Inleiding

oktober 2019

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
OBK
MEC
Meer bewegen ouderen
Kerstfeest
Misters Belang
COM
Corles Belang
Volksfeest
OBS Miste & Corle

Gerrit Stortelers
Rianne Geurkink
Wim Ongena
Dinie Stemerdink
Nancy Dibbets
Evert de Roos
Hans Wikkerink
Janny Legters
Egbert Bos
Johan Wilterdink

De volgende buurtkrant verschijnt op:
donderdag 19 december.
De kopij moet binnen zijn op woensdag 11
december.
-----------------------------------------------------------------In deze krant:
Volksfeest Miste
Johan Wilterdink, dir. obs Miste & Corle
O.B.K.
C.O.M.
Gymclub
Obs Miste & Corle, Unit 14 en 58

Verslag School- en Volksfeest 2019
12, 13 en 14 september 2019 bij Café den Tappen

Henny Woordes koning van Miste

Miste heeft begin september weer het jaarlijkse Volksfeest gevierd. Donderdagavond werd de aftrap
verzorgd door Egerländerkapel de Nöttenkrakers met een gezellig programma met onderhoudende
luister- en dansmuziek. Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep om de Dirndl en Lederhosen
aan te trekken en na ontvangst met het traditionele oranjebittertje zat de stemming er al vlot in.
De vrijdag ging natuurlijk weer van start met de optocht, wederom een mooie combinatie van
bloemenwagens en zitwagens. Met 8 versierde wagens was de deelname aan het corso iets minder,
maar de kwaliteit had daar niet onder te lijden. Onder begeleiding van Excelsior door Miste trok het
corso, vergezeld door veel creatieve zitwagens door de Binnenboom, Eekeler, Jonenhoek en
Harmelinkhoek. Halverwege de optocht werd de traditionele stop gehouden. Een regenbuitje mocht
de pret niet drukken en geheel volgens traditie werd de geplande vertrektijd dan ook weer niet
gehaald. De schoolkinderen konden tijdens de stop zich uitleven met ‘piñata slaan’, een activiteit die,
tot volle tevredenheid, het ballonnen oplaten heeft vervangen.
Bij de A-wagens was er ook dit jaar weer een spannende strijd tussen de Pumpelbuukskes, De
Pöppels en de Tunnelkroepers. Dit jaar trokken de Tunnelkroepers aan het langste eind met
Zeevi(e)s, een leuke wagen die het probleem van plastic afval in zee wist te verbeelden. De Pöppels
werden tweede met hun verwijzing naar de processierups “Laat me met rups”. De Pumpelbuukskes
werden derde met “Koningswagen”, hiermee verwijzend naar Koning Hans in de vorm van een hoge
hoed. De Pumpels veroverden de prijs voor de beste zitwagen met “We laten ons niet aan banden
leggen”.
Ook bij de jeugdwagens leverde de plastic soep de inspiratie op voor de winnende wagen. Met maar
liefst 95 punten werden de Vissies eerste met “Linke soep”. Corsogroep KIS werd tweede met hun
“Back to the 80’s”. Bas en Sam Boenink werden derde met “Tempelridders”, Amely, Lieve en Abel
werden vierde met FlowerPower.
Na de optocht werd het feest officieel geopend door de voorzitter gevolgd door een woordje van
Johan Wilterdink, hoofd van lagere school. Aansluitend werden de prijzen door de jury uitgereikt. Dit
alles onder het genot van lekkere broodjes en koffie. Om 13:00 ging het middagprogramma van start
met de school- en volksspelen.
Het Jeugdkoningsschieten nam een aanvang om 16:30. De vogel hield zeer hardnekkig stand en na
enige assistentie van de jeugdcommissie en voorzitter werd de vogel op scherp gezet. Bo Duenk
maakte het koelbloedig af en zij mag zich het komende jaar Jeugdkoningin van Miste noemen. Zij
werd gehuldigd in de zaal waar ze de versierselen overhandigd kreeg van de Jeugdkoning van vorig
jaar. Hierna nam DJ Double B het stokje over en binnen no time was het weer volop feest. Om 22:30
werd de vrijdag afgesloten.
Zaterdagmorgen weer vroeg uit de veren om met de gehele optocht te vertrekken naar de residentie
van Hans en Rianne Oonk, het Koningspaar van het afgelopen jaar. Op een prachtige locatie met een

heerlijk oranjezonnetje werd ook hier het geplande tijdschema niet gehaald en moest de voorzitter
de feestvierders echt oproepen tot vertrek. Nadat hij Hans en Rianne had bedankt nam Hans het
woord. In een prachtige speech gaf hij aan hoe bijzonder een Koningsjaar is, dat het een jaar is
waarin veel kan gebeuren maar ook dat met steun van familie, vrienden en buurt dit een
onvergetelijke ervaring is.
Terug bij Den Tappen werd de vogel van 2019 in de bak gehesen en begonnen 19 schutters aan de
strijd om de troonsopvolging. Henny Woordes loste het verlossende schot en mag zich Koning van
Miste noemen met Joke aan zijn zijde als Koningin. De Meenkmolen heeft nu het predikaat
“Koninklijk” en zal volgend jaar een schitterend decor vormen voor het “uithalen”.
’s Avonds werd het feest weer swingend afgesloten door De Millennium Showband en kan Miste
terugzien op een zeer geslaagde editie van het School- en Volksfeest.

Het Hazenmaol, onze dank aan alle vrijwilligers, zal dit jaar op 15 november worden
gehouden. De uitnodiging volgt nog, maar hou deze datum alvast vrij!

Uitslagen volksspelen
Koningsschieten Henny Woordes
Jeugdkoningsschieten Bo Duenk
Raadspel gewicht mannelijke bestuursleden: Freddy Bomers
Klokraden: Frank Leemkuil

1
2
3
4

Pijlwerpen vrijdag
Theo Lensink
Niels Woordes
Chiel Oonk
Erna Bergenvoet

1
2
3

Sjoelen vrijdag
Karin Berenschot
Anja Bomers
Zoë Holdampf

1
2
3

Vogelschieten onder de 50 Vogelschieten boven de 50
Ernest ten Pas
1 J. Nijman
Mark Woordes
2 Gerrit Reijring
Josje Breukers

1
2
3
4

Pijlwerpen zaterdag
Femke Meinen
Dylan Holdampf
Niels Woordes
Marianne de Roos

Sjoelen zaterdag
1 Jochen Holdampf
2 Anita Oonk
3 Ria de Roos
Aanmoedigingsprijs Jorne
Mensink

Uitslagen corso
1
2
3
4
5

Jeugdwagens
Vissies
Kis
Bas en Sam Boenink
Amely, Lieve en Abel
De Buurjongens

1
2
3

A-wagens
Tunnelkroepers
De Pöppels
Pumpelbuukskes

Linke soep
Back to the 80's
Tempelridders
Flower Power

Zeevi(e)s
Laat me met rups
Koningswagen

95
94
86
85
78

93.5
93
92

Winterswijk-Miste, 10 oktober 2019

Beste lezers van de buurtkrant,
Nog even en het is al weer herfstvakantie. De tijd gaat snel. We zijn het schooljaar goed
gestart. Na de vakantie meldde iedereen zich gezond en wel terug op school. Altijd fijn!
Na 9 werkdagen was het Misters feest. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Misters
feest met een mooie optocht en prachtige creaties, van zowel de kinderwagens als de
wagens van de volwassenen. Veel creativiteit en hoge kwaliteit.
In 2020 bestaat de buurtkrant precies 20 jaar. Bij het millenniumfeest in Den Tappen, begin
januari 2000, is de eerste uitgave verschenen. De volgende uitgave is dus een goed moment
om eens terug te kijken op de afgelopen 20 jaar. Welke verenigingen schreven er in de
eerste buurtkrant en hoe zit dat nu? Moeten we nog doorgaan met een schriftelijke versie
of moeten we een andere opzet kiezen in de vorm van een digitale uitgave? Dus terugkijken
en vooruitkijken en vooral niet stilstaan!
Wie te veel kijkt naar het v erleden, staat met de rug naar de toekomst.
Klopt helemaal, maar om sommige dingen kun je niet heen. Daar moet je aandacht
aan besteden! Zo is de 75e herdenking van het einde van WOII iets waar je niet aan
voorbij mag gaan!
Komend voorjaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Vanaf afgelopen juni
2019 (D-day) tot en met half augustus 2020 (einde Japanse bezetting in Azië) ) staan er tal
van evenementen op het programma in het kader van deze 75e herdenkingen. Bij de 25ste
herdenking van het einde van WO II, in 1970, zat ik als kind op school Kotten. Bij de 50ste
herdenking in 1995 werkte ik als leerkracht op de Morseschool. Nu bij de 75ste herdenking
werk ik op school Woold, Kotten en Miste-Corle. Op al deze scholen zullen we, net als toen,
stil staan bij deze herdenking en met elkaar de vrijheid vieren, want deze is niet
vanzelfsprekend.
In januari 2020 zullen we de eerste voorbereidingen treffen voor het nieuwe
kernconcept Macht en Regels. Dit kernconcept wordt behandeld in maart en april.
Zeker in de bovenbouw zal dit onderwerp in het teken staan van de 75ste herdenking
van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Misschien zijn er in Miste nog wel
ouderen (boven de 75 dus) die iets kunnen en willen vertellen over hoe zij indertijd de

bevrijding van Winterswijk en Miste ervaren hebben? Iets willen vertellen over “Miste
in oorlogstijd”? Dan kunt u contact opnemen met school, tel. 0543-565206.
Binnenkort is het herfstvakantie en na de herfstvakantie beginnen we op school met
de voorbereidingen op het kerstfeest. Er wordt een musical uitgezocht, de rollen
worden verdeeld en ingestudeerd en de liedjes worden tot ‘in den treure’ geoefend. Er
wordt een start gemaakt met het decor, er moet een kerstverhaal uitgezocht worden
of misschien wel bedacht. Tussendoor komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten ook nog
even langs….. Genoeg te doen dus!
Met vriendelijke groet,
Johan Wilterdink, dir.

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste
Secr. Rianne Geurkink – Meijerink 25 - 7101 VZ Winterswijk - Tel. 06-43435229 - e-mailadres: toneelobkmiste@gmail.com
De

zomer zit erop, de rollen zijn weer verdeeld en de gezellige
oefenavonden bij Café Den Tappen zijn weer begonnen. Het
toneelseizoen is dus weer gestart.
Op zaterdag 30 november 2019 om 14.30 en 20.00 uur bij Café Den
Tappen brengen wij de klucht De Bloody Mary, geschreven door Mary Bakker-Schoon, op
de planken. Of moet ik eigenlijk zeggen, te water laten....
De kapitein en stuurman hebben het vrachtschip “De Bloody Mary” om laten bouwen tot een
cruiseschip. Ze hebben een 3-daagse cruise uitgestippeld langs de mooiste plaatsen aan de
Middellandse Zee. Eenmaal aan boord wordt er een verstekeling ontdekt en zijn er de nodige
problemen met de passagiers. Kortom, het beloofd een hilarische reis te worden. De rollen
worden vertolkt door: Robert Woordes, Harrie de Roos, Freddy Bomers, Winanda Ros, Dena
Geers, Jordi Voskuil, Carly Bomers, Susan te Lintum en Saskia Nijhof. De regie is in handen
van Willy Woordes en Lutina Woordes is souffleuse. Voor de decorbouwers is ook weer “flinke
rol” weggelegd, dus komt dat zien!
Op maandag 7 oktober jl. was de uitreiking van de cheques Hart
voor de Achterhoek van de Rabobank waaraan wij mee hebben
gedaan. Dankzij jullie stemmen mogen wij maar liefst € 404,27
bijschrijven!
Alle stemmers, en uiteraard de Rabobank, heel erg bedankt!!!
Graag tot ziens op 30 november a.s.!

Toneel vereniging
Oefening Baart Kunst
Rianne Geurkink
Psssst....mocht u een berichtje hebben voor Sinterklaas of zijn pieten, wij hebben regelmatig
contact met hen i.v.m. kleding en bezoekjes. Stuur uw bericht naar:
sint.pint.toneelobk@hotmail.com

C.O.M.
De C.O.M. bestaat uit een aantal leden van diverse verenigingen uit Miste.
Er zijn onlangs wat leden gestopt en we hebben hiervoor weer enkele mensen gevonden die deze
plekken willen invullen.
Het C.O.M. bestaat op dit moment uit:
Hans Wikkerink
Carolien Fonhof
Gerrit Stortelers
Jan Stemerdink
Rianne Geurkink
Wim Wikkerink
Marjanne Lensink
Anja Bomers

(voorzitter)
(secretaresse)
(penningmeester)

De belangrijkste activiteit van C.O.M. is het organiseren van de kaartavonden bij Den Tappen.
Ook organiseren we al enkele jaren aan het eind van het kaartseizoen de Buurtschappen
kaartinterland waarbij er dit jaar ruim honderd kaarters deelnamen.
Voor de duidelijkheid: Het kaartspel Twintigen wordt op de kaartavond gespeeld, dus als er nog
mensen zijn die dit een leuk kaartspel vinden dan ben je van harte welkom.

Op dinsdag 23 juli hebben we ons gymseizoen weer
afgesloten met een dagje uit.
Om 10 uur vertrokken we bij "Den Tappen” met de
Groengrijs bus naar rustpunt“ 't Leusken” in Breedenbroek.
Daar stond de koffie (met wat lekkers) al voor ons klaar. Dhr.
en Mevr. Caspers van 't Leusken hebben een gigantische
verzameling “oude spullen", voornamelijk van emaille; o.a. +
190 vergieten, in verschillende soorten, maten en kleuren.
We waren wel een tijdje zoet om dat alles te bekijken. Het
was die dag erg warm, moor onder de hoge bomen rondom
't Leusken was het lekker koel en dus goed uit te houden.
Na de lunch vertrokken we weer naar "Den Tappen” om te
borrelen en te genieten van een dia klankbeeld van Dhr.
Lammers, de eigenaar van natuurtuin “De Weerkamp” tussen Groenlo en Eibergen. Hij liet ons
zien wat er zoal het hele jaar door in zijn tuin te horen en te zien is. Prachtig!! Ook hebben we
Stien te Bokkel nog even in het zonnetje gezet, zij is namelijk al weer 25 jaar lid van onze club. De
dag hebben we afgesloten met een heerlijk diner. Tegen half zeven gingen we weer huiswaarts,
want het werd tijd om even “uit te buiken”. De gymclub kan, ondanks het warme weer, terugzien
op een geslaagde dag!
En vanaf 27 augustus gymmen we weer elke dinsdagmorgen met veel plezier bij “Den
Tappen”.
Jannie Oonk.

Obs Miste/Corle

ZWERFAFVAL OPHALEN
We hebben 2 okt. afval opgehaald in de
buurt van Miste.
We hadden 4 grijpstokken en 2
vuilniszakken en we gingen in groepjes
van drie en een groepje moest links van
de weg en de andere rechts. Groepje
links was Bas,Niels en Rasmus. En
groepje rechts was Midas, Nick en
Matthijs
We hadden oranje hesjes aan met een
tekst er op.
Onze leider was juf Marleen.
We liepen tot en met de kleine watervalletje bij de B
weg van de Misterweg
Daar gingen we een klein beetje het bos in toen
hebben we die helemaal uitgelopen tot de grote weg.
toen liepen we tot Hengeveld en toen gingen we weer
terug naar school.
Niels, Matthijs en Rasmus
Zwerfafval
Woensdag 2 oktober hebben we zwerfafval opgehaald.
Dat vonden we heel leuk om te doen we hebben alleen niet zoveel gevonden.
Ongeveer twee en een halve zak vol
Postzegels
Tijmen vond het wel leuk alleen de regen was niet zo leuk.
Casper vond het ook leuk, maar had ook last van de regen.
Onze school heeft in totaal 1480,50 euro opgehaald.
Materie
Materie is ons nieuwe
kernconcept.Een kernconcept is
een onderwerp waar je het een
paar weken over gaat hebben.
Op 8 oktober heeft de oom van
Lieve en Abel Boom iets verteld
over zijn café.
We mochten zijn beroemde appeltaart proeven.
Bill Clinton heeft zelfs de appeltaart gegeten!
Tijmen, Casper en Jesse H.

Materie

We hebben het dit jaar over de bouw.We zien elke keer
als we materie hebben een bouw filmpje, van het
klokhuis hoe hun klokhuis gebouw wordt gebouwd. Na
het filmpje moeten we zeggen wat ze hebben gedaan.
We krijgen soms een opdrachtkaart , een opdrachtkaart
is een soort opdracht waar je aan de criteria ‘s moet
voldoen . Bij de laatste opdrachtkaart moesten we een
stad maken , we kregen €5.000 euro om de stad te maken bijvoorbeeld water kost 5
euro . Maar natuurlijk hebben we ook criteria , de criteria’s zijn; Maak een duidelijke
legenda , er moeten 150 mensen in de stad kunnen wonen, een plek om te
winkelen,groen en water in de stad, appartementen villa’s rijtjeshuizen.

Typen

Groep 7&8 hebben typen,ze krijgen typ les van juf Anja.

Zwerfafval

We gingen met alle groepen Groepen zwerfafval opruimen.En 7&8 ging met de fiets,
naar de kolk, daar gingen ze zwerfafval opruimen.

Kinderpostzegels

Groep 7&8 gingen weer langs de deuren voor de
kinderpostzegels. We hebben €1480,50 euro opgehaald.

Iemand kwam vertellen

De oom van lieve boom kwam op school. Hij vertelde over
het cafe in amsterdam, dat is zijn café het heet winkel
43 hij vertelde over winkel.Wat daar allemaal gebeurt en
hij nam appeltaart mee.
Van Amely en Lieve

Wij moesten een stad tekenen.Het was een beetje lastig maar later kregen we het onder de
knie. Dit is een voorbeeld maar niet van een van onze school.

Later kwam een oom van Abel en Lieve. Hij kwam wat vertellen over zijn winkel in
Amsterdam.Het is een café een restaurant en een kantoor.
Ze hebben ook een beroemde appeltaart die wij mochten proeven in de pauze!
toen kwam zelfs Bill Clinton een stukje taart eten! We moesten ook naast een stad
ontwerpen een bouwen met allerlei materialen die we hebben verzamelt.
Marwin en Wesley

Kinderpostzegels 2019
Op 25 september begonnen we met de kinderpostzegels 2019. Dit jaar deden we
het voor dakloze kinderen die in een blijf-van-mijn-lijf-huis zitten. Ze hebben
het daar heel lastig en daarom willen wij ze een beter leven geven. Met dit jaar
van de kinderpostzegels kon je kopen:
-theepakket
-pleisterblikje Pluk van de petteflet
-wenskaarten met bloemzaden
-5 euro donatie
-krokusbollen
-kinderpostzegels en extra grote kaarten
-feestdagenkaarten
-Shopper (Tas)
Dit jaar was het 95ste jaar van de kinderpostzegels.
En hoeveel euro we hebben opgehaald…
1480,50 euro!!!
En in totaal hebben we in Nederland 8 miljoen euro opgehaald.
Van Abel

Hallo voor degene die mij niet kennen ik ben
Midas Hilgers. ik woon hier nog maar vijf weken
en ik zit hier nog maar net op school.
ik vind het hier wel leuk maar ik mis mijn vrienden wel.
zwerfafval
ik ging met een paar jongens afval opruimen en ik
vont heel veel gevonden ik vind dat de mens beter voor de natuur moeten
zorgen.
Met materie hebben we een plattegrond gemaakt. en toen moesten we een eigen stad
ontwerpen. en we hebben zwerfafval opgehaald. we hebben taart gehad van de oom
van Lieve en Abel bij dat café zijn beroemde mensen gekomen.Rinske en Collin

Heel unit 58 groep 5,6,7,8.
Hebben een padlet gemaakt.
Wat is een padlet?
Een padlet is een soort boek wat je alles
op kan zet.
Zoals een foto van een hond.
Je kan ook er in typen.
je kan ook en achtergrond uit kiezen.
dit is een padlet
we hebben ook iets anders gedaan.
We moesten bij deze opdracht en stad maken.
Je hebt villa en boom en. Gras,water,duinen,rijtjeshuizen,appartementen.
Weg,winkel,parkeerplaats,strand.
School.
Je had ook nog regels groep5,6 moest er 3 doen .
Groep 7,8 moest ze allemaal maken.
Minimaal 150 mensen.
Genoeg gras,bomen en water voorzien.
We hebben ook afval opgehaald uit slooten
en gras.
we hebben 2 bierflessen gevondenen 2
milkshakes. Gevonden.
Een red bull gevonden.
Dat was alles zo'n beetje.
We gaan nu bezig met de hunebedden.
het zijn graf steen alleen heele oude.
Onder die steen een dan nog begraven.
Liggen Ze. Van Bas.

afval
We gingen afval opruimen en het was leuk we liepen een
route
en groep een en twee gingen rond de school plein en
groep drie vier gingen door miste loopen en uit 58 ging
door miste.en we hebben 1480,50 kinderpostzegels.
Alyssa en Jason.

Kinderpostzegels
Met de kinderpostzegelactie gingen we geld ophalen voor kinderen in een blijf van mijn lijf huis en
een dakloze huis.Wij hebben veel geld opgehaald. Wij waren met 14 kinderen.
We hebben in totaal 1480,50 euro opgehaald.

Zwerfafval
Wij gingen woensdag 2 oktober zwerfafval ophalen.
We werden in groepen verdeeld.We vonden veel spullen.
En toen was de natuur weer helemaal schoon.

Materie
Voor materie moesten we een plattegrond van een zelf bedachte stad
maken.We moesten een eigen legenda maken.Groep 5 en 6 moesten aan drie
eisen voldoen,maar groep 7 en 8 aan zeven.
We hadden maar 5000 euro te besteden aan : villa’s,appartementen en
rijtjeshuizen.
De oom van Lieve en Abel kwam hij heeft een zaak in Amsterdam dat heet
Winkel 43.
Het is een café met de lekkerste appeltaart.
Van Ayla, Jesse en Tijl

zwerfafval
plastic afval opruimen

plastic zakken en afval er in doen en met grijpers in de handen
bevoorbeelt plastic bekers en bakjes en blikjes plastic papier
plastic buizen en speelgoed….
Jill Sterre en Olette

We hebben zwerfafval opgeruimd met school. Met materie hebben
we een padlet gemaakt, en we gaan het nu nog over de hunebedden
hebben.
De oom van Abel en Lieve kwam om iets te vertellen over zijn café
in Amsterdam en hij nam lekkere appeltaarten mee. Liam en Nick.

Materie

Wij hebben met materie een klokhuis filmpje bekeken
over hoe je een huis moet bouwen en isoleren.

We hebben daarna een opdracht gekregen om je eigen
stad te bouwen.
We kregen $5.000 euro om een hele stad te bouwen
met villa’s, appartementen en rijtjeshuizen.
We kregen ook nog als opdracht om een school en winkels te bouwen voor in de
stad. Er moesten 150 mensen in de stad kunnen wonen. Als we te weinig geld
hadden moesten we een goed verhaal bedenken en daarmee naar de leerkracht gaan.
Als de leerkracht het verhaal goed vond kregen we geld erbij.
De oom en van Lieve en Abel en de eigenaar van Winkel 43 in Amsterdam
is langs gekomen op een presentatie te houden over zijn werk.
En we mochten ook de beroemde appeltaart proeven!

Kinderpostzegels

Groep 7&8 kregen een filmpje te zien over kinderen in het blijf van mijn lijf
huis en de daklozenopvang in Nederland.
We kregen een map en een button mee.
tot 3 oktober kregen we de tijd om de postzegels en de andere spulletjes te
verkopen . We hebben in totaal $1480,50 euro opgehaald.

Z
 werfafval

We hebben  2 oktober het zwerfafval opgehaald groep 7&8 en een paar kinderen uit
groep 6 gingen op de fiets naar de kolk.
En daar hebben ze ook zwerfafval opgeruimd.
Unit 14 ging in de omgeving bij school het afval opruimen.

Celine en Esther

