgens meester was het Italiaanse boerenkool. De volgende 
morgen aten we weer een gebakken ei. 

En s’middags mochten we zwemmen en nadat we patat hadden gegeten mochten we 
nog even in de speeltuin spelen. En daarna gingen  we weer terug naar school fietsen. 

En daar stonden onze ouders. Het was een heel leuk kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

Groep 5 t/m 7 gingen op kamp naar Reuselink. Toen we er waren 

was er cake, ranja en koffie voor de kinderen en ouders. 

Daarna gingen de ouders weg en gingen we de tent opzetten. 

Toen moesten we onze luchtbed opblazen. De volgende dag aten 

we gewone eieren en ei met spek. In de middag gingen we 

zwemmen het water was heel koud. Maar het was wel leuk. 

Daarna gingen we een spel doen dat heet jatkwartet en dat was 

heel erg leuk maar we hebben wel verloren in de avond hadden 

we chips en pinda’s gegeten. de volgende dag in de ochtend 

kregen we weer boterham met ei of ei  met spek. En je moest 

elke keer afwassen. We zijn ook achter in het bos geweest en 

daar speelde we. In de middag gingen we weer naar het 

zwembad. Daarna zij we weer naar kamp gegaan en gingen we een 

hele lange fietstocht fietsen. Toen kwamen we bij de 

steengroeve. En we hebben daar met een hamer en bijtel stenen 

open gemaakt. Je kon allemaal fossielen vinden en pyriet. 

Daarna gingen we weer naar het kamp en gingen een patatje en 

ijs eten en daarna speelde we in de speeltuin. Toen meester 

ons riep gingen we met de fiets naar huis.  

 

 

Jurjen sloetjes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Dit was ons laatste  jaar op schoolkamp! We lagen met zen vijfen in de tent :  

Laura, Milou ,Marije, Inez en Emmaly! Het was erg gezellig.  De eerste dag hebben 

we de tenten opgezet .  

De tweede dag hebben we 30 kilometer gefietst!  Want we gingen naar de 

steengroeve. Toen we weer aankwamen bij het kamp gingen we zwemmen ( het 

was koud water). Toen we terug naar kamp gingen waren meester Tom en 

meester Reinout spaghetti aan het maken. Het was heel lekker!!! ’S Avonds gingen 

we het jat spel spelen. Emmaly ’s groep had gewonnen! Daarna kregen we nog 

chips. Toen we eenmaal moesten gaan slapen was het heel gezellig in de tent. Tom 

kwam twee keer bij ons dat we moesten gaan slapen. ’S Nachts was het erg koud. 

Brrrrrr! ’S Ochtens aten we ei met spek. We zijn onze spullen ingaan pakken. En 

toen zijn we nog gaan zwemmen! En daarna hebben we nog patat gegeten. We 

zijn toen naar school gefietst. Het was SUPERLEUK!!! 

 

 

Getypt door: Inez , Laura & Emmaly 

 

 
             

             

          

 

 

Groep 8 is vanaf 4 juni tot 11 juni op Vlieland geweest. We gingen samen met 2 

scholen naar Vlieland. Met: O.B.S Bargepaske groep 8a en met O.B.S Woold. We 

gingen met de bus naar Vlieland onderweg zijn we gestopt bij de speeltuin Madrid. 

Daarna reden we door naar Harlingen. We kregen een kleine rondleiding door 

Harlingen want we moesten wachten op de boot. Toen we op Vlieland waren zijn we 

naar het kamp gelopen, en hebben we onze tent ingericht. En hier zijn de leukste 

momenten van de week: 

• De disco avond op zondag 

• De hele dag op het strand (zwemmen in de zee) 

• Bos spelletjes 

• De barbecue  

• De vliehorst expres (naar het drinkelingen huisje) 

• Forten bouwen op het strand 

 

Groetjes, 

Wyona Tijdeman & Laura Geers 

 



 

 

Vlieland 

 
Vrijdag 4 juni zijn we naar Vlieland gegaan, samen met de Bargepaske en 
Woold. We gingen met 46 kinderen, 4 meester, 2 juffen en 2 kooktantes. ’s 

Ochtend om 8.15 gingen we weg vanaf de storm in de bus naar de haven van 
Friesland.  De pauze van de bus was bij een speeltoen waar we even konden 
spelen. Toen we bij de haven waren  gingen we met de boot naar Vlieland. Dat 
duurde ongeveer +/- 2 uur. Toen we aankwamen op Vlieland hebben we onze 
tenten ingericht. Al een paar dagen van te voren hadden we al kennis gemaakt 
met de Bargepaske en Woold. Toen hadden we ook de tentgroepjes gemaakt. 

Iedereen mocht zelf kiezen bij wie die in ging. Op Vlieland hebben we ook nog 
bos spellen gedaan en veel dingen op het strand. Ook hebben we bustrap in de 
duinen gedaan. We zijn ook nog op het strand geweest. Iedereen heeft post 
gekregen en verstuurd. Ook zijn we naar de stad geweest en zijn we bijna het 
hele eiland over gefietst. We hebben ook veel gewandeld. Elke dag moest er 
een tentgroep het verslag schrijven van de dag. Alle verslagen kwamen op het 
raam te hangen. Tussen door zijn er 3 kinderen eerder weg gegaan naar huis 

vanwege een reden. 11 juni was de terugkeer naar huis. We gingen op de boot 
naar de haven van Friesland toe. Daar gingen we weer naar de storm met de 
bus. De terugweg hadden we ook een pauze. Maar dat was bij de McDonald’s. 
Toen we aankwamen stond de parkeerplaats van de Storm heel vol met 
mensen. Het was heel leuk.        
 

Groetjes Sharon 

 
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 is van 4 t/m 11 juni naar Vlieland geweest. We gingen op 3 

juni om 8.15 met de bus vanaf de storm naar Harlingen. We 

kwamen er om 13.00 aan waar de boot al klaar stond en we dus 

meteen onze tassen pakken en in de boot gaan. Om 4 uur kwamen 

aan we aan op Vlieland. Daar liepen we naar het kamp. Op het kamp 

ging meester Johan een aantal regels uitleggen. Toen meester klaar 

was met de speech gingen we de tenten inrichten. Daarna moesten 

we onze beker en lepel pakken en kregen we soep in een beker en 

een boterham. Na het eten mochten we iets voor ons zelf gaan 

doen. Vervolgens kregen we wat te drinken. Daarna gingen we een 

wandeling over het strand maken. Toen we terug kwamen op het 

kamp kregen we warme chocolade melk. Vervolgens moesten we ons 

klaarmaken voor de nacht. Daarna gingen we naar de tent en werd 

er gecontroleerd of iedereen er was. Daarna gingen we slapen 

 

 

Van: Tycho, Jarno en Guus 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vlieland  

 

Vrijdag 4juni gingen we met OBS de Bargerpaske en OBS Woold naar vlieland. 

We vertrokken om 8.15 bij de storm. Om 13.00 kwamen we aan in Harlingen. 

Daar gingen we om 13.30 met de boot. Om 16.00 kwamen we aan op het kamp. 

Daarna gingen we de tent inrichten. Ik zat met Ties, Lars, Dennis, Jasper en Harm 

in de tent. 

Om gingen we eten. Trouwens hier even een overzicht: 

Vrijdag: soep met brood 

Zaterdag: andijvie stampot 

Zondag: Nasi 

Maandag: aardappels met gehaktbal en rooie kool. 

Dinsdag: hachee met aardappels en sperziebonen. 

Woensdag: macaroni 

Donderdag: een bbq 

 

 

tycho 
 

 

 

 

Vlieland 
 
Vrijdag 4 juni gingen we met OBS de Bargepaske en OBS Woold naar 
Vlieland. 
We vertrokken om 8.15 met de bus naar Harlingen onderweg maakten 
we nog een stop bij een speeltuin. Toen we in Harlingen waren gingen 
we eerst nog een klein wandelingetje maken door Harlingen, want we 
waren te vroeg. We gingen op de boot, op het bovendek. Op Vlieland 
moesten we eerst nog naar het kamp lopen. Ik zat in tent 2 bij: Nick, 
Tom, Jelle en Jarno. 
Dit hebben we allemaal gegeten: 
Vrijdag groente soep, zaterdag: Andijvie stampot, zondag: nasi, 
maandag: aardappels met gehaktbal en rode kool, dinsdag: hasjé, 
woensdag:  macaroni en donderdag hebben we ge bbq en hebben we 
broodje worst en broodje frikadel. We hebben leuke spellen gedaan 
zoals: douane spel, bord voor de kop, wandeltocht, fietstocht, levend 
stratego, en forten bouwen en zandculturen gemaakt.     
 
 
Guus 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

Vlieland 
 
4 juni gingen we naar vlieland. We moesten om 8.15 bij de storm 
zijn en we gingen met OBS Woold, OBS de bargepaske. Toen we 
bij de speeltuin waren gingen we allemaal spelen in de speeltuin. 
Later gingen we weer veder en toen ging eerst iedereen naar de 
wc. We gingen toen langs het Heerenveen stadion. toen kwamen 
we in Harlingen aan en toen gingen we op  de boot iedereen 
stond op het bovendek. Later kwamen we bij vlieland aan toen 
moesten we tenten indelen. 
Iedereen werd al vroeg wakker zaterdag we gingen dakpannen 
eten. 
Was best wel lekker!! dit hebben we allemaal gegeten 
andijviestampot, zondag nasi, maandag aardappels met 
gehaktbal en rode kool, dinsdag aardappels met hasjé, woensdag 
macaroni donderdag hebben we gebarbecued broodje hamburger 
en broodje frikandel. 
Deze spellen hebben we allemaal gedaan: douanespel, strand 
wandeling, levend stratego, bordvoordekop, bustrap, 
fietsspeurtocht, speurtocht, fortenbouwen, zandculturen. En ik lag 
bij Nick, Jelle, Tom en Guus in de tent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


