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Kopij 

Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze persoon houdt contact met de 

achterban van de vereniging. De kopij kan op school worden afgegeven 

[brievenbus], per e-mail: johan.wilterdink@sopow.nl. 

 

  

De contactpersonen: 
 

WTM Gerrit Stortelers 

OBK Rianne Geurkink 

MEC Wim Ongena 

Meer bewegen ouderen Dinie Stemerdink 

Kerstfeest Nancy Dibbets 

Misters Belang Evert de Roos 

COM Hans Wikkerink 

Corles Belang Janny Legters 

Volksfeest Egbert Bos 

OBS Miste & Corle Johan Wilterdink 

  

De volgende buurtkrant verschijnt op: 

donderdag 17 oktober. 

 

De kopij moet binnen zijn op woensdag 9 oktober. 

  
------------------------------------------------------------------  
 
 
In deze krant:   

C.O.M. 

Johan Wilterdink, dir. obs Miste & Corle 

Hartslag Nu 

Gymclub  

Obs Miste & Corle, Unit 14 en 58 



Commissie Ontspanning Miste 
 
Het kaartseizoen 2018/2019 zit er weer op. We kunnen opnieuw terugkijken op geslaagde kaartavonden, waarbij 
dit jaar voor het eerst gestreden werd om de beste individuele kaarter.  
Aan het eind van dit seizoen mag Freddy Bomers zich de beste kaarter noemen met in totaal 6433 punten, 
tweede werd Bernard van Eerden (6405) en derde Wim de Roos (6330). Poedelprijs was voor Lemnie Schreurs 
(5159) 

Interland Miste – Corle 
De jaarlijkse kaartinterland tussen Miste en Corle vond plaats op 8 maart. Dit jaar ging Corle met de winst naar 
huis met gem. 992 tegen gem. 967 punten. De winnaar van deze avond was Anja Bomers met 1097 punten, op 
de voet gevolgd door Anita Oonk (1096) en Geert Lammers (1083). Poedelprijs was voor Sien Pampiermole 
(925). 

Buurtschappen kaartinterland 
Op 5 april werd het kaartseizoen afgesloten met de 7e buurtschappen kaartinterland twintigen. Hieraan deden 
naast de buurtschappen Corle, Dorpbuurt, Huppel-Henxel-Ratum, Kotten-Brinkheurne, Miste, Vosseveld en 
Woold, dit jaar ook nieuwkomers de buurtschappen Meddo en De Haart mee.  
Het was wederom een gezellige en geslaagde kaartavond, waaraan maar liefst 120 kaarters deelnamen! Het 
team Kotten-Brinkheurne werd de uiteindelijke winnaar en ging met de beker naar huis (gem. 1002 punten), 2e 
werd buurtschap Corle (993 ptn.) en 3e buurtschap Miste (992 ptn.) De poedelprijs ging naar het team 
Huppel-Henxel-Ratum met 939 punten. 

Bij de individuele kaarters kwam de winnaar uit voor buurtschap Miste, Anita Oonk met 1128 punten. Gedeeld 
tweede werden Hanna Wibbels uit Kotten-Brinkheurne en Bennie Lobeek uit Vosseveld (beiden 1123 ptn.), 4e 
werd Riek ten Pas uit Huppel-Henxel-Ratum (1099 ptn.) en 5e Thea te Selle van Dorpbuurt (1082 ptn.) De 
poedelprijs was voor Jan ten Pas van team Dorpbuurt met 806 punten. 

De reguliere kaartavonden in het seizoen 2019/2020 zullen worden gehouden in Den Tappen,  
aanvang 20:00 uur, op: 

1e   4 oktober ’19 (P)  2e   25 oktober ’19 (P) 

3e   8 november ’19 (P)  4e   22 november ’19 (I) 

5e   17 januari ’20 (P)  6e   31 januari ’20 (P) 

7e   14 februari  ’20 (P) 8e   28 februari ’20 (I) 

Interland Miste/Corle  
Extra avond 13 maart 2020, met prijsuitreiking seizoenwinnaar. Deze avond gaat het om individuele deelnemers, 
dus niet met een partner. 

Buurtschappen Kaartinterland 2020 
Vrijdag 3 april 2020 - Aanvang 19:30 uur in zaal ‘Den Tappen’ – Miste. Deze avond gaat het eveneens om 
individuele deelnemers.  
Noteer deze datums alvast op de kalender! U bent van harte welkom! 
 
Bestuurswisseling 
Na 12 jaar in de C.O.M. te hebben gezeten, heb ik het besluit genomen om met deze werkzaamheden te 
stoppen. Met heel veel plezier en betrokkenheid ben ik gedurende deze periode secretaris geweest, maar nu is 
het een goed moment om ‘de pen’ over te dragen aan iemand anders.  
Anita Maas heeft na een periode van 3 jaar in de C.O.M. eveneens aangegeven te willen stoppen i.v.m. 
privé-omstandigheden. Inmiddels zijn Carolien Fonhof en Marjanne Lensink bereid gevonden om in de C.O.M. 
zitting te nemen.  
Vanaf deze plaats wens ik de C.O.M. nog veel plezier en succes toe, maar dat zal goedkomen! 
 
Rest mij tot slot iedereen nog een hele mooie, zonnige vakantie toe te wensen. 
Zomerse groeten, Ria Kruisselbrink  



Winterswijk-Miste, 8 juli 2019 

Beste lezers van de buurtkrant, 

Eind mei 2019 hebben we in school Kotten de Inspecteur van het Onderwijs op bezoek               
gehad. Hij heeft een dag rondgekeken in school Kotten en gesproken met de kinderen, de               
ouders en de leerkrachten. Ook heeft hij lesbezoeken gedaan en alle beleidsdocumenten            
tegen het licht gehouden. We werden op 4 onderdelen beoordeeld, waarvan 2 met GOED              
en 2 met VOLDOENDE. U denkt misschien, wat heeft dat met school Miste-Corle te maken?               
In Kotten en in Miste-Corle doen we nagenoeg hetzelfde en daarom is een compliment voor               
Kotten ook een compliment voor Miste-Corle. Met name het onderdeel Aanbod werd als             
erg goed beoordeeld. Bij Aanbod gaat het om de wijze waarop wij Rekenen, Taal en Lezen                
aanbieden en in Kotten kwam hij speciaal kijken naar de wijze waarop wij de wereld               
verkennen met Kernconcepten. Hij was onder de indruk.  

Een compliment voor Kotten is dus ook een compliment voor Miste-Corle en daarom breng              
ik het hier en nu onder uw aandacht. Het zijn echter niet alleen positieve dingen die ik onder                  
uw aandacht wil brengen. Ik maak mij ook zorgen. 

Ik wil de bewoners/inwoners van Miste de volgende vraag voorleggen……… Wat is het jullie              
waard om de school open te houden?? Bij “waarde” denk ik niet aan geld, maar meer aan                 
inzet en aan helpen bij het onderhouden van de schoolomgeving en de school.  

We hebben problemen met het tuinonderhoud. Waarom in Kotten en Woold niet en in              
Miste wel? 

In het Woold is iedere 6 weken tuinonderhoud en het team van school Woold merkt er niets                 
van. Je komt op maandag op school en het plein ligt er weer top bij. Geen omkijken naar.                  
Ouders worden ingedeeld en men komt. Moet er geruild worden, regelen ze dat zelf. Het               
team heeft er geen omkijken naar. In Kotten gaat het niet veel anders. Ouders worden               
ingedeeld en men doet zijn taak en pakt zijn verantwoordelijkheid…….. In Miste is het              
leuren en trekken aan dezelfde mensen. Altijd een vast groepje, maar dat groepje wordt              
kleiner en kleiner. Ik herinner me nog tijden (rond de millenniumwisseling), dan kwamen er              
gewoon 15 tot 20 helpen. Harry de Roos regelde dit. Wie niet kwam, kreeg dat te horen.                 
Wie niet kon regelde zelf vervanging – opa / oma / buurman. 

Tot zover dit (mopper) stukje…… Ik schreef het gisteravond ( 8 juli). Toen ik vanochtend op                
school kwam lag de tuin er prachtig bij. De tegels waren geveegd, de borders geknipt, het                
onkruid gewied…… (“Alles kump good, meester!”) Eigenlijk had ik dit stukje dus niet hoeven              
te plaatsen, maar ik heb besloten dit toch te doen. Kern van het probleem: Er zijn te weinig                  
ouders die het vele werk moeten doen. Maar…… als de school het middelpunt van de               



gemeenschap is en het heel belangrijk voor de gemeenschap is dat de school blijft              
voortbestaan, dan kan de verantwoordelijkheid voor de schoolomgeving en het onderhoud           
van deze schoolomgeving niet alleen bij de ouders van de schoolgaande kinderen            
neergelegd worden. Dan ligt die verantwoordelijkheid bij de gehele gemeenschap. Bij deze            
dus een oproep aan geheel Miste……. Kom 4 keer per jaar helpen bij het onderhoud van de                 
schooltuin en de schoolomgeving. U kunt zich hiervoor melden bij          
johan.wilterdink@sopow.nl. 

Een ander punt waar ik mij zorgen over maak is het voortbestaan van de Bikkelbus. Ik heb                 
hierover vorige week overleg gehad met de voorzitter van het College van Bestuur             
(algemeen directeur) van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk, de stichting           
waar onze school onder valt. Dit “moest” omdat we totaal onverwachts te maken kregen              
met hoge kosten (koppeling en remschijf) en de vervoersstichting De Bikkelbus geen eigen             
kapitaal en inkomsten heeft. SOPOW neemt de kosten op zich, maar……….. Wij hebben de              
opdracht gekregen om na te denken over het voortbestaan van de Bikkelbus. De Bikkelbus is               
te duur en er moet teveel geld onttrokken worden aan onze primaire taak: het verzorgen               
van onderwijs. Qua benzinekosten kan dit wel en kunnen we van de ouders van de kinderen                
die met de bus komen, een km-vergoeding vragen. Maar de verzekeringskosten en de             
onderhoudskosten van de Bikkelbus zijn te hoog om dit geld structureel te onttrekken aan              
de onderwijsbegroting.  

We hebben de boodschap meegekregen dat we de Bikkelbus tot maximaal 1 januari 2020              
kunnen laten rijden wanneer er geen oplossingen gevonden worden voor de hoge kosten.             
Mochten er onverwachts nog weer extra kosten komen, dan moeten we er zelfs eerder mee               
stoppen. 

Naast de financiën speelt ook nog het probleem van de chauffeurs op de Bikkelbus. Connie               
de Roos (Miste) en Jolanda Nekkers (Winterswijk) stoppen er mee. Ria de Roos (Miste), Jos               
Toebes (Woold) en Bennie “van de Klomp” gaan door. We hebben minimaal 2 nieuwe              
chauffeurs nodig!! Graag melden bij johan.wilterdink@sopow.nl. 

Langs deze weg wil ik iedereen vragen mee te denken over het bovenstaande problemen.              
De ouders van de kinderen die met de bus komen, worden direct na de zomervakantie               
uitgenodigd voor een gesprek met verdere uitleg en een noodplan.  

Ik begon op de vorige bladzijde met positieve berichten en ik eindig met zorgen. We zeggen                
in de Achterhoek bij problemen vaak “alles kump good”, maar ik zie toch wel flink wat                
donkere wolken samentrekken boven school en net als bij het weer, heb ik er te weinig                
invloed op om er op voorhand vanuit te gaan dat het “good kump”.  

Nu genoeg gezeurd. Tijd voor ontspanning en een tijdje niks doen. Vanaf deze plek wens ik                
iedereen een goede vakantie toe en tot begin september op het Misters feest. 

Met vriendelijke groet, 

Johan Wilterdink, dir. 



 

In het buitengebied zijn al veel vrijwilligers actief bij Hartslag NU, maar we             
hebben er nooit genoeg. Zeker niet als elke seconde telt. Meld je ook aan als               
vrijwilliger bij Hartslag NU! 

Een acute circulatiestilstand kan iedereen overkomen. Als vrijwilliger van Hartslag          
NU kunt u mensenlevens redden door de eerste minuten na een circulatiestoornis te             
overbruggen. 

Eisen vrijwilligers 
Meldt u aan als vrijwilliger bij Hartslag NU. Onze vrijwilligers: 

● hebben een erkende reanimatie training gevolgd of zijn bereid deze te volgen; 
● willen en kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep ontvangen; 
● gaan jaarlijks naar een vervolgtraining. 

Ook artsen, verpleegkundigen of anderen werkzaam in de zorg die kunnen           
reanimeren, zijn van harte welkom als vrijwilliger bij Hartslag NU. 

Trainingen 

Hartslag NU biedt trainingen aan in uw regio in samenwerking met een erkende             
opleidingsinstelling. Wanneer u bij een andere organisatie uw training wilt volgen,           
kunt u bijvoorbeeld terecht bij de plaatselijke EHBO vereniging, het Oranje kruis, het             
Rode kruis, de GGD of de Nederlandse hartstichting. 

BHV  

Bent u in het bezit van een BHV-certificaat met reanimatie, dan is dit voldoende om               
u aan te melden als vrijwilliger. De training van Hartslag NU is dan niet nodig om                
extra te volgen als u de BHV-cursus blijft herhalen en bij blijft houden! 

24/7 AED’s  

In het buitengebied hebben we met financiële hulp van WCL het aantal 24/7             
beschikbare AED’s inmiddels van 10 naar 30 gebracht! 

 

Voor meer informatie of om u aan te melden voor de cursus reanimeren kunt u terecht bij de 
Werkgroep Verkeer en Veiligheid buitengebied Winterswijk: Conny te Walvaart, 0543-569492 of 
06-48827523 en/of Bert Nijman 06-27046905 of e-mail: bjnijman02@gmail.com 



 



 

 



 



 



Den Haag 
 Wij zijn dinsdag 2 juli naar Den Haag geweest. Wij zijn naar de Tweede Kamer, het 

museum de gevangenpoort, het strand van 
scheveningen geweest. 
        Kamp 
Wij zijn van woensdag 3 juli tot vrijdag 5 juli naar 
kamp Reuselink geweest. 
 we gingen daar in tenten slapen en we zijn naar 
Sevink molen geweest daar hebben we 
pannenkoeken gegeten. Tijmen, Casper en Abel. 

 
Obs miste corle 
 
Je hebt verschillende lokalen bijvoorbeeld het communicatielokaal en het 
rekenlokaal. 
In de school is er een speciale lunchplek, het wij-land. 
Groep 7,8 gaan 2 juli naar Den haag daar gaan ze naar de tweede kamer, de stad 
en het strand van Scheveningen.  
Groep 5,6,7 gaan van 3 juli tot 5 juli op schoolkamp. 
Op schoolkamp gaan we naar het zwembad en allemaal leuke spelletjes doen. 
De juffen helpen de leerlingen graag met hun werk. 
Op de school hebben ze ook muziek van Boogiewoogie. 
Vorige week hadden de leerlingen een optreden gerepeteerd 
samen met de organisatie Boogiewoogie. 
Op donderdag gaan we met de bus naar gym. 
We leren veel op school bijvoorbeeld taal, spelling, rekenen, lezen en engels. 
Obs miste corle is een leuke en perfecte school. 
Van Celine en Alyssa. 

 
wij zijn 3 juli op schoolkamp gegaan,we gingen naar winkel reuselink .het was 
heel leuk.   
wij zijn heel veel in het zwembad geweest. 
in de tenten kunnen in totaal 4 mensen. in een 
cabine kunnen 2 mensen.en wij zijn naar sevink 

molen geweest,en dat was heel leuk. Marwin 
en Wesley 

 



Voetbalcarrière bij FC Twente 
 
Ik begon mijn voetbalcarrière bij fc winterswijk.Daar heb ik 4 
jaar gevoetbald. Ik heb 3 trajecten gevoetbald bij fc 
Twente.Daarna heb ik  een uitnodiging gekregen dat ik daar 
mocht komen voetballen. 
Ik had Zaterdag een toernooi gehad. 
toen moesten we tegen: AZ,NAC Breda,B.F.C., FC 
berge,Heerenveen. 
We zijn niet doorgegaan maar we hebben AZ verslagen met 
2-1. En van FC berge gewonnen met 0-2. 
En we hebben van NAC Breda verloren met 2-1. 
Daarna 4-2 verloren van Heerenveen. 
En tegen B.F.C. 3-3 gespeeld.  
En daarom zijn we niet doorgegaan. 
Maar het belangrijkste is dat we plezier gemaakt hebben. 
Ik ben rechts achter bij FC Twente.  
Bij FC Winterswijk was ik spits. 
Van Rasmus. 
 
 

 
Kamp 

Groep 5,6,7 gaat op 3 juli tot 5 juli om half negen op schoolkamp het 
is op de camping 
het winkel daar zetten we de tenten op en gaan we allemaal leuke 
spellen doen.  

boogie woogie concert 
we hebben met de hele school een concert gegeven 1,2,3,4,hebben 
een dans laten zien. groep 5 heeft getrommeld.  groep 6 heeft op een 
trombone gespeeld. en groep 7 en 8 hebben ukelele speelt.  en als 
laatste met alle groepen de school song gedaan. 
 

kernconcept 
met kernconcept doen we allemaal verschillende dingen we hebben 
het bijvoorbeeld over de atlas major al gehad dat is het dikste en 
duurste atlas ter wereld. Van Esther en Lieve. 

 



 
tijd en ruimte  
 
ons kernconcept is tijd en ruimte. Daar 

hebben we hele leuke 
dingen mee gedaan 
bijvoorbeeld een 
lapboek maken en we 
moesten maken mindmap maken uitleg mindmap:Een 
mindmap is een woordspin. de juffen hadden 2 

puzzels gekocht dat waren leuke ruimte en tijd puzzels.we hebben ook 
werelddelen gemaakt met tijdzones en dat was heel leuk. we hebben 
ook nog heel veel geleerd over atlas major en dat is leuk we hebben 
daarbij een filmpje gekeken daarbij hoorde ook een leuk werk blad en 
we moesten de school na tekenen. Jesse Hogeweg en Jason 
 
 

School muziek 
Groep 5 heeft met emers getrommel en het begin liet gezongen.Groep 6 heeft 
trombone gespeelt. Groep 7 en 8 hebben joekelille gespeelt. 
Tijd en Ruimte 
We hebben een mindmap gemaakt.Wat is een mindmap?Een mindmap schrijf je 
woorden op wat je al weet van het onderwerp.En we hebben een lepboek gemaakt. 
Kamp 
Elk jaar gaat groep 5,6 en 7 op schoolkamp.We kamperen bij Reuselink. Meestal als 
we aan komen zetten we de tenten op.We zwemmen elke dag.De eerste dag eten 
we patat de tweede dag pannekoek bij sevink molen.  
                                van Bas en Matthijs 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
3 juli zijn groep 5,6,7 naar kamp geweest. We gingen 3 dagen en 2 nachten naar 
kamp en ze gingen naar Reuselink. 25,26,27 juni hebben we geoefend voor een 
voorstelling die 28 juni was. Groep 5 ging één liedje zingen en dat heten doe 
maar mee. En ze gingen trommelen op emmers. En we hebben ook lapbooks 
gemaakt over de geschiedenis. we mochten zelf een onderwerp 
kiezen uit de geschiedenislijst. Liam & Nick 
 

 
 
 

1  Kernconcept 
Kernconcepten we hebben met de opening  van tijd en ruimte hadden we spelletjesmiddag gedaan. We 

hebben zandloop spelletjes gedaan en we shuttlerun gedaan.  
2 Atlas major 

Bij tijd en ruimte hebben we iets gedaan over atlas major.Atlas major is de dikste,duurste en de 
grootste  atlas van de 16e eeuw.Het is een elfdelige  atlas  met niet alleen  landen maar ook met 

informatie de landen en de dieren die in dat land leven(alles is met de hand gemaakt).  
3 Puzzels  

We hebben  ook drie puzzels. 
We hebben er twee af en een van 1000 stukjes hebben we nog niet af. 

We hebben ook een ruimte puzzel  van 200 stukken en nog een europa puzzel van 58 stukken. 
4 kamp 

Op 3 juli gingen we op Kamp we gaan om 8:30 vertrokken we  en we kwamen op  
 5  juli terug.Toen we op kamp waren gingen we de tenten opzetten.We gingen ook zwemmen in het 

zwembad.De volgende dag fietste we naar t’  Hilgelo.Toen maakte we een klein eilandje voor beestjes en 
kleine dieren.Een leerling zag dat er iets over het eiland sprong.Het was een baby kikkertje en ze 

hadden de kikker Adje genoemd.Daarna gingen we naar Sevink molen. Daar hebben we pannenkoeken 
Gegeten en een ijsje. Daarna gingen we weer terug naar het winkel en gingen we tosti's eten. Toen 

Hadden we voet slagbal dat is slagbal met een voetbal gedaan  
van Ayla,Tijl en Jesse  

 
  (Alinea 4)                                                    (Alinea 4)     Dit is de atlas major(2e alinea) 

 
 



Cito Toetsen: Gingen heel goed groep 5,6 en 7 gingen toetsen over reken en spelling 
en begrijpend lezen toets. Het was wel een moeilijke week door die toetsen maar 
iedereen heeft goed gescoord. 
7&8 hadden de laatste techniek dag van het jaar.Woold en 
Miste hadden onderzetters gegeven met een foto en tekst. 
Volgend jaar hebben 6, 7 en 8 typecursus daar leren we 
blind typen projecten maken en presentaties maken. 
Kernconcepten: Energie is afgesloten en tijd ruimte 
hebben we gestart bij dat onderwerp hebben een mindmap 
gemaakt, lapbooks en een elevator pitch gemaakt (een 
elevator pitch is: Vertel je een heel onderwerp in een minuut) 
Muziekweek: Hebben we muziek gemaakt groep 1,2en 3 hebben een dans gedaan groep 
4&5 slagwerk groep 6 trombone en groep  7&8 jukalille. 
Kamp: Hebben we gezwommen bij het Hilgelo en Sevink 
molen geweest en omdat Lieve jarig was op kamp hebben 
we dat gevierd. 
Den Haag: 7 en 8 zijn in Den Haag geweest daar zijn we 
naar de gevangenpoort ,Tweede kamer, het kleinste 
snackbar van Nederland, het binnenhof, de Panorama mesdag en Scheveningen. 
 
Van Niels en Amely  

 
Vlieland was heel leuk alleen we hadden pech met het weer.  
Robyn vond de disco heel leuk, Luc vond het surfen heel leuk en Tim vond de 
zeehondentocht leuk. De dakpannen waren lekker.  En de spelletjes waren 
ook heel erg leuk. De regen was niet leuk maar omdat je zoveel spelletjes 
doet merk je dat niet echt , omdat je de hele tijd bezig bent. Den Haag was 
heel erg leuk vooral de gevangenpoort was heel interessant gelukkig leven 
wij niet in die tijd. We zijn ook nog naar de tweede kamer geweest het was 
wel jammer dat ze niet in een debat zaten. Robyn, Tim en Luc. 
 
Dit is de pijnkamer van  Dit is de tweede kamer. 
de gevangen kamer  

 


