
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Van de redactie…juni 2012      

                                                                                                                                        
  

                           
Geachte lezer/inwoner van Miste, 
 
De zomer van 2012 is inmiddels begonnen en we 
worden nu op een paar mooie getrakteerd. Na alle 
regen van afgelopen tijd waren we er ook wel aan 
toen. 
Wat is er de afgelopen tijd gebeurt in onze 
buurtschap? Zo terugkijkend zijn er weer diverse 
activiteiten geweest binnen onze buurtschap. Zo is 
in maart Miste weer zwerfvuilvrij gemaakt. Ook  is 
het jaarlijks terugkerende inzameldag voor 
landbouwplastic en –netten weer ingezameld.  
In een eerdere versie van de buurtkrant werd 
gesproken over het project Hartveilig Wonen. 
Inmiddels is het project actief en zijn er een aantal 
mensen opgeleid tot het reanimeren van mensen 
met hartproblemen en bedienen van een 
defibrillator. Er staan diverse hartdefibrillators op 
diverse locaties ter beschikking voor eventuele 
spoedgevallen.   
 
Op sportief gebied stond Miste ook weer op de 
kaart met 2 kampioenschappen bij Willem Tell en 
de promotie van het eerste elftal van MEC naar de 
vierde klasse. Al met al een goed begin van 2012. 

 
Buurtschappenvisie: 
Er is inmiddels een nieuwe indeling van 
uitwerkgroepen voor de buurtschappenvisie. We 
zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen 
die een bijdrage kunnen leveren aan deze visie. 
Met name voor de werkgroep Sport&Recreatie en 
Verkeer&Veiligheid zijn we met spoed op zoek naar 
mensen uit Miste. Het is immers in ons eigen 
belang om de leefbaarheid van Miste op deze 
manier te waarborgen. Voor meer informatie kun je 
altijd terecht bij een van de leden van Misters 
Belang.  
 
Namens Misters Belang wens ik iedereen een 
goede (en zonnige) vakantie toe.   
 
Evert de Roos  
Secretaris Misters Belang 

 

 

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 Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kerstfeest Karin Berenschot 
Misters Belang Evert de Roos 
COM Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt op 12 oktober  2012 

 
De kopij moet binnen zijn op 4 oktober 2012 
          
           
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang  
Centrale agenda 
Volksfeest 
OBK 
Schietvereniging WTM 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
Uit de school geklapt 
Bibliotheek 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli  

7 Zomervakantie basisscholen begint 

8 Rit koetsenclub Corle 

15,16,17 Zwarte Cross Lichtenvoorde 

23 t/m 10 aug Bouwvakvakantie midden 

augustus  

12 Rit koetsenclub Corle 

17, 18 Volksfeest Corle 

20 De basisscholen beginnen weer 

24 Volksfeest Winterswijk 

september  

6, 7 en 8 Volksfeest Miste 

9 Rit koetsenclub Corle 

22 Oud papieractie v.v.M.E.C. 

oktober  

14 Rit koetsenclub Corle 

15 t/m 19 Herfstvakantie 

november  

24 OBK uitvoering en Oud papieractie v.v.M.E.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 
 

 
    Vereeniging Volksfeest Miste 

 

Juni 2012, de tijd van de volksfeesten zit er weer aan te komen. 

Wij als volksfeestbestuur zijn dan ook volop bezig met de voorbereiding van ons “Misters 

Feest”. 

 

Nadat we vorig jaar een andere invulling aan de vrijdagavond hebben gegeven, waar vrijwel 

iedereen positief over was, willen we op deze weg doorgaan. 

De bedoeling is dat er dit jaar weer ploegen samengesteld worden van minimaal 8 personen. 

Iedereen kan meedoen; deelnemers hoeven echt niet sportief, oud, jong, slim, dom, groot, 

klein enz. te zijn. Belangrijk is gewoon dat iedereen meedoet !!! 

Graag willen we wel dat er een teamcaptain komt die zijn team opgeeft bij 1 van de 

bestuursleden maar uiterlijk 2 weken voor het feest, zodat wij ook een idee hebben van de 

aantallen. 

Wij denken dat het weer net zo’n geslaagde avond kan worden als afgelopen jaar. 

 

Verder hebben we voor de corsobouwers een belangrijke mededeling. 

Om een goede bestelling en distributie van de bloemen te krijgen is het belangrijk dat de 

corsobouwers zich 2 weken van te voren melden bij Egbert Bos via 

volksfeestmiste@hotmail.com. Uiteraard kunnen deelnemers zich ook bij de andere 

bestuursleden melden. 

Egbert coördineert de deelname en de bloemenaantallen zodat vrijwel alles van te voren 

bekend is. 

Bij opgave krijgen de deelnemers een lijst waarop de bloemsoorten staan en waarop ze hun 

aantallen kunnen aangeven. 

De bloemen kunnen, net als andere jaren, worden opgehaald bij Gerrit Kortschot, waarbij 

Gerrit Vervelde en Jan Bent de uitgifte verzorgen. 

 

Onze corsojury heeft dit jaar definitief een wijziging ondergaan. 

Vorig jaar was Wim Lobeek er al niet bij i.v.m. ziekte en nu heeft hij aangegeven liever te 

willen stoppen omdat het lichamelijk voor hem zeer zwaar wordt. 

Uiteraard vinden we dit jammer, maar kunnen zijn besluit zeer goed begrijpen. 

We hebben de jury van vorig jaar, Monique, Vic en Roy, bereid gevonden om dit jaar ook 

weer de jurering op zich te nemen en we zijn daar erg blij mee. 

 

Omdat we in de algemene jaarvergadering hebben besloten het Beatrixfeest niet elk jaar meer 

te organiseren, waarbij dit jaar het eerste jaar was, hebben we een rustig voorjaar gehad. 

Wel zijn we afgelopen Koninginnefeest in Winterswijk met ons Koningspaar Evert en Conny 

naar het “Romeins Ringsteken” bij de Harmonie geweest, wat gezellig was. 

Ons Koningspaar heeft goed meegedaan en is daarbij 2
e
 geworden. 

Een goede prestatie wat door het Koningspaar, samen met de andere koningsparen, dan ook 

zeer goed is gevierd. 

 

mailto:volksfeestmiste@hotmail.com


 

Wanneer u dit verslag leest zijn de intekenlijsten al uitgedeeld en zullen de commissieleden 

binnenkort bij u aan de deur staan. 

Uiteraard hopen we dat dit ook al de nodige gezelligheid oplevert en dat u dan al langzaam 

begint toe te leven naar het feest. 

Een mooi begin is ook om zelf met een groepje een (klein) wagentje te bouwen of om mee te 

helpen bij 1 van de andere corsogroepen. 

Door actief deel te nemen aan een corsowagen geeft al de nodige voorpret en geeft tijdens het 

feest ook nog een stukje voldoening. 

En een ontspannen, goed gevoel op een Misters Feest is gezond en belangrijk voor iedereen 

en daarom ook ten zeerste aan te raden.  

 

 

Verder wil ik afsluiten met iedereen een goede vakantie en een goed Misters Feest toe te 

wensen.  

 

 

Vereeniging Volksfeest Miste 

 

 

Wim de Roos 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Lezers, 

 

Met de vakanties weer voor de deur hebben wij het toneelseizoen weer gezellig 

afgesloten. En wel met een gezellige feestavond  georganiseerd  door enkele 

leden. 

We gingen dit keer line-dancen onder leiding van twee geoefende dames. De 

leden deden allemaal enthousiast mee waardoor we behoorlijk aan het zweten 

kwamen. 

En we hebben ook veel gelachen want het is best moeilijk om al die pasjes te 

onthouden. De avond werd afgesloten met een lekker buffetje. Bij deze willen 

wij de organisatie nogmaals bedanken voor de geslaagde avond. 

 

 

                           
 

Dan is er aan het einde van het seizoen ook altijd nog de ledenvergadering en de 

rolverdeling voor het nieuwe stuk. De vergadering werd goed bezocht en verliep 

vlotjes zonder problemen. 

 

In het najaar gaan we weer een blijspel opvoeren en ik zal alvast een klein beetje 

verklappen. Het te spelen stuk heet “Opa apestaaartje punt nl.”. Opa moet 

verhuizen naar een verzorgingstehuis. Zijn kinderen helpen hem daarbij en dat 

gaat niet zonder slag of stoot. Helemaal als hij kennis heeft gemaakt met 

juffrouw Kudelstaart de directrice van het tehuis. Met deze pinnige tante kan 

opa niet zo goed overweg. Gelukkig zijn er twee verpleegsters en de klusjesman 

waar hij het wel mee kan vinden. Meer  wil ik nog niet kwijt maar het belooft 

weer een leuk stuk te worden. De spelers beginnen in september met oefenen 

onder leiding van Roy Schutte. De spelers zijn: René te Lintum, Sanne freriks, 

Jeroen Lensink, Anke de Roos, Robert Woordes, Lilian Dibbets, Anja Bomers, 

Gé Fonhof, Harrie de Roos en Jorieke te Bokkel. Dus mensen kom allemaal op 

24 november a.s. naar den Tappen om het toneelstuk te bekijken. 

 

 

 

 

 De Schmink club gaat ook nog een dagje schminken bij het zandsculpturen 

festival. 



Wij werden hiervoor benadert door de organisatie en het leek ons leuk om ons 

daar te promoten. Dus kom ook naar de zandsculpturen  kijken en laat de 

kinderen dan bij ons schminken. Dit gaan wij doen op zondag 15 juli a.s.  

 

     
 

 

Zoals jullie kunnen lezen hoeft O.B.K. zich niet te vervelen in de zomer. 

Namens het bestuur wil ik u allen alvast een hele fijne vakantie toewensen. 

En hopelijk tot ziens op 15 juli of 24 november. 

 

Met vriendelijke groet 

Susan te Lintum 

O.B.K.                     

                                                  
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schietvereniging Willem Tell Miste 
 

Inmiddels is de schietcompetitie afgelopen. In de vorige editie van de buurtkrant was 

al vermeld dat het 1
e
 vijftal kampioen geworden is in de hoofdklasse van de ASB 

(Aaltense SchietBond) . 

Verder is in de ASB competitie ook het 3
e
 vijftal kampioen geworden. 

Het 5
e
 vijftal schietend in de WSB (Winterswijkse SchietBond) moest een 

beslissingswedstrijd schieten. Helaas hebben ze deze wedstrijd verloren en zijn dus als 

tweede geëindigd. 

Op 22 april was er ter ere van de kampioenen een druk bezochte receptie bij den 

Tappen. 

De Kampioenen 

 

 

 

 
 

 
WTM 1: Gerrit Beijers, Frits Geers, Frank Reesink,   WTM 3:  Jan Wiggers, Hans Stemerdink, René te 

Lintum, 

  Guido Buizert. Op de foto ontbreekt Rob Boeijink   Henk Blekkink, Harrie Rosman (reserve).  

        Op de foto ontbreekt Jan Leemkuil.  

Op 7 april vond de jaarlijkse clubmiddag/avond plaats bij den Tappen. De organisatie 

had een sportieve activiteit bedacht namelijk plee-borstel gooien. De aanwezigen 

werden in teams ingedeeld waarna er al gooiend met de plee-borstel een rondje Miste 

werd gemaakt onder het genot van een hapje en drankje. Het team met het minst aantal 

worpen had gewonnen. Terugkomend bij den Tappen stond de barbecue al klaar. Het 

was een zeer geslaagde en gezellige middag/avond. 

Op de clubmiddag werden tevens een aantal leden  gehuldigd wegens een jubileum. 

Dit waren: Frits Geers, 25 jaar lid 

                  Jan Bollen, Wim Berenschot en Herman te Kortschot, alle drie 60 jaar lid.
  

De jaarlijkse ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden op 8 mei j.l. 

Deze vergadering werd voor de laatste keer geleid door Jan Stemerdink. Jan was dit 

jaar aftredend en op zijn verzoek niet herkiesbaar. Wij willen Jan hierbij nogmaals 

bedanken voor zijn jarenlange inzet als secretaris/voorzitter van onze vereniging.  

Op de ledenvergadering heeft Guido Buizert zich beschikbaar gesteld als bestuurslid 

van WTM. 

Guido zal de voorzittershamer van Jan Stemerdink gaan overnemen. 

 

Ter voorbereiding op de nieuwe competitie is er op dinsdagavond 28 augustus a.s.een 

oefenavond en op zondag 2 september a.s. een oefenmorgen. Mocht u interesse 

hebben in de schietsport, kom gerust op deze avond of morgen bij den Tappen om zelf 

het schieten te ervaren. 

 

Rest mij nog u allen een prettige vakantie en mooie zomer toe te wensen. 

Namens bestuur Willem Tell Miste 

Gerrit Stortelers 

 

 

 

 

 

 

http://www.willemtellmiste.nl/index.php?page=6&album=10
http://www.willemtellmiste.nl/index.php?page=6&album=10


 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

Geachte ouders, 
 

Aan het eind van het schooljaar even terug blikken naar de laatste schoolmaanden. 

Groep 8 ontkwam natuurlijk niet aan hun laatste cito-toets. Ze hebben het prima gedaan. 

Van de acht leerlingen gaan er drie naar’Het Komrij College’,en de andere vijf starten na de 

vakantie op ‘Het Schaersvoorde’. We wensen Bart, Bernice, Chiel, Floor, Hidde, Huub, 

Sanne en Puck heel veel succes en plezier op hun nieuwe school. 

 

Dan was er natuurlijk ‘Vlieland’ voor groep 8. Samen met de drie andere buurtschappen; 

Kotten, Waliën en Woold. Het was een geweldige week qua sfeer en weer. 

De schoolreisjes van de groepen 1 t/m 4 zijn ook naar wens verlopen. Het schoolkamp van 

groep 5, 6,7 verliep iets anders. Het weer bleef goed tot donderdagavond. We hebben dan ook 

veel activiteiten kunnen doen. Maar donderdagavond waren de voorspellingen zo slecht, dat 

we besloten om het kamp af te breken. Jammer, maar het risico was te groot. Met hulp van 

ouders en kinderen was alles binnen een uur opgeruimd. Nog hartelijk dank hier voor. 

 

Juf Vivienne, die al weer vanaf de voorjaarsvakantie de scepter zwaait in groep 3 & 4, komt 

na de vakantie niet terug. De kinderen en wij als team hebben op een plezierige manier met 

haar gewerkt. We wensen haar  verder  veel succes. Het is op dit moment erg lastig om een 

baan in het basisonderwijs te bemachtigen. De oorzaak is de daling van het aantal leerlingen. 

Meester Harry Kruisselbrink komt één dag ( dinsdag) ons team versterken en gaat les geven 

in groep 3 & 4. Hij is dan één dag werkzaam op de Kolibri en één dag bij ons. 

Juf Marlies, die dit jaar lio-leerkracht was in groep 5 & 6, heeft vorige week haar eind 

presentatie gehouden en kan binnenkort haar studie afronden. Gefeliciteerd ! 

 

Afgelopen jaar heeft de school zich o.a. bezig gehouden met kwaliteitsverbetering op het 

gebied van lezen, spelling en  woordenschat. Er zijn hier werkafspraken over gemaakt, die de 

resultaten moeten verbeteren. Het komend schooljaar wordt dit wederom een speerpunt. 

In de nieuwe schoolgids kunt u straks lezen waar we het komend schooljaar extra aandacht 

aan besteden en waar het team zich verder in gaat professionaliseren.   

 

Direct na de vakantie worden de huidige computers vervangen en het systeem ‘deklas.nu’ 

wordt vernieuwd. Dit betekent dat er nog sneller en intensiever op het gebied van ict gewerkt 

kan worden. 

 

Alle ouders, die ons dit jaar hebben gesteund met welke activiteit dan ook, willen we daarvoor 

hartelijk bedanken ! We hopen, dat we in het nieuwe schooljaar ook weer een beroep op u 

kunnen doen.  

 

Mede namens het team, wens ik u allen  een hele fijne zomervakantie. 

 

       

 

reinout smilde  
 

 

 



 



 



 

 

Schoolkrantinformatie 
Juni 2012 

 
Gratis leestipsboekje van de bieb! 

 
Wist u dat: 

 Een vierjarige die niet wordt voorgelezen gemiddeld zo’n 1500 

woorden kent. Een vierjarige die wel wordt voorgelezen kent er al 

gauw 3500. 
 Als een kind 15 minuten per dag leest, het 1.000.000 

woorden per jaar leest. 

 Kinderen die veel lezen behalen betere resultaten op school. 

Kinderen die regelmatig worden voorgelezen presteren over het 
algemeen beter op school. 

 

Kinderen presteren beter op school als ze regelmatig een boek lezen 
en vanaf jonge leeftijd worden voorgelezen. De bieb wil ouders en 

kinderen daarbij helpen. Speciaal voor ouders met jonge kinderen (0 – 
12 jaar) heeft de Bibliotheek het Gouden Leestips Boekje gemaakt. 

Het Gouden Leestips Boekje staat bomvol met leestips en leesfeitjes. 
Interessant en handig zo vlak voor de zomervakantie! 

 

Het boekje is een echte aanrader. Met deze leestips wordt (voor)lezen nog leuker en makkelijker. Het 
boekje is verkrijgbaar bij de bibliotheek (op=op) of online te lezen/downloaden via: 

www.goudenleestips.nl 
 

 

Erfgoedfestival ‘Gelegerd in Gelderland’ 
Kindervakantieboek Opsporing Verzocht gratis af te halen 

 

Vanaf maandag 4 juni is bij bibliotheken en dertig musea in Gelderland 

het Vakantieboek Opsporing Verzocht gratis af te halen. Het boek 
verschijnt in het kader van het erfgoedfestival 'Gelegerd in Gelderland' 

dat deze zomer plaatsvindt. In drie maanden tijd worden verspreid over 
de provincie meer dan 200 activiteiten over het militaire verleden van 

Gelderland georganiseerd. De bibliotheken hebben toepasselijke 

boekentips geselecteerd, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 

Bon 
Het Vakantieboek is bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Zij 

kunnen tegen inlevering van een bon, die te vinden en te printen is via 

www.gelegerdingelderland.nl, het boek gratis afhalen, zo lang de 
voorraad strekt. De bon is in te leveren bij alle Gelderse bibliotheken en 

deelnemende musea, een overzicht van deze musea is ook te vinden op 
de desbetreffende pagina. 

Puzzels en verhalen 
Opsporing Verzocht gaat over dit bijzondere militaire verleden en leidt kinderen door middel van 

feiten, weetjes, puzzels, verhalen en kleurplaten door de geschiedenis van Gelderland. Het boek heeft 
vijf historische hoofdstukken: Romeinen, middeleeuwen, 80-jarige oorlog, 19e eeuw en Tweede 

Wereldoorlog. In ieder hoofdstuk komen kinderen spelenderwijs alles te weten over het militaire leven 
van de betreffende periode. Daarnaast beleven de stripfiguren Tom en Katja, de jonge 

Geschiedenisdetectives, in iedere periode een spannend avontuur. 

 

 

http://www.goudenleestips.nl/
http://www.oostachterhoek.nl/index.php/praktische-informatie-mainmenu-26/documenten/doc_download/74-boekentips-gelegerd-in-gld-volwassenen
http://www.oostachterhoek.nl/index.php/praktische-informatie-mainmenu-26/documenten/doc_download/73-boekentips-gelegerd-in-gld-jeugd


 
 

 



 
 

 



 



 



 
 

Mira zit op bed. Het was Zaterdagmiddag. Jammer dat het al vakantie is… zucht 
ze. Natuurlijk  vond ze het wel leuk, maar iedereen was op vakantie en zij niet! 
Dan hoort  ze haar mobiel: tut tut tut ! Mira neemt op, met Mira!  zegt ze. Hoi, 
met Lotte, zegt Lotte. Ik heb geweldig nieuws!  Wat!?!? Ik hoef niet met mijn 

ouders mee naar Spanje! Gilde Lotte. Mira  was super  blij . nu konden ze 
samen gaan kamperen! Die avond  om 10 uur  vertrokken ze het donkere bos 
in…de volgende dag wed het licht. Lotte riep: MIRA! Waar zijn we!?!? Weet ik 

niet! Gilde Mira die ook wakker was geworden. Ze zochten en zochten, maar ze 
vonden de weg niet… dit lukt nooit! Zegt Lotte. Dan hebben juli geluk, klinkt 

opeens een zware mannen stem. Lotte en Mira draaien zich vliegen,s vlug om. 
Er stond een grote politieman! Die zegt: kom maar mee, dan breng ik jullie 
naar huis! Toen Mira en Lotte thuis waren, waren ze super blij dat ze weer 

thuis waren!!! 
 

 
Acky! 

 

 
 

woensdag 20 juni gingen wij op schoolkamp. We moesten eerst naar 

Reuselink fietsen. Toen we er waren gingen we met zijn allen in de 

grote tent wat drinken. Daarna moesten de groepjes bij een tent 

gaan staan en de tent opzetten. Daarna konden we spullen in de tent 

leggen en de rest van de bagage ging in de bagagetent. Toen we met 

alles klaar waren gingen we naar het zandsculpturen festival. Daar 

moesten we uiltjes in een standbeeld vinden en vragen 

beantwoorden. Als je dat had gedaan mocht je hakken of zelf een 

zandsculptuur maken (niet zo groot natuurlijk). Toen we bij het 

kamp waren gingen we naar het zwembad want iedereen had het 

heet. In de avond aten we soep en pannenkoeken. Na het eten 

gingen we slagballen. Daarna moesten we slapen. Ons tent groepje 

ging telkens met luchtbedden omwisselen. Toen het ochtend was en 



aan tafel zaten gingen we de lekkere gebakken eieren eten van Tom 

hmmmm! Daarna gingen we fietsen naar ´t hilgelo en naar 

sevinkmulle avondurenpark daar was het super leuk. Toen gingen 

we naar het kamp en alweer zwemmen. Toen gingen we eten 

(lekkere bami). De meiden wouden ook nog een zang wedstrijd doen 

die Dunja en Merel hadden bedacht. Maar toen kwam het 

schokkende nieuws van meester hij zei:er komt noodweer 

 dus jullie moeten inpakken en de tenten afbreken. Ik heb alle 

moeders al gebeld. We vonden het heel jammer maar ja je moet het 

risico niet nemen. Uiteindelijk was het niet zo erg als ze het hadden 

voorspeld. 

 

Groetjes:Demi,Dunja en Merel! 

 

 
Een gedicht is geen gedicht als je geen inspiratie hebt. 

En mijn inspiratie is. 

 

Ik ging een boek pakken uit mijn kast.  

Alleen het boek bleef plakken! 

Ik beefde als een angsthaas. 

Ik dacht is dit een grap? 

Maar het bleek geen grap te zijn! 

Uit het boek kwamen wel twaalf tentakels! 

Op een bord stond rund munt rund. 

En plots was alles hoe het was! 

Maar er was wel een monster .  

Dat weende en dat was wel het vreemde. 

Zijn tranen waren zo groot als kasten! 

Ik moest hem troosten . 

Anders zal de wereld overstromen! 

Maar het is allemaal verzonnen. 

Dus maak je niet druk!    Juju Stassen 

 

 
 

Het kamp zoals het echt gebeurd is. 
 

We gingen met de fiets naar de camping ’t Winkel. 

Smile!  

http://3.bp.blogspot.com/_QLAWdpUBj9s/TNB7-u6-fII/AAAAAAAABD0/wUL20MGUj3U/s1600/p.bmp
https://picasaweb.google.com/mistecorle/SchoolkampGroep5672012


Toen we aangekomen waren gingen we de tent op zetten. 
Die zelfde dag gingen we zwemmen en we gingen naar de zandsculpturen. 

’s Avonds gingen we slagballen. 
En een kampvuur werd aangestoken. 

We gingen ook lekkere dingen eten  die mocht je gewoon van de tafel pakken.  
Om half elf moesten we naar bed. 

we gingen spookverhalen aan elkaar vertellen!!! 
De volgende dag gingen we naar het Hillgelo en Sevinks Avonturen  park. 

’S Avonds hoorden we dat we een nachtje minder mochten blijven. 
Dat vonden we allemaal heel jammer. 

 
Hoe het kamp was geweest als we een nachtje extra waren gebleven. 

we beginnen nu bij vanavond. 
Om half 11 gingen we naar bed  toen we in bed lagen begon het te regenen en te 

bliksemen. 
En de tent vloog bijna weg!!! 

Er kwam ook water in de tent! 
En we konden niet naar  de wc!!!  

Einde  

Van Zoë en Afra 

 

 

 

 

 

     Het is heel dom van Nederland  

        we hadden van Denemarken moeten 

        winnen. Dan hadden we meer vertrouwen 

        gehad. om te winnen van Duitsland en   

        Portugal misschien werden we dan wel kampioen. 

        Wat doen we het slecht vergeleken met vorig keer 

        Vorig keer waren bijna kampioen. Ik hoop dat we in 

        WK  in 2014 het beter doen  

        Van Lars 
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Ik ben begonnen in de winter met mijn mountenbike. 

En dat ging heel goed eerst moest ik met een trainingspak 

Fietsen, maar toen ik met de rees fiets ging fietsen kreeg ik de 

kleding van de club. Die heet de peddelaars toen ik voor de tweede 

keer ging fietsen, ging het een beetje fout.  ik viel bijna de hele tijd 

door de steentjes die op de weg lagen.  en ik fiets met Jesse of 

Karin en dan moet ik de hele tijd bijna lachen en de trainers heten 

Andre,  Wout en Andre. 

Vandaag 28 juni ga ik op de foto en dat lijkt mij heel leuk om te doen 

ik  weet de groepjes ook al ik ga met Karin Jesse en Joram  en dat 

lijkt mij heel leuk en op het eind gaan we nog met de hele club op de 

foto. 

Mika 

 

 

 
 

 

Wij hebben laatst op 13-6-2012 op trias het plus super cup toernooi gedaan tegen 

anderen scholen zoals: Waliën a en Waliën b en de sint Korenburg 

En de sint Jozefschool en de Julianaschool. 

We hebben 3 wedstrijden verloren en 2 wedstrijden 

gewonnen we kregen chips en een juigbantje  

en een appel en roosvicey. We waren blij dat we 

toch nog 2 wedstrijden hadden gewonnen, 

maar we hadden gedacht dat we ze misschien allemaal hadden kunnen winnen. 

We hadden ze helaas niet kunnen inmaken.         

 

                 ☻☺☺☻☺☻☺☻☺☺☻ 

Wij zijn toen we op schoolkamp waren naar de zandsculpturen geweest en toen 

moesten wij uilen zoeken in elk zandsculptuur. En je moest bij elk zandsculptuur 

een vraag beantwoorden die op de kaart stond. En als je klaar was moest je de 

brief met de antwoorden erop inleveren bij de vrouw bij de ijskar als je het 



ingeleverd hat dan kreeg je een gratis lolly! En daar mocht je toen voetballen of 

kristallen of pyriet uithakken of zelf een zandsculptuur  maken toen we terug 

waren moesten we wel weer inpakken om naar huis te gaan want ze zijden dat het 

code rood werd!!! Toen over 50 minuten kwamen de ouders om helpen in te 

pakken helaas werd het schoolkamp afgelast maar we wilden niet letterlijk de 

lucht in waaien dus toen hadden we al de lol hebben gemist van het schoolkamp. 

   

Jorik, Joost en Ruben 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

De vijanden van spiderman bevatten verschillende krachten, daarom 

is het soms moeilijk om ze te verslaan en tegen te vechten. 

Bevoorbeeld :doc ock,mystro,green golbin,new golbin,en venom. 

Kracht van doc ock: is dat hij rugzak met 4 metale armen ontworpen 

heeft.  

Kracht van mystro: is dat hij trucjes heeft gemaakt om tegen 

spiderman te vechten.              

De krachten van venom green golbin en new golbin zijn : venom 

heeft een slecht slijm in zich zo dat hij lange tentakels kan 

afschieten,green golbin heeft een serum dat je sterk maakt maar 

ook slecht hij heeft werpbare bomen en een pak (groen dus), 

New golbin heeft het van zijn vader geërfd (green golbin). 

Er zijn tot nu toe 4 films van spiderman: spiderman1 spiderman2 

spiderman3en amazing spiderman. 

In spiderman1 krijgt hij zijn kracht door een speciale spin (rood en 

blauw) dat verklaart zijn pak. 

In spiderman2 vecht hij tegen doc ock zijn vader verongelukt. 

In spiderman3 krijgt hij het zwartte pak daardoor word hij sterk 

maar slecht als het bij hem voorbij is komt het naar een vriend van 

spiderman en hij wordt venom! 

Voor ons is de amazing spiderman onbekend komt om dat niemand 

het nog gezien heeft hier dan. 

 Er zijn veel strips van spiderman hier merken we er niks van. 

In New York is spidey bedacht maar het speelt daar ook af dus daar 

zijn meer dan 100 strips van spidey maar je kan ze hier ook online 

lezen. 

                                              

 

 



 

 

 

 

 

20 juni gingen op de fiets naar schoolkamp Reuselink. We moesten 

de tenten op zetten. 

We zaten in de tent bij maikel en bart.  

Toen we klaar waren mochten we drinken halen bij meester Tom. 

We gingen naar het zandsculturen –festival met een Engelse 

dubbeldekker. Daar deden we een speurtocht me moesten uilen 

zoeken in elk zandscultuur. We moesten ook nog een woord maken. 

Dat woord was pyriet. Als je klaar was met de speurtocht dan mocht 

je bikken, een zandscultuurtje maken of je mocht voetballen. Daarna 

gingen we zwemmen. 

In de avond gingen we slagballen en onze groep heeft gewonnen. 

Net voor we naar bed moesten  kregen we nog 

chips,tuc,borrelnootjes en zoute stokjes. Iemand had heimwee in 

onze tent. 

Daardoor konden wij niet slapen. 

In de ochtend aten we brood met een gebakken eitje. In de middag 

gingen we naar het Hilgelo. Daar gingen we slagballen. Na het 

Hilgelo gingen we naar sevink avonturenpark. Toen we weer op het 

kamp waren mochten we nog even zwemmen. 

S’ avonds had meester Reinout gehoord dat er noodweer kwam. We 

hadden drie kwartier om de tenten af te breken. We werden 

opgehaald door onze ouders.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

27 juli 2012 is van Marwijk opgestapt als bondscoach  

van Nederland bij de wedstrijd Spanje-Portugal. 

 Het is nog afwachten wie de nieuwe bondscoach  

wordt. Wij hopen dat het Frank de boer wordt. 

Van Marwijk was een goeie trainer. Hij heeft het 

bij het WK goed gedaan, maar bij het EK wat minder. 

 

Door :Tom en Jimmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 



 

 

 

 

 

Het idee is dat we elkaar 
nodig 
hebben om verder te 
komen. 
Als coöperatieve bank gelooft Rabobank Achterhoek-Oost heilig in de kracht van het 
collectief. Samen 
bereik je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren 
gebruikmaken van onze kennis 
en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende ondernemers. 
En helpen jongeren 
elkaar met financiën. Verder komen door samen te werken. Dat is het idee. 

 
 

 

 

 

 

  

 

Kijk op rabobank.nl/idee of rabobank.nl/achterhoek-oost 



 

 


