
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie… juli 2011      

                                                                                                                                        
 

                          Nieuwsbrief juni 2011 

Aan: De bewoners van het buitengebied van    
         Winterswijk en overige belangstellenden 

Van: Het Uitwerkteam Buurtschappenvisie 
 
Een jaar na de totstand koming van de buurtschap- 
penvisie willen wij u informeren over de stand van 
zaken. Graag houden wij u op de hoogte van de 
vorderingen die de diverse uitwerkteams hebben 
behaald en zullen behalen. Heeft u vragen of 
opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
dan vragen wij u te reageren naar één van de 
werkgroepleden. 
 
U-Team, voorzitter Joop ten Dolle, tel: 563251: 
Het coördinerende U-Team is de afgelopen periode 
druk geweest met het con-cretiseren van de visie in 
een actieplan waarmee de werkgroepen hun 
plannen verder konden realiseren. Daarnaast is 
heel nadrukkelijk met WCL en vooral met de 
gemeente gezocht naar een gezamenlijke en 
structurele manier van aanpak. Alle lopende en nog 
op te starten projecten zijn bekend bij WCL en 
Wethouder G.J. te Gronde.
 
U-Team, voorzitter Joop ten Dolle, tel: 563251: 
Het coördinerende U-Team is de afgelopen periode 
druk geweest met het con-cretiseren van de visie in 
een actieplan waarmee de werkgroepen hun 
plannen verder konden realiseren. Daarnaast is 
heel nadrukkelijk met WCL en vooral met de 
gemeente gezocht naar een gezamenlijke en 
structurele manier van aanpak. Alle lopende en nog 
op te starten projecten zijn bekend bij WCL en 
Wethouder G.J. te Gronde. 

 
Uitwerkgroep wonen, voorzitter Jan Kruisselbrink, 
tel: 564438: 
Een resultaat van de buurtschappenvisie is dat de 
gemeente in het bestemmingsplan de oppervlakte 
van de bijgebouwen verhoogd heeft van 100 m2 
naar 150 m2.           
                                                               [zie volgende blz.] 
 
 

 

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 Jan Stemerdink 
OBK Ria de Roos 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kerstfeest Bert Geers 
Misters Belang Frank Glorie 
COM Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt 14 oktober  2011 

 
De kopij moet binnen zijn op 2 oktober 
          
           
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang - Nieuwsbrief 
Centrale agenda 
Volksfeest 
Schietvereniging WTM 
Fietsorienteringstocht 
OBK 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
obs  Miste & Corle 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli  

10 3e beachvolleybaltoernooi De Twee Bruggen  10.00 uur 

10 Koetsenclub Corle  

augustus  

14 Koetsenclub Corle 

14 C.O.M. Fietsorienteringstocht  Twee Bruggen 14.00 uur 

19 en 20 Volksfeest Corle 

30 Oefenavond WTM 19.30 uur bij Den Tappen 

september  

4 Oefenmorgen WTM van 10 tot 12 uur bij Den Tappen 

11 Oefenzondag C.S.V. vanaf 10.00 uur 

11 Koetsenclub Corle 

24 Oud papieractie v.v. M.E.C. 

oktober  

7 Kaartavond Miste Den Tappen 20.00 uur 

9 Koetsenclub Corle 

15 Herfstvakantie 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
[ vervolg van blad 1] 
 
 

 
 
 
In december is rondom landgoed Huize Hijink in het Woold een bijeenkomst gehouden in 
samenwerking met de Woonplaats, gemeente en het Gelders Landschap. Samen wordt naar 
oplossingen gezocht om dit landgoed bewoonbaar te maken. Heeft u interesse… meld u! 
 
Op 19 april j.l. heeft de werkgroep in samenwerking met de Gemeente een workshop 
gehouden met als titel: Toekomst wonen en werken in het buitengebied van Winterswijk. Het 
doel is de oprichting van een tijdelijke werkgroep met partners als makelaars, banken en 
gemeente. 
 
Deze werkgroep dient zorg te dragen voor een informatiefolder over de mogelijkheden van 
wonen in het buitengebied. Deze folder is bedoeld voor de bevolking, maar ook alle 
betrokken marktpartijen kunnen deze gebruiken. 
 
Daarnaast is de werkgroep in overleg met de gemeente met de voorbereiding bezig om een 
enquête onder de buurtschapbewoners te houden met als doel de woon- en werkbehoefte te 
inventariseren en analyseren.  
  
Uitwerkgroep Voorzieningen, voorzitter Henk Prinsen, tel: 562551: 
In overleg met Huppel Henxels Belang is gesproken omtrent het realiseren van een 
buurthuis in deze buurtschappen. Besloten is om dit plan verder te laten uitwerken door deze 
belangenvereniging. Zij zal in het najaar verder onderzoek doen naar de wenselijkheid van 
een dergelijke voorziening. 
 
Met vele instanties is overleg gepleegd inzake de dekking van het mobiele netwerk / 
bereikbaarheid. Concreet wordt dit nog verder uitgewerkt. Ook is de Buitenschoolse Opvang 
een punt van aandacht.  
 
De uitwerkgroep kan nog versterking gebruiken. Lijkt u dit wat, meld u! 
 
Uitwerkgroep Economische bedrijvigheid en Ontwikkeling buitengebied, voorzitter Dick te 
Voortwis, tel: 563738: 
Nadat de buurtvisie is vastgesteld bleek al snel dat het verstandig zou zijn deze twee 
werkgroepen samen te voegen. Kortom er is nu één werkgroep. 
 
In eerste instantie is een inventarisatie gemaakt van alle bedrijvigheid in het buitengebied. 
Op 6 oktober wordt een informatie bijeenkomst gehouden het verenigingsgebouw Wilhelmina 
te Kotten voor de ondernemers in het buitengebied. � Alvast noteren!  
Doel is om van elkaar te horen hoe het ondernemen in het buitengebied verbeterd kan 
worden, waar zijn groeimogelijkheden en is er behoefte aan een Ondernemers Platform voor 
ondernemers in het buitengebied. Hiervoor worden ook sprekers van lokale en regionale 
overheden en instanties uitgenodigd.  
 
Met de gemeente is contact gezocht inzake de haalbaarheid van de glasvezelkabel in het 
buitengebied. De gemeente is samen met de gemeente Bronckhorst in Den Haag aan het 
lobbyen om pilot voor Nederland te worden inzake realisatie van een dergelijke voorziening. 
De werkgroep is positief, glasvezel heeft zoveel mogelijkheden, onmisbaar voor de toekomst 
als burger en als ondernemer. Wij zijn voornemens een inventarisatie te houden onder alle 
bewoners van het buitengebied, eventueel in combinatie met het woononderzoek. 
Dus mensen doe mee en vul t.z.t. de enquête in! 
 



Uitwerkgroep Sport en Recreatie, voorzitter Cor Renzen, tel: 564420: 
Deze uitwerkgroep is bezig met het realiseren van paardenroutes buitengebied Winterswijk 
en zelfs met een paardenroute Winterswijk – Vreden. 
 
Verder wordt een schouw gehouden inzake het onderhoud van fietspaden/zandwegen. In 
een rapport komen de analyse van de uitkomsten van deze schouw en aanbevelingen welke 
organisatievormen zullen worden opgericht om het onderhoud te verrichten. 
 
Er zijn concrete plannen voor de modernisering van de sportaccommodatie en het terrein 
van Mec die met de gemeente besproken worden. Ook andere sportaccommodaties krijgen 
aandacht. Dit geldt ook voor kleinschalige recreatie. 
 
Uitwerkgroep Verkeer en Veiligheid, voorzitter Carl Geessink, tel: 565055: 
Er is reeds een verbeterde oversteek op de Kottenseweg gerealiseerd. Daarnaast lijkt de 60-
kilometerzone op de B-wegen langs de Kottenseweg en Misterweg  in een stroomversnelling 
te komen. Waar in eerste instantie geen enkele overheidsinstantie wilde mee werken blijkt nu 
toch begrip voor de onjuiste huidige situatie, omdat nu op de B-wegen nog 80 kilometer 
gereden mag worden 
 
Op 30 mei j.l. was de informatieavond over de Veiligheid in buitengebied. Vooral de 
recentere inbraken in boerderijen waarbij veelal grasmaaiers e.d. werden gestolen gaf 
aanleiding tot deze avond. De burgermeester, de politie, de Onderlinge Verzekeringen en 
OWIN kwamen aan het woord. Het is heel erg belangrijk, dat u een melding doet bij de politie 
als u iets verdachts ziet en meldt u aan bij Burgernet. 
 
Tevens wordt vanuit de werkgroep aandacht besteed aan verlichting donkere en gevaarlijke 
plekken in het buitengebied en de veiligheid rond scholen.  
 
 
Tot zover deze nieuwsbrief. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hallo Allemaal, 

 

Wij zijn Robert van Eerden en Monique Pampiermole en wij zitten sinds het begin van dit 

jaar in het bestuur van de Vereeniging Volksfeest Miste. 

 

Op een doordeweekse avond belde Harry de Roos met de vraag of wij thuis waren, want hij 

wilde even langskomen. Zo geschiedde. Wij keken elkaar aan en dachten nu zal hij ons wel 

weer feliciteren met een deelname als commissielid voor het Volksfeest, hetgeen de vorige 

keer op dezelfde manier plaatsvond.  

Echter kwam hij deze keer voor iets anders. De vraag was of wij geïnteresseerd waren in 

deelname in het bestuur en hier mochten wij rustig over nadenken. Dat nadenken duurde 5 

minuten, waarin wij ons afvroegen zijn wij hiervoor geschikt, hebben wij er tijd voor? 

Harry kwam met de motivatie dat ze juist op zoek waren naar wat jongere mensen met nieuwe 

ideeën en dat het niet meeviel om aan nieuwe mensen te komen. Bovendien viel het nogal 

mee, welke tijd hij en Ria erin staken, aldus Harry (?) 

Inmiddels weten wij dat er door alle bestuursleden veel tijd word gestoken in de bestuurlijke  

taken, maar wij zijn erg gemotiveerd en gedreven en hopen dat wij een positieve bijdrage  

kunnen leveren aan alle festiviteiten. 

 

Als eerst hebben wij het Beatrixfeest mogen meemaken als bestuursleden. Het brainstormen 

hierover was nogal wat lastig, omdat er al jaren een geringe belangstelling is. Uiteindelijk 

kwamen we op een galavond uit waarbij de leiding in handen was van een professionele 

danslerares. Zij had de touwtjes stevig in handen en wist iedereen op de dansvloer te krijgen. 

Veel mensen hadden er moeite voor gedaan om er feestelijk en chique uit te zien.  

 

De daarop volgende bestuursvergadering werd de Beatrixavond geëvalueerd. Wij kwamen 

met ons allen tot de conclusie dat het een geslaagde avond was maar dat de animo hiervoor 

opnieuw te wensen overliet. Wij zijn er van overtuigd dat deze avond zou kunnen blijven 

bestaan als er meer belangstelling zou zijn. Alleen vragen wij ons af hoe we de zaal voller 

zouden kunnen krijgen. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom. 

 

Met de opkomst van het Beatrixfeest, komen we ook meteen bij het volgende punt namelijk 

de vrijdagavond van het Misters volksfeest. De laatste jaren loopt de opkomst van deze avond 

terug. Wij hebben met het bestuur hierover flink nagedacht en hopen dit jaar met iets 

vernieuwend te komen, waarbij de hulp van de Misterse bevolking nodig is!  

Graag zien wij dan ook u allen verschijnen. 

 

Rest ons nog u alvast een fijne vakantie te wensen, en tot ziens op het volksfeest. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Robert van Eerden en Monique Pampiermole 



 

 

SCHIETVERENIGING W.T.M. 
 

Alweer eind juni en toch nog regelmatig bezig om dingen te regelen m.b.t. het 

schieten, terwijl begin april de competitie al afgelopen was. 

Deze competitie heeft toch weer twee kampioenteams opgeleverd voor WTM. 

Bij de W.S.B. op zondag is wtm5 kampioen geworden. Met nog twee 

wedstrijden te gaan had dit team de strijd al beslist in hun klasse, en nog 

ongeslagen ook. Bij de A.S.B. op dinsdagavond is wtm1 kampioen geworden in 

de hoofdklasse, dit al voor het derde jaar op rij. Deze beslissing viel pas in de 

laatste wedstrijd, die daardoor dan ook ongemeen spannend was. 

Na de competitie volgt al snel de ledenvergadering. Hierbij wordt ook altijd de 

nieuwe team indeling voor het nieuwe seizoen gemaakt. We hadden gelukkig 

bijna geen leden die wilden stoppen met schieten, en toch ook nog weer enkele 

nieuwe leden erbij gekregen zodat de indeling soepel is verlopen.  

We zullen het seizoen 2011-2012 met zes teams meedoen in de ASB competitie 

en ook met zes teams en een diopterteam in de WSB competitie. 

Dan hadden we nog een zeer belangrijk punt op de agenda staan m.b.t. de 

materialen. Al een paar jaar hebben we het erover gehad om de buksen te gaan 

vervangen voor nieuwe. Dit jaar is het definitief geworden, we gaan alle buksen 

vervangen voor persluchtbuksen. Een behoorlijke investering, maar we hebben 

er elk jaar wat voor gereserveerd zodat dit mogelijk is.  

Om iedereen aan de buksen te laten wennen, beginnen we op zondag 26 juni al 

met een oefen morgen van 10 tot 12 uur. Daarna zal er nog gelegenheid tot 

oefenen zijn op dinsdag 30 augustus vanaf 19.30 uur en op zondag 4 september 

van 10 tot 12 uur. 

We hopen op een goede opkomst voor de oefen dagen, omdat we allemaal met 

een nieuwe buks zullen gaan schieten zal dat toch even wennen zijn.  

Mocht u als lezer van de buurtkrant wel eens willen zien hoe dat schieten nou 

precies in zijn werk gaat, dan bent u van harte welkom op onze oefen dagen. 

We schieten en oefenen bij Den Tappen. 

Wil ik hierbij iedereen een fijne zomer en vakantie toewensen. 

 

Namens Bestuur WTM, 

J. Stemerdink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Fietsorienteringstocht 
 
Op 14 augustus organiseren wij samen met corle 
weer deze tocht. 
De aanvang is om14.00 bij de Twee Bruggen. 
Net voor aanvang van het begin van het nieuwe 
schooljaar even lekker rond fietsen voor zowel jong 
als oud. 
En als je dan goed oplet is er bij terugkomst voor 
de top drie nog een prijs ook. 
Eerst wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. 
En hopelijk zien we weer veel bekende gezichten 
op 14 augustus om 14.00 bij de Twee Bruggen. 
 
C.O.M. Miste 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

Miste 
Secretariaat: Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk-Miste  - Tel. 0543-564498 - e-mail adres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
 
 
g{x wtç tyàxÜ ‹A 
 
[Éx {xà äxÜwxÜ z|Çz à|}wxÇá xÇ Çt ÂWxÇ fv{tÇwÑtÉÄÊAÂWxÇ fv{tÇwÑtÉÄÊAÂWxÇ fv{tÇwÑtÉÄÊAÂWxÇ fv{tÇwÑtÉÄÊA 
 
[xà étÄ u|}Çt Ç|xÅtÇw |Ç `|áàx ÉÇàzttÇ é|}Ç wtà ã|}? tÄá bU^? xxÇ ÉÑxÇÄâv{àáÑxÄ {xuuxÇ ÉÑzxäÉxÜw ÉÑ wÜ|x äxÜáv{|ÄÄxÇwx ÄÉvtà|xáA j|} 
{twwxÇ â uxÄÉÉyw wtà {xà xxÇ âÇ|x~ áÑx~àt~xÄ éÉâ ãÉÜwxÇ xÇ ttÇ wx Üxtvà|xá ätÇ wx äxÄx uxéÉx~xÜá àx {ÉÜxÇ? |á {xà wtà ÉÉ~ |ÇwxÜwttw zxãxxáàA TÄá 
bU^ é|}Ç ãx xÜ u|}éÉÇwxÜ àÜÉàá ÉÑ wtà ãx F täÉÇwxÇ äÉÉÜ xxÇ â|àäxÜ~Év{àx ÂéttÄÊ? wâá F å DIC àÉxáv{ÉâãxÜá? ÅÉv{àxÇ áÑxÄxÇA 
Wxéx ÂéttÄÊ uxáàÉÇw wâá â|à wx F äxÜáv{|ÄÄxÇwx ÄÉvtà|xáM Ëà ^Üx|Ä? f|xuxÄ|Ç~ ;wx ZÜxäxÜ< xÇ [â|éx `xxÇ~A j|} ã|ÄÄxÇ ÄtÇzá wxéx ãxz tÄÄx 
x|zxÇtÜxÇBuxãÉÇxÜá ätÇ wx äxÜáv{|ÄÄxÇwx ÄÉvtà|xá? tÄÄx äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜá xÇ tÄÄx àÉxáv{ÉâãxÜá ÇÉzÅttÄá {tÜàxÄ|}~ wtÇ~xÇA mÉÇwxÜ â ãtá {xà Ç|xà 
zxÄâ~àA 
 
Wx áÑxÄxÜá? y|zâÜtÇàxÇ xÇ wx ÅxÇáxÇ ÉÑ wx tv{àxÜzÜÉÇw {xuuxÇ ÉÉ~ tÄÄxÅttÄ zxãxÄw|z zxÇÉàxÇA Wx äÉÉÜuxÜx|w|ÇzxÇ? wx â|àäÉxÜ|ÇzxÇ xÇ éxÄyá 
{xà ÉÑÜâ|ÅxÇ ãxÜw Åxà xÇÉÜÅ äxxÄ xÇà{Éâá|táÅx zxwttÇA XÜ ãÉÜwà tÄ éÉ {xÜ xÇ wxÜ äÉÉÜé|v{à|z zxÉÑÑxÜw wtà ãx Å|ááv{|xÇ ÉäxÜ F ö H }ttÜ 
‹‹ 
 
jtà {xà ãxxÜ uxàÜxyà ãxàxÇ ãx Çâ ÉÉ~ {Éx {xà ~tÇ zttÇ |Ç wx ÉÑxÇ Äâv{àA Wx xxÜáàx täÉÇw? äÜ|}wtz EJ Åx|? ãtá {xà wÜÉÉz ÅttÜ ux{ÉÉÜÄ|}~ 
~Éâw? éÉ ~Éâw? wtà wx ÅxÇáxÇ |Ç wx Ñtâéx {xà Ä|xyáà ãtÜÅx ~Éyy|x wÜÉÇ~xÇ? ãttÜwÉÉÜ xÜ x|zxÇÄ|}~ àx ãx|Ç|z ~Éyy|x ãtáA  
 
Wx àãxxwx täÉÇw? étàxÜwtz EK Åx|? ãtá {xà Å|ÇwxÜ ~Éâw? ÅttÜ ÜxzxÇwx {xà ätÇ à|}w àÉà à|}wA [xà zty ÉÇá wx zxÄxzxÇ{x|w ÉÅ ÑÉÇv{ÉËá â|à àx 
wxÄxÇ àxzxÇ wx ÜxzxÇ? éÉwtà w|x ÉÉ~ Ç|xà ÉÇzxuÜâ|~à ÉÑ wx ãtzxÇá uÄxäxÇ Ä|zzxÇ? ÅttÜ Ä|xäxÜ {twwxÇ ãx éx Ç|xà zxuÜâ|~àA  
 
Wx wxÜwx xÇ Ättàáàx täÉÇw? éÉÇwtz EL Åx|? ãtá Ëà x|zxÇÄ|}~ ÂÄxáà uxáàÊA [xà ãxxÜ ãtá ÉÇá éxxÜ zâÇáà|z zxé|ÇwN {xà ãtá wÜÉÉz? Ç|xà ~Éâw xÇ {xà 
éÉÇÇxà}x áv{xxÇ? ãtà é|}Ç â|àãxÜ~|Çz {tw ÉÑ éÉãxÄ uxéÉx~xÜá tÄá áÑxÄxÜáA \xwxÜxxÇ ãtá äÜÉÄ|}~ xÇ wx áÑxÄxÜá ãtÜxÇ éÉ ÅÉzxÄ|}~ ÇÉz xÇà{Éâá|táàxÜ |Ç 
{âÇ áÑxÄ wtÇ wx àãxx äÉÉÜzttÇwx täÉÇwxÇA 
 
 
at tyÄÉÉÑ ätÇ tÄÄx äÉÉÜáàxÄÄ|ÇzxÇ ãxÜwxÇ wx uxéÉx~xÜá ÅxxzxÇÉÅxÇ ÇttÜ WxÇ gtÑÑxÇ? ãttÜ éx xxÇ vÉÇáâÅÑà|x ttÇzxuÉwxÇ ~ÜxzxÇ xÇ ãttÜ 
wx ÅÉzxÄ|}~{x|w ãtá ÉÅ xxÇ ~Äx|Ç|z{x|w àx xàxÇ |Ç wx äÉÜÅ ätÇ xxÇ uÜÉÉw}x zx{t~àutÄ xÇBÉy áÄttà}xA WttÜ ~ÉÇwxÇ àÉxáv{ÉâãxÜá xÇ áÑxÄxÜá ÉÉ~ 
xxÇ utuuxÄà}x Åt~xÇ Åxà xÄ~ttÜ? ãttÜ äÉÄÉÑ zxuÜâ|~ ätÇ ãxÜw zxÅtt~àA 
 
j|} {xuuxÇ tÄá äxÜxÇ|z|Çz {xxÄ äxxÄ vÉÅÑÄ|ÅxÇàxÇ zx~ÜxzxÇ ÉäxÜ wx ÉÜztÇ|átà|x? {xà áÑxÄ xÇ wx ÄÉvtà|xá xÇ é|}Ç wttÜ u|}éÉÇwxÜ uÄ|} ÅxxA 
 
`ttÜ tÄá tÄÄxá wtÇ tv{àxÜ wx Üâz |á? ÅÉxà xÜ ÇÉz ãxÄ {xÜ xÇ wxÜ {xà xxÇ xÇ tÇwxÜ ÉÑzxÜâ|Åw ãÉÜwxÇA XxÇ ux{ÉÉÜÄ|}~ ttÇàtÄ ÄxwxÇ {twwxÇ wx 
ÅttÇwtz Çt {xà ÉÑxÇÄâv{àáÑxÄ xxÇ äÜ|}x wtz ÉÑzxÇÉÅxÇ ÉÅ tÄÄxá ÉÑ ÄÉvtà|xá ãxxÜ |Ç wx ÉÉÜáÑÜÉÇ~xÄ|}~x áàttà àxÜâz àx uÜxÇzxÇA WttÜ |á xÇÉÜÅ 
äxxÄ ãxÜ~ äxÜéxà xÇ ÉÑ ÅttÇwtztäÉÇw ãtá u|}Çt tÄÄxá ãxxÜ éÉtÄá {xà {ÉÉÜwx àx é|}ÇA XxÇ ttÇàtÄ áÑâÄÄxÇ ÅÉxáà ÉÑ w|Çáwtz Éy xxÇ ÑttÜ wtzxÇ 
ÄtàxÜ ÇÉz ãxzzxuÜtv{à ãÉÜwxÇ xÇ àÉxÇ ãtá {xà äÉÉÜu|}A 
 
aÉâ }t? Ç|xà {xÄxÅttÄA 
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bÑ ãÉxÇáwtz D }âÇ| {xuuxÇ áÑxÄxÜá xÇ y|zâÜtÇàxÇ ÉÇwxÜ {xà zxÇÉà ätÇ xxÇ wÜtÇ~}x xÇ xxÇ {tÑ}x ÇÉz xäxÇ zxéxÄÄ|z Çtzx~xâäxÄw ÉäxÜ {xà wÜâ~~x? 
ÅttÜ É{ éÉ ÅÉÉ|x ãxx~xÇwA bÑ äÜ|}wtz EG }âÇ| {xuuxÇ tÄÄx ÄxwxÇ xÇ äÜ|}ã|ÄÄ|zxÜá? w|x ÉÑ ãtà äÉÉÜ ÅtÇ|xÜ wtÇ ÉÉ~? uxàÜÉ~~xÇ ãtÜxÇ u|} {xà 
ÉÑxÇÄâv{àáÑxÄ xxÇ yxxáàtäÉÇw u|} WxÇ gtÑÑxÇ zx{twA 
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Hallo Allemaal 
Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat ik gevraagd ben om deel te nemen als lid van de 

oudervereniging. 

Meteen bij de eerste vergadering werden er een aantal taken verdeeld en zo werd ik secretaris 

van de  oudervereniging. Je houdt je onder andere bezig met het maken van de agenda en de 

notulen van de vergadering, maar je kunt ook verwachten dat je een keer aan de beurt bent om 

een stukje te schrijven in de buurtkrant……… 

……Wat gaat de tijd toch snel als je kinderen op de basisschool zitten. Zo meld je je kind aan 

voor school en acht jaar verder heeft de oudste alweer zijn laatste schooldag en mag hij naar 

de vakantie naar de Driemark. 

Gelukkig blijven er nog twee op school. Dus ja, zo lopen wij inmiddels al een aantal jaren 

mee op school. 

En als je dan in de oudervereniging zit dan ben je nauw betrokken bij de school. Naast het 

organiseren van o.a. stamppotten buffet, paasontbijt, enz. heeft de ov samen met school 

geregeld dat er een mooie schoolbank voor rondom de boom er kwam en dat wij in 2011 met 

de vierdaagse met een mooie nieuwe schoolvlag konden pronken. 

Op vrijdag sluit de ov dit schoolseizoen af door het organiseren van het jaarlijks M&C buffet, 

ouders en kinderen zorgen voor het drinken en brengen heerlijke gerechten mee voor het 

buffet. 

Zelf zag ik laatst een leuk recept wat ik een ieder wil mee geven. 

 

 

Je neemt: 12 maanden die je ontdoet van alle akelige gebeurtenissen, teleurstellingen en 

angsten. 

Snij elke van deze 12 porties in 28, 30 of 31 stukken, zodat de voorraad precies voldoende is 

voor één jaar. 

 

Iedere dag voeg je hier iets aan toe:  

• een lepeltje werk 

• een lepeltje humor 

• 3 lepels optimisme 

• een portie vertrouwen 

 

Het geheel werk je af met: 

• een theelepel tolerantie 

• een korrel geduld 

• een snufje tact 

 

Het geheel wordt overgoten met een flinke scheut liefde! 

Nu het klaar is kun je het nog versieren met een takje begrip 

 

Je serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden en een stralende glimlach. 

 

 

Ik wens namens ons gezin iedereen een prettige, zonnige zomervakantie. 

Groeten Christi Sloetjes 

  

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De weken na de meiweek zijn altijd behoorlijk vol gepland met allerlei activiteiten: 

entreetoetsen, schoolreizen en schoolkampen, werkbezoek aan een grote stad, evaluaties, 

schoolplan opstellen voor de komende jaren, nieuw  jaarplan, schoolgids, personeelsformatie, 

rapporten, oudergesprekken, afscheid groep 8 en de laatste schooldag. Het is geen wee geklag, 

maar een drukke periode is het wel. Zo zijn we weer in de laatste week beland en kijken we al 

weer naar het nieuwe schooljaar. 

Juf Nienke Kersten gaat ons verlaten ( zij is een P-flexer), daar we met bepaalde regels 

hebben te maken.. We hebben heel plezierig samengewerkt en vinden het dan ook jammer dat 

ze ons team gaat verlaten. We wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan.  

Marleen Elzinga  werkt op het  AZC (asielzoekerscentrum) en komt na de vakantie bij ons op 

school werken in groep 3 & 4 op donderdag en vrijdag. We heten haar van harte welkom. 

Nog meer veranderingen ? 

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten de groepen  5 t/m 8 met de vernieuwde 

rekenmethode Pluspunt. Groep 3 & 4 hebben er inmiddels een jaar mee gewerkt. Daarnaast 

gaan de groepen 1 t/m 4 over naar een digitale methode Engels. De afgelopen 3 maanden is 

hier mee geoefend en we hebben besloten om deze nu definitief in te gaan voeren. Tijdens de 

informatieavond in september zullen de leerkrachten u hier iets van laten zien. 

De school gaat zich de komende jaren focussen op het leesonderwijs. Veel aandacht zal er 

worden besteed aan het  leesonderwijs, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Het team 

gaat ook scholing volgen op dit onderdeel. 

De schoolgids kunt u na de vakantie vinden op de schoolsite. Eveneens informeren we u over 

zaken die komend schooljaar spelen middels de schoolkalender. Deze ontvangt u in de eerste 

schoolweek. 

Het  voetbalveldje bij school is aan vervanging toe. In de zomervakantie wordt het veld 

omgetrokken en opnieuw ingezaaid, zodat we weer op een strak veldje kunnen sporten. We 

doen dit wel in eigen beheer. 

Na de vakantie willen we graag weer een schoonmaakteam oproepen om door de school te 

gaan. Aan het eind van het schooljaar heeft dat niet zo veel zin.  

Dan gaan acht leerlingen de school verlaten; zij hebben de acht groepen doorlopen en zijn aan 

iets ‘anders’ toe. 

Drie kinderen gaan naar Schaersvoorde en de anderen naar de Driemark. We wensen Marije, 

Corné, Laura, Jurjen,  Joost, Inez, Emmaly en Milou een plezierige en succesvolle tijd toe op 

hun nieuwe scholen. 

Graag wil ik mede namens het team, alle ouders  bedanken, die zich het afgelopen jaar hebben 

ingezet bij de diverse activiteiten. Bedankt allemaal. 

Als deze letters een plek vinden op dit papier, dan is het nog niet de laatste schooldag. De dag 

waarop groep 8 de spelletjes organiseert voor de andere groepen en waarop we het schooljaar 

afsluiten met ouders, kinderen, genodigden en schoolteam met het wereldberoemde M & C 

buffet. Maar het wordt weer een fantastische onvergetelijke, gezellige en smakelijke dag. 

Bedankt iedereen voor de inbreng en ik wens u allen mede namens juf Annet,  juf Erna, juf 

Eugenie, juf Joke, juf Natasja, juf Nienke en Tom een een hele fijne vakantie. 

 

Reinout Smilde  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

We gingen voor het eerst op schoolkamp 

Bart had zijn spullen een paar keer kwijt! 

En Mika kon niet slapen door 

 Nick en Jimmy omdat ze zaten te praten. 

En met de tent opzetten lukte het niet altijd. 

En toen kwam meester bij ons en hij kon wel helpen. 

Maikel ging naar huis want hij kon niet goed slapen. 

En donderdag ging het regenen en omweren! 

En een paar kinderen waren bang. 

En we gingen ook nog naar de betaafse molen! 

Geschreven door Bart Ruben Mika  

 
 

                                                               

 

 

 

 

 

Het eerste leuke ding is avondvierdaagse. 

Op vrijdag is het snoep en bloemenavond. 

We kregen snoep en bloemen van de mensen wie keken. 

Het was superleuk. 

 

Het tweede leuke ding was schoolkamp. 

We gingen met de fiets naar Reuselink. 

We sliepen in een tent er was ook grote tent waar we eten. 

Er was superleuk maar op donderdag was er niet zo mooi weer 

(regen en onweer) 

 Gr.Carmen en Dunja 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dit jaar was leuk maar vermoeinet. 

En er waren weer Pijnlijke tijde. 

Het was ook leuk op kamp. 

Maar ook veel geleerd. 

En over 2 weken is het voorbij! 

Spelling was moeilijk. 

Rekenen was makkelijk misschien word volgend wild? 

 

 

Van Maikel  

 

 
Wij zijn van 15 tot 17 juni op kamp geweest bij het 

Winkel. Het was gezellig.  

Alleen donderdag was het slecht weer. 

Wij zaten samen met Carmen & Dunja in de tent. 

Op donderdag was onze tent zeik nat! 

We hebben ook nog gezwommen. 

Leuk was dat. 

We hebben veel spelletjes gedaan:Slagbal,Levend 

memorie & jat kwartet. 

’s Avonds hadden we een kampvuur met lekkere 

zelfgemaakte chocolademelk van Tom. 

’s Ochtends hadden we gebakken ei ook door Tom 

gemaakt. 

Donderdag middag zouden we gaan fietsen en uitkomen 

bij de Betaafse molen maar dat ging niet door vanwege 

het slechte weer dus gingen we met de auto erheen. 

We kregen een rondleiding door de Betaafse molen dat 

was erg leuk en interessant. 



Juf Marlies,juf Natasja & juf Nienke kwamen ook nog 

bij het kamp. 

’s Avonds hadden we chips avond. 

We hadden woensdag avond een modeshow door Lisanne. 

De laatste dag aten we patat bij Reuselink en we 

kregen ook nog een ijsje. We gingen naar de speeltuin 

of je mocht gaan zwemmen. 

Er waren langs de weg in een weilandje ook nog 

kuikentjes en geiten. Bij het zwembad was een 

glijbaan met super leuke hobbels we deden dammetje en 

treintje. 

 

Groetjes Carly & Ellis  

 

 

  

   
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

We zijn van woensdag tot vrijdag op schoolkamp geweest. 

Het was heel leuk! Het schoolkamp was bij het reuselink. 

We gingen elke dag zwemmen. En we zijn donderdag naar de betaafse molen geweest. Daar leerde we 

een heleboel! 

We zijn met de auto gegaan maar we zouden met de fiets gaan maar dat ging niet door vanwege het 

weer! 

Ik had woensdag avond nog een modeshow georganiseerd! 

De modeshow was alleen voor meisjes maar de jongens deden ook mee. Dat was wel leuk! Dit was mijn 

tweede jaar. 

We hadden warm en vies weer.( Dat was op donderdag ). 

De tenten waren aan de binnenkant best wel nat! 

We moesten een heleboel handdoeken gebruiken. 

Maar dat is helemaal goed gekomen! Ik zat in een tent met manou dus we hadden veel ruimte. Maar 

het was gezellig! 

En we hebben ook nog leuke spellen gedaan zoals slagbal en jatkwartet. Alles was leuk! We kregen ’s 

ochtends ook nog gebakken ei van Tom. Dat was wel lekker! Juf natasja en juf Nienke kwamen ’s 

avonds ook nog. De laatste dag gingen we nog naar de speeltuin en daarna kregen we patat en gingen 

we zwemmen! Dat was wel gezellig.   

Dit was wat ik wou vertellen.               

Groetjes Lisanne            

 



 

 

 

 

                                                          
     

 

 

 

 

Wij zijn woensdag 15 juni tot vrijdag 17 juni 

op schoolkamp geweest,bij camping het winkel. 

Het ging donderdag veel regenen. We moesten 

met handdoeken de tenten droog maken. 

Woensdagavond gaf Lisanne een modeshow. 

Dat was erg leuk,daarna deden de jongens ook nog 

mee. En we hebben elke dag gezwommen. 

Het was wel een beetje koud in het zwembad. 

Maar als je er iets langer in zat,was het niet meer zo 

                              koud. Er was ook een glijbaan. We hebben ook 

                              veel spelletjes gedaan,zoals:slagbal,levend 

memorie 

                               en jatkwartet. Dat was erg leuk. Vrijdag gingen 

                                we met z’n alle naar de speeltuin. Daarna gingen 

                                we patat eten. En na het eten gingen we 

zwemmen. 

                         En na het zwemmen kregen we een ijsje. En 

      donderdag zouden we met de fiets naar de Betaafse 

      molen gaan. Maar omdat het regende gingen we met 

de auto. We kregen er een rondleiding, je kon er 

veel van leren. Jufrouw Marlies, Natasja en Nienke 

kwamen ook nog. ’s Avonds was er een gezellig 

                  kampvuur. Woensdagavond aten we panne- 

                koeken, en donderdag avond aten we pasta. 

                Het was allebei heel erg lekker! Meester Tom, 

                Reinout en jufrouw Eugenie bleven slapen. 

                Ik sliep met Lisanne, dat was erg gezellig!  

               En toen het ging regenen en onweren gingen 

              we met z’n alle in de eettent zitten. We 

             gingen ook nog meester Tom opmaken! 

            

              Groetjes van Manou de Greve                             
 



 

 

 

 

 

We kwamen op school en moesten de koffers in de trailer. 

Toen gingen we fietsen naar Reuselink. 

We Kwamen aan en kregen gelijk drinken. 

Toen gingen we de tenten op bouwen. 

En de spullen in de bagage tent stoppen. 

Daarna gingen we eten en drinken.  

En toen gingen we na het eten slagballen. 

We gingen elke dag zwemmen.  

In de avond gingen we nog chips eten en drinken. 

De volgende dag kwamen we uit de tenten. 

We gingen ontbijten en daarna tanden poetsen en wassen. 

Daarna gingen we in het bos spelen. 

We deden:wie heeft hem? 

Of we deden baltikkertje in het bos. 

We gingen daarna naar de Bataafse molen. 

 

     en  

 

 

 

 

Wij zijn op schoolkamp geweest het was echt super leuk. 
De tenten waren verdeeld en ons tent groepje is 

Annabelle,Zoë,Demi en Merel. 
We gingen de tenten opzetten. 

Maar Merels luchtbed paste niet in de cabine maar ze sliep in 
het midden van de tent. 

We hadden ook nog een modeshow en Lisanne had het 
georganiseerd. 



Het was voor de meisjes bedoeld maar uiteindelijk deden de 
jongens ook mee. Donderdag ging het onweren we zaten met 
zijn allen in de eet tent sommige waren bang maar sommige 

niet we gingen  gezellig met zijn alle liedjes zingen om ons af te 
leiden toen het opklaarde gingen we met zijn alle naar de 
betaafsemolen. We hebben ook hele leuke spelletjes gedaan  
zoals:jatkwartet,slagbal en we hebben ook gezwommen. 

Vrijdag gingen we de spullen in pakken sommige hadden hun 
spullen kwijt maar uiteindelijk hebben ze de spullen nog wel 
gevonden.  Vrijdag  middag hebben we patat gegeten  en 
daarna een lekkere frisse duik in het water en lekker van de 

glijbaan maar aan het begin was het wel koud. 
Toen gingen we naar de camping  en stapte op de fiets toen we 
op school waren was iedereen blij om zijn ouders weer te zien. 

Maar we hadden wel heimwee.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Annabelle, Zoë , merel en demi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 


