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    Miste,18 juli 2014

Beste Lezer van de Buurtkrant,

De  zomervakantie  staat  weer  voor  de  deur. 
Inmiddels hebben we alweer een paar mooie dagen 
achter  ons.  Iedereen leeft  weer naar de vakantie 
toe. Op het moment van schrijven van dit stuk, zijn 
we  net  de  nederlaag  van  ons  Nederlands  Elftal 
tegen Argentinië  aan het  verwerken.  Jammer dat 
het  niet  gelukt  is  om eindelijk  eens  een  keer  de 
felbegeerde titel te winnen. Helaas. “Onze jongen” 
hebben het geprobeerd. Alle lof!
Wat  is  er  inmiddels  zo’n  beetje  gebeurt?  Deze 
eerste helft van 2014 stond toch wel in het teken 
van  het  glasvezelproject.  In  alle  huiskamers,  op 
visites,  op  de  sportvelden,  overal  werd  er  over 
gesproken.  De  ene  persoon  was  meteen 
overtuigende  deelnemer,  de  andere  felle 
tegenstander. De ene heeft er baat bij, de andere 
ziet  het  nut  er  niet  van  in.  Kortom:  veel 
verschillende meningen.
Hoe is het tot dusver gelopen?
Begin  2014  heeft  iedereen  een  uitnodiging 
gekregen  voor  een  informatieavond.  Deze  werd 
georganiseerd bij Den Tappen. Een volle zaal was 
het gevolg, dus er was wel volop interesse. Meteen 
na  deze  avond  was  er  toch  al  20%  deelname. 
Vervolgens  is  er  veel  informatie  huis-aan-huis 
bezorgd. Soms tot vervelends toe. Alles met 1 doel: 
zoveel mogelijk intentieverklaringen binnen zien te 
halen.  Na  ontzettend  veel  vrijwilligerswerk  van 
ambassadeurs,  werkgroepleden,  bestuursleden 
heeft  dit  geresulteerd  in  meer  dan  50% 
intentieverklaringen.  Het  doel was om de 66% te 
halen. Helaas is dat niet gelukt,  waardoor er een 
nieuw  doel  is  gesteld:  50%  deelname. Gelukkig 
heeft  inmiddels  de  Gemeenteraad  unaniem 
ingestemd met de garantstelling voor de lening die 
nodig is om het netwerk aan te leggen. 

                                              ( zie volgende pagina )

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

               
De contactpersonen:
WTM Gerrit Stortelers
OBK Ria de Roos
MEC Wim Ongena
Meer bewegen ouderen 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 17 oktober   

De kopij moet binnen zijn 
                                  op 9 oktober 2014
                                                                    
                                                                  
         
          

 In deze buurtkrant: 

Misters Belang 
Centrale agenda
Vereeniging Volksfeest
Oproep
OBK
Meer Bewegen Voor Ouderen
Corso-groep
WTM
Concordia
Uit de school geklapt
Groep 1 t/m 8



Centrale agenda  Miste & Corle
  

juli
18 Laatste schooldag- M&C buffet 

Midden-Nederland scholen krijgen vakantie
augustus
22 en 23
28 t/m 31

Volksfeest Corle
Winterswijks Volksfeest

september
1 We gaan weer beginnen

12 en 13 Volksfeest Miste
24 Kinderpostzegels 

oktober
1 Start kinderboekenweek
6 Dag van de leraar

20 t/m 24 Herfstvakantie
26 Einde zomertijd
30 Kledinginzameling school

Kaarten

Miste in zaal Den Tappen:
3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november, 9 januari, 23 januari, 6 
februari, 20 februari en 6 maart als extra avond.
 
Corle in uitspanning De Woord:
31 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari en 27 maart.
 
De buurtschappen kaartinterland is op 13 februari in zaal Den Tappen.



                                                                                                                                                                (vervolg van eerste blad)

Hierbij wordt iedereen die zich heeft opgegeven voorzien van glasvezel. Uiteraard kunnen zich de  
komende jaren mensen die zich nog niet hebben opgegeven, gewoon gaan aansluiten. Dit brengt 
overigens wel meerkosten met zich mee.  Op de volgende pagina vindt u de kosten voor directe  
deelname en daaronder de verrekenstaat met kosten voor latere deelname oplopend in jaren.

Of u deelneemt aan dit unieke project of niet, is uiteraard uw eigen keuze. Deze is voor iedereen  
gebaseerd op verschillende persoonlijke redenen. Als Misters Belang en ambassadeurs van het CBBW 
kunnen we het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk glasvezel is voor de leefbaarheid in  
onze  mooie  buurtschap.  Het  is  misschien  nog  moeilijk  voor  te  stellen,  maar  glasvezel  is  in  de  
toekomst  onmisbaar.  Daarom  wordt  er  nu  in  heel  Nederland  ook  onderzoek  verricht  naar  de 
mogelijkheden om alle buitengebieden aan te sluiten. Provincie Gelderland is inmiddels bezig met 
onderzoeken naar de haalbaarheid van glasvezel  in de Achterhoekse gemeenten. Dit is  niet voor 
niets. Zelfs in Den Haag is men ermee bezig. Echter brengt aanleg van een netwerk hoge kosten met  
zich mee die onze overheid niet kan betalen. De wijze waarop de Provincie een aanleg wil verzorgen 
is op zich prima. Alleen de wijze van financiering die Provincie Gelderland op dit moment onderzoekt, 
zal zeker niet goedkoper worden, omdat dit met financieringsmaatschappijen gaat gebeuren, die een 
winstoogmerk hebben. In Winterswijk is het een coöperatie, waarbij we zelf de “baas” blijven.  

Alle belangenverenigingen, gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland en zelfs Kamerleden uit Den  
Haag (waren in april op bezoek in Winterswijk) zijn vol lof over dit unieke project. Als ons dit lukt,  
zullen er zeker meer volgen. We worden op dit moment al vaak benaderd door andere regio’s in  
Nederland. 
We zijn op de goede weg en zullen nu alle intentieverklaringen gaan omzetten in contracten. Hopelijk  
zijn we over een jaar aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Misters Belang wil jullie alvast bedanken voor alle medewerking die jullie ons hebben gegeven en 
diegene  die  nog  twijfelen:  Doe  mee,  u  krijgt  er  geen  spijt  van!  Opgeven  kan  nog  gewoon  op  
www.cbbw.nl

Glasvezel, wat kost het ?

http://www.cbbw.nl/


Hoe is de kostenstructuur opgebouwd?

Bij het in éénmaal betalen van de aansluitkosten:

1. Iedere maand € 13,00 als contributie voor de coöperatie. Dit bedrag blijft 15 jaar hetzelfde.
2. Iedere maand € 13,00 als kosten voor het belichten van de glasvezel.
3. Daar bovenop komen de kosten van de content provider. Dit bedrag is dus afhankelijk met 

welke content provider u in zee gaat en welk pakket u af gaat nemen. Bijvoorbeeld: Solcon 
rekent voor een 3 in 1 pakket met een snelheid van 100/100 Mbit/s € 26,00 per maand.
Dit bedrag kan door de content provider na afloop van het contract  (meestal één of twee jaar) 
verhoogd worden. U hebt dan de keuze om een andere provider uit te zoeken.

Bij betaling in vijf jaarlijkse termijnen:

1. U betaalt vijf jaar lang € 790,00 voor de aansluitkosten
2. Het maandelijkse bedrag van € 52,00 is op dezelfde wijze opgebouwd als bij het in éénmaal 

betalen van de aansluitkosten.

Bij betaling van de aansluitkosten in 15 jaar:

1. Eénmalig  € 250,00 bijdrage in de aansluitkosten.
2. Daarnaast sluit u een lening af bij de coöperatie van € 3380,00
3. Iedere maand € 13,00 als contributie voor de coöperatie. Dit bedrag blijft 15 jaar hetzelfde.
4. Iedere maand € 13,00 als kosten voor het belichten van de glasvezel.
5. Iedere maand €  29,00 als kosten voor de aflossing en rente van de lening
6. Daar bovenop komen de kosten van de content provider. Dit bedrag is dus afhankelijk met 

welke content provider u in zee gaat en welk pakket u af gaat nemen. 
Dit bedrag kan door de content provider na afloop van het contract (meestal één of twee jaar) 
verhoogd worden. U hebt dan de keuze om een andere provider uit te zoeken.

Bij later aansluiten:

1. U betaalt de aansluitkosten van  € 3000,00 exclusief BTW
2. Daarnaast betaalt u de extra kosten die gemaakt moeten worden om u aan te sluiten. Deze  

    kosten bedragen € 500,00.(exclusief BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met de 
    inflatiecorrectie volgens de CBS consumentenprijsindex.

3. U betaalt de rentekosten over de aanleg van de backbone
4. U moet zich inkopen in de coöperatie. Dit betekent dat u de jaren dat u niet betaald heeft in 

    één keer moet betalen.
5. U kunt niet gespreid betalen



In onderstaande tabel kunt u zien wat u moet betalen voor aanleg bij later inschrijven.

Kosten onder voorbehoud
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Vereniging Volksfeest Miste

Zo vlak voor de vakantie gaan bij velen de gedachten ook alweer langzaam richting 
11, 12 en 13 september, ons volksfeest. De een is al voorzichtig bezig ideeën te 
bedenken voor de (bloemen)wagen, de ander is al begonnen met bouwen, en weer 
een ander zal binnenkort rondgaan om het intekengeld te verzamelen. Ook wij als 
bestuur hebben nog wat zaakjes te regelen, maar het programma ligt vast. 

De vrijdagavond hebben we een nieuwe impuls willen geven door de prijsuitreiking 
voor de A-wagens en zitwagens naar de avond te verschuiven. Dit zal uitgebreider 
en hopelijk spannender zijn dan we gewend waren. We hopen dan ook dat velen van 
jullie met een (zit)wagen aan de optocht zullen deelnemen, en dat we van deze 
avond een succes kunnen maken. Aanmelding voor de optocht kan bij Robert van 
Eerden (tel 0543-565170 of volksfeestmiste@hotmail.com)
Daarnaast staat het jeugdkoning schieten dit jaar op de vrijdagmiddag gepland. Zo 
krijgt het jeugdkoningschieten meer aandacht.

Dan nog een datum om alvast in de agenda te zetten. Namelijk het 125-jarig bestaan 
van onze volksfeestvereniging, en wel op zaterdag 18 april 2015. De exacte invulling 
houden we nog even voor ons, maar er zal ook zeker een feestavond georganiseerd 
worden. Tevens is er een commissie druk bezig om een film samen te stellen met 
allerlei grappige, leuke en interessante foto’s, beelden en video’s van vroeger tot nu. 
Dus mocht je nog een leuke foto of filmpje van het feest hebben, dan zouden wij die 
graag willen gebruiken voor de dvd. 

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie toe.  

Namens het Volksfeest Miste,
Wiljan Kruisselbrink



Oproep

Wij ontvingen ondestaande brief, maar wij zijn ook nog te jong om hier iets van te weten.
Misschien dat er ouderen in Miste zijn die hier nog iets vanaf weten. Graag reactie
Geachte Fam.Lensing,
 
Al een poosje ligt uw advertentie op mijn bureau, Winterswijk – Miste.
Voor mij puur nostalgie, op eens kwamen bij mij  herinneringen boven
ik was in de oorlog een poosje bij de fam. Huiskamp, klompmaker in huis,
ze hadden 2 zonen, leeftijd ong. 6 en 8 jaar, ik speelde met hun nichtje,Dini
die toen 10 of 12 jaar was,zij woonden in de boerderij naast de fam. waar ik logeerde.
 
Ook speelde ik op dezelfde weg bij Riek en Hermientje ten Bokkel,
op die Misterweg was een kruidenierswinkel van de fam.Piek ? en daar was ook een
school in de buurt. Het wel meer dan 70 jaar geleden, maar ik wil u toch vragen of u
die fam. of die namen u iets zeggen.
Ik ben inmiddels de 80 al gepasseerd en zou het leuk vinden iets over hen te horen.
 
Ik ben benieuwd, met vriendelijke groeten, mevr. Oostland, toen Nellie IJzelenberg.
 

Groetend Jan Lensink
Misterweg 203
7109 BA Winterswijk



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

  

Beste lezers van de buurtkrant,

Aan het begin van de zomer komen de activiteiten van de toneelvereniging op 
een laag pitje te staan. De (zeer geslaagde) voorjaarsuitvoering is achter de rug, 
een gezellige ledenavond en de jaarvergadering vormden de afsluiting van het 
toneelseizoen 2013/2014. 

Na de zomer maken wij ons op voor weer een nieuwe uitdaging!  Er is in Miste 
een groep jonge mensen die zich hebben aangemeld en het aandurven om op 
het podium van Den Tappen in de huid van een ander personage te kruipen.
OBK is daar natuurlijk super blij mee en heeft dan ook gezocht naar een passend 
en leuk toneelstuk.

Het stuk dat gespeeld gaat worden is de “Da Vinci Kolder”. Het is een modern 
stuk dat zeer geschikt is voor jong en oud, waarin op zoek wordt gegaan naar de 
“zin van het leven”. Mocht u daar benieuwd naar zijn, raden we u aan te komen 
kijken op zaterdag 29 november. Om 14.30 uur en 20.00 uur bent u van harte 
welkom bij Den Tappen.

Onze dappere nieuwe sterspelers zijn Afra Wouters, Carmen Oonk, Carly 
Bomers, Dunja te Lintum, Merel Derksen en Sanne Maas. Deze groep is 
aangevuld met onze meer ervaren en jonge toppers Jordi Voskuil, Niels Woordes 
en Saskia Nijhof. Onder leiding van regisseur Roy Schutte, assistent-regisseur 
(en manusje-van-alles) Anke de Roos en souffleuse Jorieke ten Bokkel zullen zij 
van de “Da Vinci Kolder” een waanzinnig succes maken. U komt toch ook?

We zijn er echt trots op te kunnen zeggen dat de oudste toneelvereniging van 
Winterswijk nog steeds jong van geest is.

En alvast voor in uw agenda: op 4 april 2015 zal de voorjaarsuitvoering worden 
gehouden. Dan zal de wat oudere garde van de vereniging voor de bezetting van 
de rollen zorgen.

Wij wensen u een prachtige, zonnige zomer en een heerlijke vakantie.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Lensink
OBK Miste



Nu bijkans iedereen al zo ongeveer in vakantiestemming is, zijn we bij Concordia nog keihard 
aan het repeteren. Uiteraard doel ik op ons grote jubileumconcert dat we in het kader van 
het 95-jarig bestaan geven op vrijdagavond 10 oktober in Theater de Storm. Maar daarover 
straks meer. Ook zijn we tussendoor aan het repeteren voor het concert dat we op dinsdag 8 
juli verzorgen in zorgcentrum De Pelkwijk. Dan wacht ons nog het bijzondere uitje richting 
Malden, waar we op vrijdag 18 juli de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse muzikaal 
omlijsten. Kortom, alle hens aan dek.

Maar volgens goed gebruik blikken we eerste even terug op de afgelopen periode. Zo heeft 
het orkest op zondag 4 mei haar muzikale bijdrage geleverd bij de Dodenherdenking in 
Winterswijk. We hebben daar mooi ingetogen gespeeld en bovendien het Groot 
Winterswijks Mannenkoor begeleid. Trompettist Wessel ten Dolle leverde daarbij een 
indrukwekkende Last Post af.

Jeugduitvoering
Zaterdag 10 mei kwam de jonge garde van onze vereniging in actie tijdens de 
jeugduitvoering. Onder het motto De Wereld Rond had de jeugdcommissie en het kader 
weer een puik programma in elkaar gezet. Alle geledingen en solisten gaven de bezoekers 
een strak lesje aardrijkskunde, want vele continenten werden in muzikale zin bezocht. Het 
was een onderhoudende avond waar de kinderen zich van hun beste kant hebben laten zien. 
Erg leuk dat ook ouders meedachten om de jeugd leuk aan te kleden, passend in het thema. 
Aan het einde van de avond vond er een huldiging plaats. Simone de Roos en Mailynn van 
der Zwet waren namelijk tien jaar lid van onze majorettes, wat natuurlijk een felicitatie 
waard is. Simone werd dan ook in het zonnetje gezet;  Mailynn was deze avond helaas 
verhinderd. Iedereen die, op welke wijze ook, zijn bijdrage heeft geleverd aan deze zeer 
geslaagde jeugdavond: bedankt! De jeugdcommissie is al druk bezig om leuke activiteiten en 
concerten te bedenken voor na de zomervakantie.

Mini/midi/majorettes
Ook de mini/midi/majorettes waren van de partij op de jaarlijkse jeugduitvoering om ‘de 
wereld rond te dansen’. Alle meiden hadden voor deze uitvoering flink geoefend. De 
minirettes deden een dans op de muziek van K3, De Wereld Staat Op Stelten. Het doel van 
deze meiden was om de zaal op stelten te zetten. Nou, dat is ze gelukt hoor! Het publiek was 
flink aan het meeklappen, -zingen en -dansen. Ze stonden nog net niet op de tafels te 
springen. De midirettes lieten zich van hun eigenwijze kant zien. Dit deden ze op de muziek 
van The World Is Mine van Mainstreet. De dans die de meiden lieten zien hebben ze zelf 



bedacht, met (een beetje) hulp van Manon Bonnink. Ook de majorettes waren van de partij. 
Op de muziek van Bastille, Pompeï dansten de majorettes de hele wereld over. De dans die 
de meiden lieten zien hebben ze helemaal zelf bedacht.
De komende periode staan voor de mini- en midirettes de volksfeesten op het programma. 
Momenteel zijn deze meiden al hard aan het oefenen voor de dans tijdens de feesten. Maar 
ook oefenen ze voor de dansjes op straat en in de maat lopen. De majorettes zijn al druk aan 
de slag voor het jubileumconcert op 10 oktober. Deze meiden laten zich tijdens dit concert 
eens van een andere kant zien. De majorettes gaan namelijk verschillende dansen laten zien 
zónder baton.

Malletband
Het straatseizoen is weer aangebroken voor de malletband. ”Op 25 mei stond voor de 
malletband het eerste buitenoptreden op het programma. Dit keer met deelname aan de 
mars- en muziekwedstrijden in Azewijn. Onder tropische omstandigheden vonden de diverse 
onderdelen van het schutterskringconcours plaats. En of het daaraan lag weten we niet, 
maar de jury was deze dag voor alle verenigingen uitermate streng”, zo meldt Wenke 
Wullink. “Bij het marcherende optreden was er welgeteld één eerste prijs bij de 21 
deelnemende verenigingen en bij de muziekwedstrijden zelfs geen één.
 Maar goed, we blijven lekker musiceren en leuke showtjes bedenken voor de corso's in 
Winterswijk en Lichtenvoorde, hoewel we helaas met de bezetting wat kleiner zijn 
geworden. Begin van dit jaar zijn er twee xylofoonspeelsters uit Lichtenvoorde mee gestopt. 
Mocht je nu denken, dat lijkt mij wel wat; kom gerust eens aan tijdens een van onze 
repetitieavonden op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Gebouw Wilhelmina. Jong en/of 
ouder van leeftijd - gestemd of ongestemd slagwerk, nieuwe aanwas is altijd welkom!”

Geslaagd
Al onze tien examen kandidaten zijn geslaagd voor hun examen. Allemaal van harte 
gefeliciteerd! Maikel Deunk, euphonium A 44 punten; Romee Freriks, klarinet A  48 punten, 
Yvette Hengeveld, dwarsfluit A 42.5 punten; Esmee Kruisselbrink, klarinet A 46 punten; 
Wessel Kruisselbrink, slagwerk ongestemd 54.5 punten; Sacha Scharenborg, hobo B 49 
punten; Lili Stortelers, trompet A 47 punten; Nynke Stronks, klarinet A 43 punten; Lyanca te 
Kulve, dwarsfluit C 43 punten; Femke te Pas, dwarsfluit B 44 punten.

Weekendje uit
Op 21 juni togen de orkestleden en aanhang  met de bus richting Giethoorn voor ons 
tweejaarlijkse weekendje uit. De Reis- en Ontspanningscommissie had onder leiding van de 
muzikant met de meeste vrije tijd, Willem Mees, een pittig doch gevarieerd tweedaags 
programma in elkaar gezet. Willem schreef er het volgende sfeerverslag over.
“Er gaat niets boven Groningen, maar de reiscommissie van Concordia vond een weekend 
Giethoorn op z’n minst zo leuk en organiseerde het 3 jaarlijks reisje op die plek. Uitvalsbasis 
was kampeerboerderij De Ulenborgh aan de Jonenvaart waar we inderdaad een aantal 
kerkuilen hoorden.  Na koffie en heerlijk klaargemaakte broodjes door de kwartiermakers 



Renate en Elles, liep het orkest langs slootjes en over bruggetjes al musicerend naar het 
Smits paviljoen voor een concert op het terras aan de waterkant.
Prachtig weer maar wel wat wind en dan begrijp je pas waarom de film Fanfare heet en niet 
Harmonie. Vele bootjes hielden in, zetten de motor uit om te luisteren naar deze prachtige 
muziek. Voor de pauze iets serieuzer muziek, daarna ‘Ik hou van Holland’ zo hadden de 
concertcommissie en de dirigent bedacht. Weer terug uitgebreid borrelen, barbecueën, 
roeien met veel gegil en romantisch punteren. Om 23.00 uur naar binnen en dan eindelijk, 
als het dramatische voetbal van Duitsland tegen Ghana achter de rug is, kan het spel 
beginnen.
Spelleidster Kim bedacht ‘De jongens tegen de meiden’; hilarische taferelen, de zevensprong 
schalde door de kamer en de jongens wonnen nipt, wat een lol! Velen durfden niet naar bed, 
met 25 man op een zaal , lekker stinken, bedden boven elkaar, 180 lang 80 breed,  maar 
gelukkig met kuil zodat je er niet uit kon vallen. Lig je eindelijk een keer met Silvia in bed zie 
je alleen maar haar spiraal… en matras. Bertus had alleen z’n klarinet meegenomen en ging
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dus liever niet naar bed. Hij dronk daarom een extra glas, en potverdrie, die ouwe hield het 
lang vol zo vond de jeugd. Hulde daarom voor Bertus. Bij het krieken van de dag werd er nog 
geroeid, is Wim bijna verzopen, werden hoofden onder bruggen bijna gescalpeerd en klonk 
steeds over het water de gulle lach van Elles.
Het ontbijt team (Karin, Elles en Wim) kon natuurlijk niet meer naar bed en dat hebben we 
geweten. Met slaande trom en “wordt wakker met een dansje” werden wij gewone mensen 
om 7.15 uur gewekt. Sommigen kregen een hartverzakking, anderen doken bij elkaar in bed 
(in Veendam zijn ze dat niet gewend hoor, Wessel), kortom: chaos! Maar wel een prima 
ontbijtje met sap en gebakken ei. De overgebleven karbonade vond men iets te veel maar 
Bertus niet, de hele dag ‘bulken’ als resultaat. Na de koffie was de boerderij in krap een uur 
weer spic en span. Fantastisch, echt waar!
Bij het Smitshuis weer appeltaart en een puzzeltocht in de fluisterbootjes en wat boffen we 
met het weer. Om 16.00 uur een heerlijk afsluitend buffet en dan gaat de bus iets vertraagd 
om 19.00 uur naar huis. Een aantal had nog dansles maar zij werden niet wakker met het 
dansje. Wat een weekend, geweldig! Wat hebben we gelachen, dom zitten kletsen en plezier 
gehad. Het  is voor de ROCC een makkie en een groot genoegen om voor zo’n prima 
gezelschap iets te organiseren. Iedereen is enthousiast en je hoort geen onvertogen woord, 
behalve dan misschien ‘s morgens heel even bij het onverwachte trommelkabaal…”

Aldus het reisverslag van Willem Mees. Namens alle reisgenoten bedanken we de ROCC voor 
de fantastische organisatie van dit alom geslaagde reisje!



Hoogste tijd om onze blik vooruit te richten op wat komen gaat. Als eerste geeft het orkest 
op dinsdag 8 juli een concert in zorgcentrum de Pelkwijk, waar we van 20 tot 21.15 uur een 
optreden gaan verzorgen voor de bewoners, bezoekers en medewerkers.

De Nijmeegse Vierdaagse is een begrip in de hele (wandel)wereld. Concordia beschouwt het 
daarom ook als een eer op te mogen treden bij de intocht van ’s wereld grootste wandel- 
festijn. Op vrijdag 18 juli geven het orkest en de malletband de duizenden wandelaars het 
laatste muzikale zetje om de eindstreep te halen. We zijn van 13 tot 15 uur te vinden bij de 
rotonde Rabobank/Gemeentehuis in Malden. Wordt vast een geweldige happening!

LINK
Inmiddels raken we langzaam maar zeker in de ban van LINK. Het is de titel van ons 
jubileumconcert waarmee we  op onze oprichtingsdag - vrijdag 10 oktober - een 
onderhoudend kijkje in de keuken geven van een muziekvereniging die met de tijd meegaat. 
De Concertcommissie heeft met het creatieve brein achter dit evenement, Jos Taken, en 
samen met  muzikaal leider Gido van Schijndel een alleszins verrassend programma 
uitgedacht. Verwacht geen ‘saaie’ dertien-in-een-dozijn-avond maar een spetterende show, 
waarin jong en oud zich op een niet-alledaagse wijze zullen manifesteren. We linken jong 
aan oud, we verbinden klassiek met house en we koppelen ingetogen momenten aan 
uitbundige taferelen. Ook een beetje een ‘linke avond’ waarin we onze nek uitsteken en over 
de muzikale grenzen heen kijken. Linken doen we om te verbinden, de levensader van elke 
vereniging.  Verrassend repertoire in bijzondere samenstellingen, met oog voor een fraai 
decor en aankleding. Kortom… spektakel van de bovenste plank! Kaarten zijn al te koop voor 
12,50 euro (inclusief garderobe en pauzedrankje) via Theater de Storm.

Op zondag 28 september houdt stichting BoerenGoed een  Appeldag in en om het gebouw 
Wilhelmina. Van 10 tot 17 uur is er van alles te doen.  Er zijn hoogstamfruitbomen en 
hoogstamfruit, een gigantische sap-pers, veel jam én je kan meedoen aan de 
appeltaartbakwedstrijd. Er komt nog veel meer bij. De organisatie is in volle gang en 
Concordia zal in ieder geval de boel in muzikale zin fris en fruitig opvrolijken.

Voor de echte planners onder ons hebben we nog een concertdatum: Op zondagmiddag 18 
januari 2015 geven orkest en malletband een Nieuwjaarconcert in gebouw Wilhelmina. 
Na de zomervakantie gaan we weer vrolijk verder met de bekende volksfeesten in 
Brinkheurne, Winterswijk, Woold en Kotten en richten we ons vizier tijdens de repetities 
volledig op de jubileumuitvoering. Er moet nog heel veel gebeuren en daarom ook een 
dringende oproep aan de leden om - als het even kan - álle repetities te bezoeken.

Allemaal een fijne vakantie gewenst! 
Tot de volgende Ontmoeting,
 Jan Heijnen 
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Beste ouders/verzorgers,                                                

Wij van Corsogroep MEC zijn al maanden druk bezig met het bouwen van een 
corsowagen. Over een paar weken is het zover, dan gaan we weer bloemen plakken 
voor het bloemencorso. Dit is iets waar wij met ons allen weer erg naar uit kijken.

Voorgaande jaren is gebleken dat er veel hulp komt van de inwoners van miste en 
kinderen, van o.a. de school.
Wij, als corsogroep, vinden de interesse van de inwoners en de jeugd voor het corso 
uiteraard erg leuk.
Echter is er de afgelopen jaren gebleken dat er vaak kinderen zijn die zonder 
begeleiding van een volwassene op het terrein rondlopen. U kunt u voorstellen dat dit 
in enkele gevallen voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Denk aan de 
bouwwerkzaamheden die nog aan de wagen moeten gebeuren. Maar ook aan alle 
bloemenkratjes die omvergelopen kunnen worden. Of de machines die er nog 
rondrijden van het loonbedrijf zelf.
De aanwezige volwassenen zijn vaak druk met de werkzaamheden en hebben 
daarom geen tijd om de kinderen in de gaten te houden.

Daarom willen wij voor de komende “plakdagen” de volgende regel instellen:

Een kind, dat nog naar de basisschool gaat, mag alleen aanwezig zijn op het 
terrein van Loonbedrijf Miste mits er een volwassene is die hem/haar begeleid 
c.q. verantwoordelijkheid voor hem/haar draagt.

Wij vragen om uw begrip voor deze regel en hopen dat we wederom een gezellige 
en leuke tijd tegemoet gaan. 

Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze vorderingen volg ons dan via Facebook 
www.facebook.com/corsogroepMEC .

Tot ziens op de “plakdagen”!

Corsogroep MEC
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                                                       Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

De laatste drie maanden van het schooljaar was er weer van alles te doen; schoolreizen, 
voetbaltoernooien, Vlieland, werkbezoek Amsterdam, entreetoets, eindtoetsen, avondvierdaagse, 
tuinonderhoud, schoolkamp, oudergesprekken, het laatste rapport en natuurlijk het WK. In Brazilië.
Als klap op de vuurpijl: de laatste schooldag, de spelletjesochtend georganiseerd door groep 8 en 
natuurlijk het M & C Buffet.
Van en voor de schoolbevolking; altijd top ! Als afsluiting van het schooljaar en de start van de 
zomervakantie.
 
Groep acht gaat de school verlaten.
Ze hebben afgelopen woensdag hun afscheidsavond gehad met ouders en team. Het was een zeer 
gezellige avond met allerlei activiteiten.

We wensen Mika, Tom, Maikel, Bart, Nicolàs, Ruben, Jimmy, Demi, Dunja en Merel veel plezier 
en succes in het voortgezet onderwijs ( zie ook de laatste pagina’s).

Dit is voor de school een grote groep. Bij de aanmelding bleef de teller staan op vijf. Dit betekent, dat 
het aantal leerlingen terug loopt. Hier moeten we dan ook in de organisatie rekening mee houden; 
minder leerlingen betekent ook minder fomatie ( lees ‘Krimp’ op pagina hiernaast).
In het nieuwe schooljaar werken we dan ook op de woensdag met twee 3 combinaties.

Juf Erna moest halverwege dit schooljaar afhaken in verband met haar gezondheid. Ze werkte op de 
woensdag bij ons op school en twee dagen op de Stegemanschool. Gelukkig is ze nu goed hersteld 
en gaat na de vakantie weer aan de slag.
Ze gaat echter nog twee dagen werken en dat betekent, dat ze onze school gaat verlaten m.i.v. het 
nieuwe schooljaar. Het was een plezierige tijd voor haar in Miste en we vinden het jammer dat ze de 
school gaat verlaten. We wensen haar veel werkplezier op de andere school en zullen haar zeker nog 
zien binnen de SOPOW. 

Bij een aantal activiteiten hebben we de hulp van ouders, opa’s en oma’s nodig. Heel fijn dat we op 
die steun kunnen rekenen.

Mede namens het team, wil ik graag iedereen bedanken, die ons dit schooljaar heeft ondersteund op 
welke manier dan ook.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie.

Met vriendelijke groet, 

reinout  smilde



                                                                     

        groot in aandacht voor verschillen

Krimp

Het afgelopen jaar heeft u veel kunnen lezen en horen over ‘de krimp’ in de Achterhoek.  Dit betekent voor de 
scholen, dat er steeds minder kinderen worden aangemeld. Het leerlingenaantal per school zakt en deze daling 
zet volgens de prognoses door tot 2020.

Bij ons op school is dat niet anders. Door de terugloop van het aantal leerlingen, ontvangt een school ook minder 
leerkrachturen. Dit betekent, dat de school met steeds minder leerkrachten de organisatie moet rond zien te 
krijgen. Het gevolg is, dat er dan naast de twee  combinatiegroepen, naar andere organisatievormen moet worden 
gezocht en of er met drie combinatiegroepen gewerkt gaat worden.

Samen met de bovenschoolse  directie en andere directies, het team en de MR hebben we het afgelopen jaar vele 
vergaderingen en bijeenkomsten bezocht en de problematiek van de kleine scholen besproken en in het bijzonder 
de situatie voor onze school. 

Daarnaast is er ook een opheffingsnorm; deze is voor Winterswijk 61  Dit betekent, als een school drie jaar 
onder deze norm zit, er door het Rijk geen financiële vergoeding meer verstrekt wordt  ( we starten komend 
schooljaar met ruim 50 leerlingen).
Binnen onze stichting SOPOW kunnen we  echter kijken naar het gemiddelde van onze acht scholen  en dan 
komt de opheffingsnorm nog lang niet in beeld.  Bovendien is het oorspronkelijke plan van de staatssecretaris 
om de kleine scholentoeslag af te schaffen bijgesteld. De komende jaren zal deze toeslag blijven bestaan.

Waar staan we nu als school  in deze krimp ?  
De hamvraag is: ‘Hoe lang kan een kleine school blijven bestaan zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit ?’.
Wij hebben als team in overleg met de bovenschoolse  directie en de MR het volgende gesteld.

We willen het basisonderwijs voor Miste behouden.  
                                                   Daar willen we voor gaan en daar mogen we nu ook voor gaan !

Er zijn drie belangrijke  peilers:
* De onderwijskwaliteit die we leveren is goed en deze willen we blijven leveren, zo niet verbeteren.
   M.a.w. de kwaliteit moet gehandhaafd blijven.
* De organisatie moet  didactisch verantwoord en werkbaar zijn. 
* De leerkrachten mogen de organisatie niet als een belemmerende werkdruk ervaren. 

Hoe gaan we dit aanpakken ?
Het komende schooljaar gaan we onderzoeken welke organisatievormen goed bij onze school passen, waarbij we 
onze kwaliteit kunnen handhaven of verbeteren. 
Denk hierbij bv. aan de dinsdag- en donderdagmiddag als we met de project- en kopgroep werken, groep 4 &5 
en groep 1,2 & 3 samenwerkend leren. Op vrijdagochtend  ‘Blok 58’ waarbij we met de groepen 5,6,7 & 8 
klassendoorbrekend zelfstandig werken in groepjes van vier.

We gaan het nieuwe schooljaar net zo werken als afgelopen  schooljaar, behalve op de woensdag, dan hebben we 
twee driecombinaties; 3 ,4 & 5 en 6, 7 & 8. 
Wij gaan d’r voor !         

Mede namens MR en team,

reinout smilde



Afscheid
Na een periode van bijna 20 jaar is het moment gekomen, waarop ik helemaal 
afscheid neem van OBS Miste/Corle.
Vorig jaar moest de school vanwege het dalende leerlingenaantal formatie 
inleveren en ben ik al voor twee dagen naar de Stegeman gegaan.
Het afgelopen schooljaar kreeg ik te maken met zorg voor mijn ouders en een 
andere werksituatie op een nieuwe school ernaast.
Dit alles had tot gevolg dat ik mij vanaf februari ziek moest melden.
De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan mijn herstel en de verwachting is 
dat ik na de zomervakantie weer helemaal kan beginnen.
Ik heb echter wel besloten om gebruik te maken van de BAPO-regeling en dus 
minder uren te gaan werken. Bovendien is het mogelijk om al mijn uren op één en 
dezelfde school te krijgen. Dat houdt in dat mijn werkzaamheden voor 
Miste/Corle zullen stoppen.
Het werken op een buurtschool heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Het was 
ook heel bijzonder oud-leerlingen weer tegen te komen als ouder van nieuwe 
leerlingen.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de goede jaren die ik heb gehad in Miste 
en voor de blijken van belangstelling tijdens mijn afwezigheid.
Ik wens jullie allemaal veel succes om de school voor de buurtschap te behouden.
Tot slot hoop ik dat iedereen van een fijne vakantie kan genieten en in het 
volgende schooljaar weer een frisse start kan maken.
Het ga jullie allen goed.

Erna Peters-Slots



Het laatste nieuws van peuterspeelzaal ’t Zunnekuuksken. 

Op dit moment bezoeken acht kinderen de peuterspeelzaal. Drie van hen één morgen, zodat er op maandagmorgen 
zeven kinderen en op vrijdagmorgen zes kinderen zijn. Tot de zomervakantie blijft de groep stabiel. We hopen in 
de tussentijd nieuwe kinderen te mogen begroeten zodat we ook na de zomervakantie weer een gezellige 
peutergroep op De Haart hebben.
De leiding bestaat op dit moment uit Lidy Scholtz op maandag-, Stien Wikkerink op vrijdagmorgen en Christel te 
Bokkel op maandag- en vrijdagmorgen.
Vanaf januari valt ’t Zunnekuuksken onder de nieuwe stichting OP PAD, peuterspeelzalen Aalten en Dinxperlo. 
Met als algemeen manager Kiki Kolkman.
De locatiecommissie bestaat op dit moment uit vijf ouders: Karin Elburg, Arjan van Altstede, Lemnie Schreurs, 
Janneke Luiten, Kerstje Reesink.

Onze activiteiten:

We begonnen het schooljaar met het boek Picknick met taart. Dit boek kregen we van de kinderen die voor de 
zomervakantie afscheid namen van de peuterspeelzaal. Wat een leuk boek. We bakten samen met de kinderen 
een appeltaart en gingen echt op picknick in het bos. En net als in het boek was de taart plotseling verdwenen, 
maar die slimme peuters hadden al snel door waar de taart was gebleven. Na het spelen in het bos liepen we 
terug naar het Schepersveld, waar we fijn speelden in de speeltuin en van Jan en Ina een lekker ijsje kregen. 
Hartelijk bedankt voor de lekkere traktatie familie Hofsteenge.

Daarna mochten alle kinderen het boek “Kleine muis zoekt een huis” mee nemen om thuis te lezen. De klas 
veranderde in een holenstelsel met allemaal tunnels naar de woonplaatsen van de verschillende dieren uit het 
boek . Op nummer 1 woonde muis en op nummer 2 de mol. De oudste kinderen wisten al goed te vinden op welk 
nummer konijn of beer woonde. Maar een das wat was dat nou voor een dier. Gelukkig had de opa van Timo een 
opgezette das en mocht die een keertje bij ons komen. We konden hem zo goed bekijken, wat een lange, scherpe 
nagels heeft hij aan zijn voorpoten en wat voelt hij grappig ruw. Tamara kwam ook nog een keer met een 
piepklein konijntje dat was veel zachter maar had ook scherpe nageltjes. Alle kinderen brachten een appel mee 
waarvan we appelmoes maakten. De kinderen hadden al goed onthouden dat er een klokhuis in de appel zit.

Sinterklaas kwam weer in Nederland en hij had een huis in Aalten, maar wij zouden het ook leuk vinden als hij 
een keer bij ons kwam slapen en dus maakten we met ouders en kinderen een mooie slaapkamer voor de Sint. 
We schreven samen een brief, die Wiann naar Sinterklaas stuurde: Kom je bij ons slapen? Wat was het 
spannend; zou Sinterklaas bij ons komen slapen? Elke morgen was er wel iets gebeurd in de slaapkamer, maar 
tanden poetsen dat deed de Sint zeker niet want het zegeltje bleef maar op de tube zitten, ontdekte David.
Eindelijk was het zover, maandagmorgen 2 december kwam Piet bij ons op bezoek. Hij was erg verdrietig. 
Sinterklaas was weg. Zou hij soms nog slapen in ons bed? We gingen voorzichtig kijken; en ja hoor, daar lag hij 
te snurken, helemaal verslapen. De kinderen mochten helpen met het aankleden van de Sint: De schoenen, 
mantel, mijter en waar is de staf? Nadat we voor de Sint hadden gezongen en hij zelfs samen met Piet had mee 
gegymd in de speelzaal was het feest voorbij. Alle kinderen kregen een mooi boek van de Sint.

De kerst was een gezellige tijd op ’t Zunnekuuksken. In de leeshoek stond een ”open haard”, met vuur dat niet 
echt was, hoor, want anders zou de kachel (een kartonnen doos) smelten volgens David.

In januari begonnen we met het thema “Dit zijn mijn handen”.  Alle kinderen kregen weer een boek mee naar 
huis. Dit keer “10 vingertjes en 10 teentjes”.  Alle kinderen zijn verschillend maar toch hebben ze 10 vingertjes 
en 10 teentjes.
De kinderen leerden de namen van de verschillende vingers en waren erg nieuwsgierig wat er nu weer in de hand 
van de juf zat verstopt.
Het hoogtepunt van het thema was het voorleesontbijt. Dit keer mochten de kinderen met hun handen eten en 
smeren, dat was even wennen maar daarna een lekkere kliederboel. De kinderen ontdekten zo dat de boter 
glibberig is aan je handen, de jam plakkerig en dat daar dan de vruchtenhagel aan blijft plakken, dat kun je dan 
weer lekker aflikken. 
Daarna mochten de kinderen naar de speelzaal waar door ouders en juffen een echt voelparadijs was gemaakt. 
Hier mochten ook kinderen komen die niet naar de peuterspeelzaal gingen. De kinderen hebben geweldig fijn 
gespeeld in de verschillende zandtafels, waarin ook modder of rogge zat, verder was er een ballenbak en een 
lekker luie hoek met allemaal zachte dingen om te voelen. In de ruimte hingen verschillende handschoenen 
gevuld met bv. meel, dopjes of zonnebloempitten, dat voelt steeds anders aan. Maar het aller fijnste was de 
scheerschuimtafel. Dat vonden ook de kleuters die ’s middags nog gebruik mochten maken van het voelparadijs, 
zelfs de kinderen van groep 3 en 4 hebben er nog veel plezier aan beleefd. 



Na de voorjaarsvakantie hadden we (onbedoeld) een heel actueel thema: “De boom van Mondriaan”, waarin 
kunst en lente samenkomen. 

Thaliet van der Neut kwam op de groep laten zien hoe zij een boom schildert en wat je allemaal kunt gebruiken 
als je een echt schilderij gaat maken. We kregen zo een prachtig schilderij van haar. Het was leuk om te zien hoe 
de kinderen op een andere manier zelf een schilderij gingen maken. De klas leek wel een museum en we gingen 
naar een echt museum, Villa Mondriaan in Winterswijk. We bekeken steeds weer de bomen in de omgeving en 
maakten een kunstboom voor in de klas. Natuurlijk plantten we nog een klein boompje in de patio.

Het laatste thema voor de zomervakantie is “Boerderij en zomer”. De kinderen krijgen dan weer een boek mee 
naar huis, dit keer “Plons”. Over een varken dat het erg warm heeft. De nationale modderdag 27 juni komt dan 
goed van pas.

Elke maandagmorgen van 11.00 tot 11.45 uur is er gelegenheid om mee te spelen op ’t Zunnekuuksken en 
zo kennis te maken met de peuterspeelzaal, de kinderen en de leiding. Peuters tussen 1,5 en 4 jaar zijn van 
harte welkom met hun ouder of gastouder

Na de zomervakantie vindt u alle informatie op de nieuwe web-site van Op Pad.

 



Hallo lezers,

Eind mei hebben wij als PR-team een WK-pool in elkaar gezet, omdat wij heel erg 
benieuwd waren naar de voetbalkennis van alle ouders en kinderen en leerkrachten die 
verbonden zijn aan onze school.

Een aantal gezinnen zijn daar eens goed voor gaan zitten. De tussenstand werd iedere 
week vermeld. Steeds waren de kinderen, maar zeker ook de ouders heel erg 
nieuwsgierig.

Wie wordt het winnende gezin, de winnaar of winnares? Op de volgende pagina ziet u de 
laatste tussenstand. Tijdens dit schrijven zijn de winnaars nog niet bekend. Wel is bekend dat 
zij prijzen gaan ontvangen op de laatste schooldag. Deze prijzen zijn ter beschikking gesteld 
door:
houthandel Pampiermole,

Vivaldi

en Den Tappen!

Voor Mistenaren door Mistenaren! Hartelijk bedankt hiervoor.

Ook in het nieuwe schooljaar zullen wij ons weer gaan inzetten voor onze school!

Alle ideeën zijn welkom.

Veel groetjes,

Danielle Klanderman

Susan van den Bree

Monique Pampiermole

Karin Berenscho



DE DEELNEMERS VAN DE WK-POOL SCHOOL MISTE CORLE!!

1 Team Kempers. 124 punten

2 Team De Klompjes    119 punten

3 Team Visser en Co.  116 punten

4 Team Pampie.     115 punten

5 Team Rozenhuis.  112 punten

6 Team Wouters 109 punten

6 Team Lensink.   109 punten

7 Team Maaskantjes.      106 punten

8 Superdaddie 104 punten

9 Team De van Eerden   96 punten

10 Team Holdampfjes.      93 punten

11 Team Mengerink   90 punten

12 Team De Smurfen.   88 punten

13 Team v.d. Bree 85 punten













Schoolkamp
Woensdag: We zijn op het  kamp  en gaan tenten op zetten. Toen alle tenten klaar waren 
pakten we onze bagage. Toen gingen we spelen. Toen gingen we lunchen. Na de lunchen 
gingen we zwemmen. Na het zwemmen gingen we vrij spelen. Daarna gingen we eten en we 
aten patat! het eten speelden we zonder de juf en meesters miste got talend. Na miste got 
talend gingen we slagballen. Daarna gingen we chips eten. En toen gingen we bij het 
kampvuur zitten. Half elf gingen we slapen.
Donderdag: ’s Morgens waren de meeste rond 6 uur! Na het ontbijt gingen we naar de Sevink 
molen. Daarna gingen we naar het Hilgelo! En Dylan vond een watermeloen in het water!  
We hebben bij het Hilgelo geluncht. Toen gingen we naar het kamp. Een half uur later gingen 
we zwemmen in het zwembad van Reuselink.  Toen gingen we eten( campa di pasta ). Daarna 
gingen we jat kwartet spelen. Daarna kregen we een zakje chips en warme chocolademelk. 
Daarna gingen we naar bed.
Vrijdag: We werden wakker gemaakt door de fluit van meester. Na het ontbijt gingen we 
inpakken. Na het inpakken gingen we zwemmen. Daarna gingen we lunchen. Na de lunch 
gingen we een spel doen: levend kwartet. Daarna gingen we naar huis.  
Einde Iris  en Noëlle 

de alles aap,   
Op 3 Juni 2014 hoorde de aap  op de radio dat dezen dag de avondvierdaagse was . In de 
avond wou hij meelopen met de school Miste-Corle . Hij ging naar de school om het aan 
meester Reinout te vragen of hij ook een geel t-shirt mog met blauwe letters. meester Reinout 
zij: aapje jij mag ook een geel t-shirt met blauwe letters.het aapje was heel blij toen hij alle 
dagen had gelopen ging hij weer luieren.tot het 2 juli was ging het aapje zomaar mee met 
schoolkamp. toen hij aangekomen was ging het aapje zwemmen en hij ging van de 
lichtblauwe glijbaan. Daarna ging hij weer naar het kamp. In de avond ging het vuur aan en 
daarna gingen wij slapen. en in de ochtend aten we en gingen wij spelen. En in de einde van 
de middag deden we een soort wedstrijd wie de mooiste stunds kon maken.in de avond 
speelden we slagbal. Daarna speelden wij jat-kwartet. En de volgende dag gingen wij 
opruimen maar het aapje kreeg een brief en in die brief stondt: u heeft een prijn naar Brazië
Gewonnen. Het aapje ging met het vliegtuig naar Brazië. En zag hoe Nederland won toen hij 
weer thuis was was hij jarig.  
Sylvia en Ivy 

                     
  Schoolkamp
Woensdag 2 juli gingen groep 5,6 en7 op schoolkamp. Om ongeveer half negen gingen 5,6 en 
7 weg naar camping het winkel. Toen we aan kwamen gingen we de tenten op zetten. Thomas 
zat bij Daniël en juf Eugenie. Rick zat met Ivy, Rafael en lucas. Joey zat met Joost, Rubben 
en Tom. We gingen toen lekker zwemmen. Na het zwemmen gingen we patat eten. Het 
kampvuur ging om acht uur aan. Om half twaalf gingen we slapen. Toen we wakker werden 
gingen we eten. We gingen de Sevinkmölen bezoeken in twee groepen. Daarna gingen we 
zwemmen in het Hilgelo. Toen gingen we terug naar het kamp. Een half uur later gingen we 
in het bad.1 uur later gingen we terug naar kamp. De volgende dag gingen we opruimen en 
naar huis. Einde.

Van Thomas van Eerden, Rick Nijmeijer en Joey Visser

Paasvoetbaltoernooi



We waren laatst bij FC Winterswijk voor het 
paasvoetbaltoernooi. Het was super leuk. We hebben 1 
wedstrijd gewonnen tegen de vlier. dat was op het hoofdveld 
maar de rest hebben we verloren we moesten tegen de 
Stegeman het walien de vlier Sint jozef en de Bargerpaske een 
wij zelf en tot slot zijn we ene laatste geworden  

Van Tom de Roos

We doen 2 kleine verhalen in plaats van een groot verhaal. 
Het WK voetbal
Nederland is al heel erg ver gekomen. Heel Nederland is daar vast heel blij mee. Hopelijk 
winnen we de komende 2 wedstrijden en worden dan kampioen. als we kampioen worden is 
vast heel Nederland blij. We hebben al van heel veel landen gewonnen. Heel Nederland hoopt 
dat we kampioen worden.

 Schoolkamp
We zijn met groep 5,6 en 7 op schoolkamp geweest. Op kamp deden  we heel veel spelletjes 
zoals: kaarten , bluffen  , jatkwartet en nog veel meer. We gingen ook nog zwemmen op 
kamp. Het water in het zwembad was ijskoud. Rafael sliep met Ivy,  Rick en Lucas in de tent. 
We hebben ook heel veel gefietst op kamp. Op woensdag aten we friet op donderdag aten we 
pasta dikampa en op vrijdag aten we een broodje knakworst. 
Rafael van den Bree  en Elise de Winter einde !!!

Schoolkamp
Dag 1  we gingen 8:30 weg en om 9:00 waren we bij kamp het Reuselink en toen gingen we 
de tenten op zetten toen waren we klaar en toen mochten we spelen.  daarna gingen we eten 
en daarna zwemmen met de hele klas. En toen gingen we avond eten. we hebben patat 
gegeten. ’s Avonds hebben we slagbal gedaan, daarna een kampvuur maken en dan lekker bij 
het kampvuur zitten en om 22:30 naar bed. 

Dag 2 ‘s ochtend gingen we eten. En rond 10:30. En toen gingen we met de fiets naar 
Sevikmolen en daar lekker spelen en in de molen kijken. Hierna gingen we naar het 
Hilgelomeer lekker zwemmen en picknicken dan met de fiets naar het kamp en nog heel even 
bij de camping zwemmen en terug en toen eten pasta die campa. ’s Avonds hebben wij 
jatkwartet gespeeld en   wij hebben nog een kampvuur gemaakt  en dan naar bed.  

Dag 3 het was ‘s ochtend werden  Bo, Giel en Lucas met een fluitje wakker gemaakt. Toen 
gingen we nog snel even eten en daarna moeten wij de tassen inpakken en de tenten opruimen 
. wij mochten nog zwemmen,  toen kwamen we terug en toen gingen wij levend memorie 
spelen en een broodje knakworst eten en naar school en dan lekker naar huis
Bo zat bij Isa ,Robin en Nathalie in de tent
Giel zat bij Dylan, Juju, Lars en Jorik 
Lucas zat bij Rafael ,Rick en Ivy   Giel, Bo en Lucas
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Woordzoeker
• Zomervakantie

• Zwemmen

• Avondvierdaagse

• Kampen                                

• Buffet

• Vlieland                                                    

• Reuselink

• Schoolreisjes

• vakantie      

• school



• uitslapen                                                              Isa

Schoolkamp
Op schoolkamp hebben we super veel leuke spelletjes gedaan zoals:
Jatkwartet, bluffen, pesten en doen durf of de waarheid. we vertrokken op 2 juli 
en kwamen terug op 4 juli. We kwamen om 9:45 aan. En we zette de tenten op 
om 10:00 . en we aten altijd om 8:00. En we gingen om 22:30 we zijn ook nog 
naar de Sevikmolen geweest daar hebben we nog een ijsje gegeten. Daarna zijn 
we nog bij het Hilgelo meer geweest en we hebben daar ook nog een broodje 
gegeten en gezwommen. Elke dag gingen we zwemmen bij reuslink. Ik zat in de 
tent met Sylvia en iris de eerste dag aten we als lunch brood met  en als avond 
eten patat met kroket of frikandel of kipcorn. Op dag twee aten we als ontbijt 
brood met ei met of zonder spek. En ’s avonds  aten we pasta met tomaten saus. 
Op dag drie aten we ’s morgens brood met ei met of zonder spek. En ’s middags 
aten we ook gewoon brood.

Lobke

kamp met school.
Het is 2 juli daar gaan we op kamp.
Eerst naar school en op de juf wachten.
Mijn tas gaat in de wagen naar kamp.
 Daar gaan we de bocht om naar het winkel.
Eerst gaan we zwemmen ik ga van de glijbaan. 
Doei einde daniel.

school kamp
op school kamp gingen we met de fiets 
naar kamp en daarna gingen wij de tenten opzetten en de binnen tentenen nog 
veel meer daarna gingen wij in pakken en
daarna slagbal en gingen wij slapen 
de volgende ochtend kwam meester Reinout 
en fuut wij werden helemaal wakker. En ik sliep met Bo is Robin en ik zelf.in 
een tent. Daarna gingen wij eten en wij gingen naar het zwembad. En meester 
Tom ging ook van de glijbaan. en er bleef een knoop haken en dat was het doei
van Nathalie en Robin



Patrick 
Patrick ging eindelijk naar school. Toen hij een week op school zat ging de 
school een schoolvoetbaltoernooi . patrick wou meedoen hij zat bij FC kruk hij 
wou graag aanvaller hij zat bij in het team bij sponsbob ,sandy ,mr. Krabs  en 
octo  en nog met andere vissen  patrick verheugde zich er op  hij vraagt elke dag 
wanner gaan we voetballen eindelijk was de dag aangebroken hij vind het super 
leuk hij staat in het team waar hij wou staan aanvaller en hij mocht de aftrap 
zetten tegen FC plakband  patrick p aast de bal naar sponsbob   en sponsbob 
paaste naar sandy  en sandy maakt een mooie dribbel en schiet de bal met kracht 
in het goal van FC plakband 1-0 voor FC kruk maar dan gaat de aanvaller van 
het andere team in de aanval en schiet de bal in het goal  mr. Krabs  houd de bal 
niet tegen want hij is geen goede keeper dus het is  1-1 ze gaan nog door want ze 
zijn niet bang uiteindelijk wordt de standt van de wedstrijd 3-1 voor FC kruk de 
volgende wedstrijd moeten ze tegen FC deurbel die winnen ze  ze winnen elke 
wedstrijd en worden kampioen  
The end door Dylan Holdampf en Ruben Maas



Amsterdam
Wij zijn naar A’dam geweest.
Rijksmuseum  
We hebben bij het Rijksmuseum de Nachtwacht gezien. Als je de Nachtwacht in het 
echt ziet zie je veel meer dan op een foto. Nadat we de Nachtwacht hadden gezien 
mochten we nog even verder kijken.  
China Town
In China Town waren winkeltjes waar je souvenirtjes kon kopen. Er waren ook 
Chinese winkeltjes. Er was ook een winkeltje waar we (een paar kinderen die iets 
wilden kopen ) eerst niet naar binnen mochten omdat ze minderjarig waren. 
Uiteindelijk mochten ze aan de rechterkant van  de winkel kijken maar aan de 
linkerkant niet. Afra heeft daar een armbandje gekocht met “ I ♥ Amsterdam“ er 
op.

Zoë, Afra en Acky

WK voetbal 2014 Brazilië 
In het begin dacht iedereen we komen niet ver dat komt door het EK van 2 
jaar terug. Maar daar was niks van waar. Eerste wedstrijd Spanje-
Nederland 1-5. Tweede wedstrijd Australië-Nederland 2-3. Derde en 
meteen laatste poule wedstrijd Nederland-Chili 2-0. Achtste finale tegen 
Mexico 2-1. Kwart finale tegen Costa Rica 0-0 penalty’s  4-3. Halve finale 
tegen Argentinië 0-0 het kwam op penalty’s aan en dat verloren we met 4-
2. Nu komt het aan op de wedstrijd om de 3de en 4de plaats tegen je raad 
het al Brazilië! Wij denken 3-1 voor Nederland     
Van Lars en Jorik

Entreetoets
In  Juni  hadden  we de  entreetoets  en  dat  vonden we best  wel  lastig.  Vooral 
rekenen en spelling. De entreetoets is een soort citotoets. Je hebt een blad met 
ovale vakjes die je moet inkleuren.

Amsterdam
Wij zijn op 25 juni naar Amsterdam geweest en het was daar heel leuk! We 
gingen als eerst naar ’t Waterlooplein. En daarna naar ’t Rembrandt huis. Toen 
gingen we naar ’t Rembrandt plein waar de Nachtwacht in gietijzeren beelden 
staan.  Toen  gingen  we  naar  de  Amsterdam  Dungeons.  En  daarna  naar  ’t 
Rijksmuseum  maar  eerst  hebben  nog  op  de  grote  letters  I  AMSTERDAM 
geklommen.  We wouden graag naar de Dam, maar  dat  kon niet  wegens een 
bommelding bij de Bijenkorf. 



Schoolkamp 
We zijn op 2, 3 en 4 juli op schoolkamp geweest. Toen we aankwamen op ’t 
winkel Reuselink gingen we de tenten als eerst opbouwen. Daarna gingen we 
spelen op het kamp. En later op de middag gingen we zwemmen. In de avond 
om 10 uur gingen we slagballen. Toen werd het 28-9  voor ons team! Ietsje later 
op de avond gingen we in de grote tent heel veel chips eten. De volgende dag 
gingen we naar de Sevink Mölle en gingen we in de molen en zagen we hoe ’t 
werkt in een molen. Daarna  gingen we zwemmen in ’t hilgelo. Toen die avond 
gingen we jatkwartet spelen, daarna kregen we allemaal een zakje chips, en toen 
gingen we bij ’t kampvuur zitten en daarna slapen. De laatste dag gingen we 
zwemmen en toen levend kwartet spelen en toen knakworsten eten.
Juju en Joost 

WK voetbal [Brazilië]
Dit jaar was het Wereld Kampioen Schap voetbal in Brazilië Nederland was ook 
weer van de partij, 50 procent van Nederland dacht dat Nederland niet ver zou 
komen met de poulefase. Want we moesten de eerste wedstrijd tegen Spanje die 
voormalig Wereld Kampioen was in 2010. Maar we hebben het overleefd met 5-
1 dat was een ongelofelijke wedstrijd. Niemand had dit verwacht, En we zijn tot 
de halve finale gekomen tegen Argentinië het stond de tweede helft nog steeds 
0-0 en met de verlenging ook we hebben veel kansen gehad maar niet benut. 
Toen kwam de penalty serie die hebben we verloren. Nieman had verwacht dat 
we zo ver zouden komen met dit WK en met dit team. We zijn allemaal blij dat 
het team zo ver is gekomen maar helaas niet in de Finale tegen Duitsland.  In 
2018 krijgen we nog een kans dan moet het gebeuren!
Nicolas ☺

Buurman mol 
Buurman mol ging naar buiten met zijn benen. Hij kwam bij een boom en zag  Wilfred de 
suïcidale eekhoorn. Ik spring van de tak zij Wilfred de suïcidale eekhoorn. Doe het niet zei 
buurman mol. Hij deed het toch. Toen kwam er een vogel aan die aan het fluiten was. 
Buurman mol zegt: waarom kan de vogel wel fluiten terwijl hij geen lippen heeft, maar ik kan 
niet fluiten en ik heb wel lippen. FIET, FIET, FIET: zij de vogel. Buurman graaft zich in met 
zijn voeten en zijn klauwen. Plotseling kwam hij in het huis van moffel en piertje. Daar 
gingen zij de dood van Wilfred de suïcidale eekhoorn vieren (hij was een vieze pestkop). Dus 
riepen ze: HOERA HOERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EINDE…
Tom en Jimmy (doei zegt buurman mol).



25 juni zijn we naar Amsterdam geweest.  Eerst moesten we met de trein naar 
Amsterdam toe.  Toen  waren  we  er  en  moesten  we  het  broodje  dat  we  mee 
hadden genomen opeten, en in de metro. Daarna gingen we naar het Rembrandt 
huis, dat was best wel mooi en we kregen zo’n radio achtig iets mee en daarmee 
werden  de  verhalen  van  elke  kamer  verteld.  Je  kon  ook  in  een  gastenboek 
schrijven wat je er van vond. Ook hadden we op het Waterloo plein een heel leuk 
uilenklokje met ketting gekocht, we probeerde te handelen 3 voor 10,- (hij was 
5,-) maar dat lukte niet, want hij was al een stuk goedkoper, maar we kregen er 
wel een gratis batterij bij. Daarna gingen we op het Rembrandtplein even wat 
drinken  en  we  gingen  bij  de  standbeelden  van  de  Nachtwacht  foto’s  maken 
bijvoorbeeld bij het meisje een blikje sinas in de hand zetten, het hondje was er 
ook! En we gingen eindelijk naar The Amsterdam Dungeons !! Het was onwijs vet 
sommige gingen niet omdat ze het eng vonden maar ze hebben wel wat gemist 
meester Bob werd telkens uitgekozen als slachtoffer. Hij kreeg te maken met 
een mega kleine snikkel snijder en hij moest een kanon poetsen en telkens als hij 
het probeerde te poetsen ging het kanon af en Merel was de Schijtmeid. Toen 
gingen we naar het Rijksmuseum en dan vooral de Nachtwacht bekijken en met 
de beveiligers praten. Toen gingen we naar het Begijnehof. En plotseling was er 
een bommelding op de Dam en daar wouden we net heen gaan dat ging niet door 
dus gingen we patatjes eten.  We wouden daarna nog naar een tempel in China 
Town maar die was dicht… dus mochten we nog even kijken naar souvenirs en 
toen was het ook al tijd om naar huis te gaan. We namen de trein en gingen weer 
naar huis. Dit was het einde van het schoolverslag over Amsterdam.
Groetjes Demi, Dunja, Merel

Bart Sloetjes
Bart Sloetjes ik ben 12 jaar ben  april 24e jarig ik ga naar de middelbare GKC  ik zit nog op de 
basis school en het is bijna zomer vakantie. Deze school was super leuk en ik vind het jammer dat 
ik naar een andere school ga .  de meesters en juffen zijn super aardig. Ik vond het een hele 
leuke jaar met mijn meesters. We hebben de cito en ik had een score van 5.32  en ik ga naar het 
niveau KL. 



Demi 
na groep 8 ga ik naar het Gerit Komrij college. ik ga naar Mavo/Havo samen met 
Dunja Tom en Merel. ik kom in klas M1A. onze mentor is dhr.Teunissen Hij is gym 
leraar. Nu zit ik nog 7 dagen op obs Miste & Corle. Ik ga hier veel missen 
bijvoorbeeld de leuke tijd samen met groep 8,  de meesters en juffen. Maar ook 
gewoon de lichte rugzak en de korteafstand fietsen. 
Groetjes: Demi<3

About myself
Ik  ben Dunja en ik ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 en ga naar dit school jaar naar het 
voortgezet onderwijs. De school waar ik naar heen ga heet het Gerit Komrij College. Mijn 
mentor is Dhr. Teunissen. En ik kom bij Merel, Demi en Tom in de klas. Ik ga het niveau 
mavo/havo doen. Ik vond het heel leuk hier op school het was ook heel gezellig. 
Jimmy Visser
Ik ben Jimmy visser ben 11 jaar en ga naar Schearsvoorde Aalten bij de Slingelaan. Ik had 
een cito score van 550 van de 200 vragen had ik er 16 fout (het hoogste). Ik ga naar vwo+ op 
het Schearsvoorde Aalten hebben ze technasium. Dat betekent dat je een project van 10 
weken doet om een bedrijf te helpen en je gaat soms kijken bij een bedrijf zelf. Ik ben heel 
blij dat ik naar de grote school ga maar vind het ook jammer, want ik ben de enige die naar 
Schearsvoorde Aalten gaat. Dus ik ga die anderen heel soms nog zien en ga ze ook missen. 
Miste/Corle was een super school ik heb er van alles gedaan en ga daardoor naar vwo+.

MIJZELF
Hoi allemaal mijn naam is Maikel en ga binnenkort naar het GKC. Het niveau dat ik ga doen is havo. 
Maar het was natuurlijk ook leuk hier op Miste en Corle . Wat ik hier echt ga missen zijn mijn vrienden 
en Leerkrachten. Het was hier echt leuk en gezellig. ;) 
-GR Maikel

Merel Derksen
De tijd op Miste Corle is bijna voorbij volgend schooljaar zit ik op het Gerrit 
Komrij College. Ik ga het niveau Mavo/Havo doen en ik kom in de klas M1A.  Ik 
zit bij Dunja Demi en Tom in de klas, en mijn mentor is Dhr. Teunissen, hij is ook 
gymleraar. Ik ga deze school heel erg missen want het was hier echt super 
gezellig en de juffen en meesters waren ook heel erg leuk!

Over mezelf 
Ik ben: Mika Mengerink  en zit in groep 8 
Mijn nieuwe school is: Schaersvoorde
Welk niveau ga ik doen: ik ga TL doen
Wat vond ik zo fijn aan Miste/Corle: dat het zo knus was
Wat ga ik missen aan Miste/Corle:  
De juffen en meesters natuurlijk. En de vaste pauze
Mij cito uitslag was 541 

Nicolas Kempers
Ik ben Nicolas en ik  ga naar het Gerrit Komrij College naar het niveau LWO.Ik wil in de richting 
van Computers. Ik vind het fijnste op Miste-Corle dat er kleine klassen zijn, en aardige meesters en 
juffen en het is er altijd gezellig. Ik ga de kinderen uit groep8 erg missen.



Ruben Sloetjes
Ik ben Ruben ik ben twaalf jaar oud ik ga naar het Gerrit Komrij College. Ik ga naar het niveau KL. Ik vond het 
heel leuk op Miste en Corle. Ik vind de meesters en juffen heel leuk op de school,  maar ik heb ook zin in de 
nieuwe school. Ik wil later bij de politie gaan. Ik heb er heel veel zin.

Tom Wikkerink
Hallo ik ben Tom Wikkerink en ga naar GKC. Ik ga mavo doen en kom bij Dunja Merel en Demi in de klas. Het 
leukste jaar op school vond ik groep 8. We gingen naar Vlieland en Amsterdam. Op Vlieland waren we met 
school Woold en Kotten. In Amsterdam gingen we naar het Rijksmuseum en Amsterdam Dungeon. Ik wil graag 
iets met ICT gaan doen later. Ik verheug me ook op de laatste schooldag.
Groetjes Tom


	Van de redactie… juli 2014      m… 
	Afscheid

