
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Van de redactie…oktober 2012      

m …  
                                                                                                                                        
  

                           
Geachte lezer/inwoner van Miste, 
 
In de voorjaarsvergadering werd besloten om met 
het bestuur en aanhang de Krosenbrinkroute te 
fietsen! Er werden 2 datums vastgesteld,en er werd 
besloten om op 19 augustus de route te fietsen. 
Jan Makkink,die ook bij het realiseren van de route 
betrokken was, zou deze dag de organisatie op 
zich nemen. 
Zondagmorgen 10uur verzamelen bij Den Tappen. 
Wie kon weten dat het die dag 36 graden zou 
worden. Maar na een lekkere bak koffie met 
appeltaart zijn we op de fiets gestapt!  
Onder de bomen was het goed uit te houden en 
werd er genoten en bijgepraat over vakanties, 
kinderen, kleinkinderen enz. Op het bospad, 
(bekend van BosWillem) dacht Annelies Wiggers 
een zachte band te krijgen, maar geen nood, de 
fietspomp bracht voor 200 meter redding.  
Toch liep de band weer leeg, zodat er een andere 
oplossing moest komen.  
Dirk Sellink, voor het eerst mee met ons bestuur 
had de plakdoos al bij de hand en in de schaduw 
van een boom werd de band vakkundig door onze 
scheidende voorzitter Frank Glorie met 
doktershand en de nodige zweetdruppels (want 
stilstaan was uit den boze) van een plakker 
voorzien en konden we onze fietstocht na lekker 
ijswater(een goed idee Betsy) weer voortzetten ! 
Een prachtige route met veel mooie paadjes en 
interessante verhalen  
via de Haart, voerde ons na het stadje Bredevoort. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 
                                                      21 december  2012 

 
De kopij moet binnen zijn op: 
                                            12 december 2012 
          
           
 In deze buurtkrant:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Hier aangekomen, hebben we een lekker broodje met of zonder soep genuttigd en een lekker koel 
biertje of andere versnapering ging er wel in. 
Het was er goed uit te houden, want om de kerk was een aangenaam briesje. 
Via de gracht ging het richting het Klooster, een boeiend verhaal op de verwijsborden maakt veel 
indruk. Dan via Corle door het Mentinkbos weer richting Miste. Heerlijke natuur met mooie bospaadjes 
maakt deze Krosenbrinkroute het fietsen waard!!! 
 

  
 
Bij de Twee Bruggen aangeland genoten van koele drankjes en een lekker eten. Alleen de 
zweetdruppels veranderden intussen in rivieren, en zakdoeken en servetten in en op het hoofd 
mochten niet meer baten. 
Buiten nog een lekker ijsje,en iedereen was het er over eens dat ondanks de hitte we er een leuke 
dag van hebben gemaakt. Thuis gekomen ,een koude douche en languit op de bank, want ook ons 
zitvlak had danig onder de hitte geleden!! 
 
Er heeft ondertussen een kleine wisseling in het bestuur plaats gevonden! 
Evert de Roos heeft aangegeven i.v.m. studie het voorzitter, en secretariaat in te ruilen voor een 
functie zonder verplichtingen. 
Annelies Wiggers wordt de nieuwe voorzitter en Regina Scholts neemt het secretariaat over zolang dit 
nodig is. 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar dames of heren die Miste willen vertegenwoordigen in de 
Dorpen met Visie. 
Willen we ons laten horen bij de Gemeente Winterswijk zal er vanuit de bevolking van Miste 
ondersteuning nodig zijn. 
Wie interesse heeft kan zich bij een van de bestuursleden melden!!!  
Herman van Eerden en Frank Glorie hebben het bestuur verlaten, Dick Sellink en Paul Visser komen 
ons bestuur weer versterken. Hier zijn we erg blij mee. 
 
Door Betsy Slotboom kwam in de laatste vergadering voor de vakantie de vraag of wij als MB de 
gymclub op dinsdagmorgen  
,,Meer bewegen voor ouderen”een financiële ondersteuning kunnen geven i.v.m. hun 25 jarig 
jubileum. 
Uit de inkomsten die wij ontvangen met het ophalen van zwerfvuil twee keer per jaar, hebben wij 
besloten om deze vereniging een donatie te schenken! 
Op dinsdag 18september hebben Betsy en ik de dames een mooie check overhandigd, die met grote 
blijdschap werd aanvaard. 
 
 
Regina Scholts. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober  

15 t/m 19  Herfstvakantie 

  

26 Kaartavond Corle – ‘De Woord’ Corle – De Woord 

30 Aaltense kampioenschappen leden en jeugdschutters 

november  

2 Kaartavond Miste Den Tappen 

5 Kledinginzameling school 8.30 uur  
( in plastic zakken aanleveren, mag ook vr.mid. 2 nov ) 

5 Ouderavond obs Miste & Corle 

8 Ouderenmiddag – 14.00 uur – De Woord 

16 Kaartavond Miste Den Tappen 

24 Oud papier – MEC (ook oude metalen) 

30 Kaartavond Corle – De Woord 

december  

1 en 2 Optreden Raddreijers – De Storm – za- 20.15 en zo 14.30 uur 

10 Misters Belang vergadert – school 20.00 uur 

18 Kerstfeest Den Tappen 

24 Begin kerstvakantie ( t/m 4 januari ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 
 

 
Verslag van het Volksfeest Miste 6,7 en 8 september 2012. 
Uitslag Corso vrijdag 7 september 2012. 
 
 
Zonnig Miste kroont Roy Maas als koning. 
 
In zomerse sferen heeft Miste dit jaar het Volksfeest mogen vieren. Op en rond “den 
Tappen” was het weer goed toeven. Donderdag’s werd het feest geopend met de 
zogenaamde ouderenmiddag. De senioren werden onthaald met een oranjebitter waarna 
“Dorus” zorgde voor een paar vermakelijke uurtjes.  Het publiek werd op een speelse manier 
betrokken bij zijn optreden en dat leverde hilarische momenten op.   
 
Zoals elk jaar staat de vrijdag in het teken van de optocht. Een lange stoet van corso- en 
zitwagens en niet te vergeten de muziekwagen met daarop Excelsior trok dit jaar door de 
Eekelerhoek. Miste liet zich weer van de goede kant zien met een kwalitatief hoogstaande 
optocht. De verrassende winnaar van de Den Tappen Corsobeker  voor de versierde wagen 
met het hoogst aantal punten is S.U.F. (Samen uit fusie) geworden. De debuterende dames 
van MEC lieten hun visitekaartje letterlijk en figuurlijk achter. Wanneer u zich afvraagt waar 
al die BH’s vandaan komen die overal in Miste aan verkeersborden, lantaarnpalen en hekken 
hingen…. Met enige zelfkennis (?) had de wagen als ondertitel: “Als je niet kunt schieten, dan 
maar met je …..” meegekregen 
De tweede plaats werd behaald door de Pöppels met “De Aziatisch Rocktor”, het minder 
gevaarlijke broertje van de boktor.  Een zeer originele wagen met een mooi vormgegeven 
gitaar waaraan diverse kwaadaardige boktorretjes zich tegoed deden. Het tweede lustrum 
van de Krömmels werd gevierd met een zeer mooi afgewerkte wagen met veel aandacht 
voor het plak- en knipwerk; dit leverde de derde plaats op. 
Bij de kinderwagens was de overwinning weggelegd voor de Pumpelkids, een speelse wagen, 
netjes afgewerkt. De Plakkertjes werden tweede met het vrolijke wagentje “Smiley”. Een 
verdiende derde plaats was weggelegd voor de 2-J’s met “(Pr)Etna”. 
 
De vrijdagmiddag staat voor de schoolkinderen natuurlijk in het teken van de kinderspelen. 
Kinderen uit groep 8 begeleiden de spelletjes voor de deelnemende groepen onder leiding 
van iemand uit groep 7. Er werd fanatiek gestreden want de winnaars mogen als eerste hun 
prijs uitzoeken. Vervolgens kregen alle kinderen nog een patatbon. Voor de ouderen, maar 
ook voor de kinderen zijn er natuurlijk de volksspelen. De vele spelletjes, waaronder het 
ouderwetse sjoelen maar ook het nieuwe spel-21 hadden over belangstelling niets te klagen. 
De penningmeester was in ieder geval tevreden! 
 



 
 
De vrijdagavond werd evenals vorig 
jaar ingevuld door een spektakel voor 
en door Mistenaren: “(B)op de 
Bouw(er)”. Via een stormbaan 
moesten puzzelstukken worden 
vrijgespeeld; de twee teams die de 
puzzel het snelst klaar hadden 
mochten het in de finale tegen elkaar 
opnemen. Uiteindelijk mocht 
‘Minibuurt’ de goedgevulde beker in 
ontvangst nemen. Met medewerking 
van de deelnemers werd na afloop 
de stormbaan razendsnel verwijderd 
uit de zaal en trok onder muzikale 
aanvoering van His & Co om half elf 
al weer een polonaise door de zaal.  
Een prima afsluiting van de eerste 

volksfeestdag. 
 
Zaterdag vertrok de stoet al weer vroeg om het koningspaar van 2011, Evert en Conny de 
Roos uit te halen. Via een omweg door de Vissershoek bereikte de stoet om half tien de 
residentie aan de Misterweg. Voor de gelegenheid was zelfs een halte voor de buurtbus 
aangelegd! Natuurlijk werd iedereen gastvrij onthaald en dankzij de drank en spijs, de 
muziek en het mooie weer zat de stemming er al weer vroeg goed in. Onder aanvoering van 
Excelsior werd kwart voor twaalf de terugtocht naar het feestterrein aangevangen. Daar 
loste Koning Evert om 12 uur het openingsschot voor het Koningsschieten 2012. Een uurtje 
later kwam vrijwel de complete vogel naar beneden zeilen en mag Roy Maas zich een jaar 
lang ‘Koning van Miste’ noemen. Samen met zijn vrouw Anita weet Miste zich weer een jaar 
verzekerd van een enthousiast Koningspaar. Bernice de Roos mag zich het komende jaar 
Jeugdkoningin noemen. 
Het feest werd ’s avonds weer spetterend afgesloten met de Trainband. Al met al kan Miste 
weer terugzien op een geslaagde editie van het Volksfeest. 
 
 



Uitslag Corso 
 

Grote wagens  Plaats Punten 

S.U.F. (Samen Uit Fusie) MEC/Bredevoorts op zijn Cruijffs 1 95 

De Pöppels Aziatische Rocktor 2 94 

De Krömmels Al 10 jaar het onderste uit de kan 3 93.5 

Tunnelkroepers Tegenwind 4 91.5 

Pumpelbuukskes 100 & 1 Dalmatiers 5 91 

Vissershook Hier is het feestje 6 88 

    

Kleine Wagens    

Pumpelkids Snoop(Y) 1 93 

De Plakkertjes Smiley 2 91 

De 2-J’s (Pr)Etna 3 90 

De Boefjes Dozen vol ID’n 4 88 

Ellis & Lisanne Wij houden ons in even(ge)wicht 5 87 

Eervolle vermelding    

Wim & Jan Siebelink Houtsjouwers   

    

    

 
Uitslagen school- en volksspelen 
 

 Koningsschieten  Jeugdkoningsschieten 

 Koning 2012 
Roy & Anita Maas 
137 schoten 

 
 
 

Jeugdkoningin 2012 
Bernice de Roos 
12 schoten 

 Staart 
Susan te Lintum 

 
 

 

 

 

 Vogelschieten 50 +  Vogelschieten 50 + 

1 Henny Woordes 1 Nico Deunk 

2 Betsie Slotboom 2 Rene Te Lintum  

3  Ute Wilterdink 3 Hans Stemerdink 

4 Gerrit Stortelers 4 Gerrie Reiring 
 

 Sjoelen Vrijdag  Sjoelen Zaterdag 

1 Peter de Roos 1 Harrie de Roos 

2 Liset Freriks 2 Nanny Leemkuil 

3 Mw. R. Ten Bokkel 3 Hermien te Kortschot 

4 Nico Deunk 4 Seline Vervelde 
 

 Pijlwerpen vrijdag  Pijlwerpen zaterdag 

1 Giel ten Bokkel 1 Monique Kobes 

2 Oscar Bos 2 Andries Mensink 

3 Joke Woordes 3 Mark Woordes 

4 Hanny Krosenbrink 4 Jonnie Oonk 

5 Johan Wilterdink 5 Agnetha Mensink 



 

 Kegelbaan vrijdag  Kegelbaan zaterdag 

1 Wouter Reiring 1 Harrie de Roos 

2 Theo Lensink 2 Judith Salemink 

3 Gerrie Reiring 3 Gerrie Reiring 

4 Evert de Roos 4 Guus Schaperclaus 

5 Marianne Lensink 5 Jan Wikkerink 

6 A. Berenschot 6 Rob Leemkuil 
 

 

 Busschieten vrijdag  Busschieten zaterdag 

1 Robert Woordes 1 Liset Freriks 

2 Ernst ten Pas 2 Mark Woordes 

3 Maaike Annevelink 3 Ruben Maas 

4 Ruben Maas 4 Niels Woordes 

5 Zeger Geurkink 5 Roy Oonk 

6 Theo Lensink 6 Chiel Oonk 
 

 Klokraden 

1 Dini Stemerdink 
 

 VRIJDAGAVOND SPEKTAKEL 

1 Minibuurt 
 

 Schoolkinderen: Spelletjesparcours 

1 Groep 4 
Nicolas, Acky, Tom, Nick, Amely en Jessy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koningsschap Miste 2011-2012 
 
Hallo buurtbewoners, 
 
Zoals bekend waren wij het Koningspaar van Miste 2011-2012.  
We hebben echt een fantastisch jaar gehad. Vorig jaar had ik de eer om onder 
perfecte weersomstandigheden de vogel eraf te mogen en kunnen schieten. Wat een 
prachtig moment. Wat een feest.  
Even wennen aan het idee dat je opeens Koning bent. Een geweldige dag! 
 

 
 
Op vrijdag 11 november was er het traditionele Hazenmoal. Hier kregen we uit 
handen van de voorzitter Wim de Roos de eerste dvd met mooie foto’s van het 
Mistersfeest 2011. Volksfeestbestuur: bedankt hiervoor!  
 
Vervolgens hebben we op 19 november het koningsbal meegemaakt.  
We waren samen met de andere koningsparen uitgenodigd en werden opgehaald 
door een grote limousine. Wat geweldig.  
De eerste kennismaking met andere koningsparen. Onwijs gezellige avond. 
Reuselink, kameraden, familie en noabers die samen met ons hier naartoe zijn 
geweest: bedankt hiervoor! 
 

 
 
Na een rustige winterperiode kwam Koninginnedag.  
Met diverse koningsparen hebben we deelgenomen aan het ringsteken dat 
georganiseerd was door Vereeniging Volksfeest Winterswijk.  
Als Miste hebben we de tweede plaats bereikt. Natuurlijk erg trots!  
Na het officiële gedeelte zijn we samen met andere koningsparen naar een gezellig 
terras in Winterswijk geweest.  
Het was ook deze dag weer prachtig weer. Ook hiervoor geld: Onwijs gezellig en een 
absolute aanrader! Vereeniging Volksfeest Winterswijk: bedankt! 

 



 
 
Tussendoor hebben wij ook op sportief gebied leuke dingen meegemaakt. 
Schietvereniging Willem Tell uit Miste is 2 kampioensvijftallen rijker. Daarnaast is het 
eerste elftal van vv MEC gepromoveerd naar de vierde klasse. Allebei recepties 
hebben we natuurlijk bijgewoond.   
 
Ja, en toen kwam het voor ons. Wij hadden als laatste nieuwe koningspaar nog geen 
ander buurtschapfeest meegemaakt als koningspaar.  
Deze feesten zijn absoluut geen onderdeel van het Mistersfeest.  
Het is een mogelijkheid om als koningspaar te kijken (en te feesten)  
bij andere buurtschappen.  
Wij als koningspaar hebben alle buurtschapfeesten wel bezocht. Prachtig!  
 
Op 24 augustus was het Bloemencorso Winterswijk. We hadden een uitnodiging om 
samen met alle koningsparen op de tribune te zitten. Geweldig, wat mooi. Een 
perfecte ontvangst door Burgemeester Van Beem. Gezellig naborrelen. Gemeente 
Winterswijk: Bedankt hiervoor!  
 
’s Middags werd voor de tweede keer het Keizerschieten georganiseerd. Helaas is 
het ons niet gelukt om de titel Keizer Oehoe II te verkrijgen.  
Deze ging naar Henk te Selle uit Kotten. 
 
Ja, en toen…. Op 6 september was het zover. Het Mistersfeest begint.  
 

 

 
 

’s Middags werden we opgehaald door Harry de Roos en Willy Oonk.  
Met een koets werden we door Miste gereden.  
 

 
 
 



Even een borrel bij het koningspaar van 2010-2011, Mirjam en Ronny 
en daarna een biertje drinken bij Willy en Coby Pampiermole. 
Om 14.00 uur begon de traditionele ouderenmiddag.  
Hierna even naar huis, om vervolgens ’s avonds met het bestuur de rondgang langs 
de bloemenwagens te maken.  
Leuke avond. We hebben ervan genoten. 
 

 
 

Vrijdagochtend weer vroeg op. Om 8.00 uur 2 muzikanten van Muziekvereniging 
Excelsior voor de deur, Reveilleblazen.  
Bert en Gerald Roerdinkholder, bedankt! 
 
Na een mooie dag en avond hebben we in de nacht nog even een bliksembezoek 
gebracht aan het koningspaar van Kotten.  
Henk te Selle werd op de dag van koning uithalen ook 50 jaar.  
Wij konden als koningspaar toch even het koningspaar van Kotten  
op de valreep nog feliciteren.  
Zij werden door ons totaal verrast en hebben dit achteraf ook laten blijken, door een 
enorme mooie bos bloemen en brief bij ons te laten bezorgen. 

             
Even een paar uur slapen en dan is het zover. De dag van aftreden.  
Met geweldig mooi weer kon deze dag natuurlijk niet meer kapot.  
Een geweldige buurt die alle zeilen moest bijzetten.  
De bezoekers hadden er zin in en dat was te zien aan de drukte bij de bar.  
Ook Muziekvereniging Excelsior had er zin in.  
De stemming zat er goed in. Excelsior, bedankt! 
Om 12.00 mocht ik het eerste schot lossen op de vogel.  
Na ruim 130 schoten werd de nieuwe koning bekend:  
Roy Maas, Een perfecte opvolger!  
 

 
 

 

Je ziet het gehele gezin Maas genieten van dit prachtige moment. 
Roy en Anita Maas: Gefeliciteerd! 



 
 

Het nieuwe koningspaar van Miste. 
Wij wensen jullie ook een fantastisch jaar toe!  

Geniet er samen van. 
 
Toch blijven wij nog een klein beetje aan het hof verbonden met: 
Onze dochter Bernice als Jeugdkoningin van Miste. 
Ook dit is een mooi kado als afsluiting van een super jaar! 
 
Reinout Smilde gefeliciteerd, je hebt als hoofd van de school  
wederom 2 koningskinderen op school.  
De stoeltjes van de 2 prinsjes waren dan ook mooi versierd! 
 
Dank aan alle buurtgenoten in de vorm van een goed gevulde envelop  
in de melkbus. Met dit gebaar is het voor iedereen een leuk feest en blijft het 
leuk, ook voor het koningspaar! Hartelijk bedankt! 
 
Als laatste willen we toch onze buurt (de Hulptroepen) bedanken.  
Het versieren van ons erf en zelfs het plaatsen van een bushokje.  
Wat een idee. Geweldig! Zonder jullie was dit nooit gelukt!!!  
 

 
 

Allemaal bedankt voor een fantastisch jaar! 
 

Evert de Roos en Conny te Walvaart,  
Bernice & Tom. 

Koningspaar 2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Beter Bewegen voor ouderen, 
 
 
 
 
 
 
Op 21 september j.l. was het 25 jaar geleden dat de gymclub "Beter Bewegen voor 
Ouderen" werd opgericht, en op dinsdag 2 oktober hebben we dit jubileum, samen 
met onze partners, gevierd bij "Den Tappen". 
 
Alie Voskuil, onze voorzitster, ging in haar openingswoord nog even in op het 
ontstaan van onze  vereniging en vroeg zich af, hoewel de gymclub toch bedoeld is 
voor dames en heren, het nog steeds niet gelukt was om ook hen voor de gym te 
interesseren. 
Na de koffie hebben we voor onze eigen mannen een demonstatie van ons kunnen 
gegeven, waarna zij zelf ook aan de beurt kwamen. Viel niet tegen!!! 
 
We sloten af met hersengymnastiek, want ook ons koppie moet in beweging blijven!'s 
Middags was er een receptie voor genodigden: Oud -leden, partners van oud-leden 
en ook enkele leidsters, die in de loop der jaren ons les hebben gegeven. 
 
Jan (te Brinke) van bakker Diesselbrink oet Miste zorgde voor de vrolijke noot door 
het vertellen van verhalen en voordragen van gedichten van voorvallen, die hij tijdens 
zijn bakkersloopbaan had meegemaakt. Dit wisselde hij af met muziek op zijn 
harmonica. 
In de pauze van dit optreden werden drie van onze leden in het zonnetje gezet voor 
25 jaar lidmaatschap van onze club: Alie Voskuil, Dine Prinsen en Betsie Wikkerink. 
Zij kregen hiervoor lovende woorden en felicitaties. Ook ontvingen zij een glazen 
bokaal met hierin het logo van onze vereniging gegraveerd en een bos bloemen.  
 
De gymclub kan terugzien op een gezellig en geslaagd jubileum! 
 
 
 
N.B.: Toen wij op dinsdag 18 september na de gym aan de koffie zaten, kregen wij 
bezoek van twee dames van Misters Belang om ons te feliciteren met ons jubileum 
en boden ons een cheque aan. Wat een verrassing!!! 
 
Misters Belang, we zijn heel erg blij met jullie bijdrage en nogmaals hartelijk dank! 
 
 
 
 
          Jannie Oonk. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 

Na het Misters feest is het altijd weer dé tijd om met de 
toneelrepetities te beginnen. 
De eerste avond is bij één van de leden thuis omdat “Den Tappen” 
dan gesloten is i.v.m. een grondige schoonmaak. 
Op woensdagavond 12 september kwamen de spelers van het stuk 
“Opa @pestaartje.nl” voor het eerst bij elkaar bij Jeroen Lensink. Ze 
hadden er veel zin in en begonnen enthousiast hun rollen te lezen. 
Dit viel nog niet mee omdat het stuk geschreven is in het Nederlands 
en O.B.K. het hoofdzakelijk in het dialect gaat spelen. Je 
moet dan nog wel eens even nadenken hoe je het best 
bepaalde zinnen kunt vertalen. Het gaat vast allemaal 
goedkomen !!! De regisseur, Roy Schutte, heeft een 
toneelmeester(es) aangesteld. Deze persoon moet er op 
toezien dat de spelers op tijd opkomen en de juiste 
attributen bij zich hebben. Dini Stemerdink heeft de 
schone taak om als eerste toneelmeesteres van O.B.K. te 
fungeren.  
“Opa @pestaartje.nl” gaat over een opa die 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. 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. Souffleuse is Leis Oonk. 
Op zaterdag 24 november is de uitvoering. ’s Middags om half 
drie en ’s avonds om acht uur. 
 

Donateur  
 



Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - 

Miste 
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 

toneelobkmiste@gmail.com 

 

 
 

Onze toneelvereniging heeft meerdere donateurs maar er kunnen er 
altijd nog meer bij !!!! 
 
 
 
 
Wilt U onze vereniging steunen en tevens gratis toegang hebben met 
2 personen voor de uitvoering in november en maart  ??? Een 
donateurskaart kost € 10,--. (omgerekend betaalt U dan € 2,50 voor 
een entreekaartje!) U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. De 
gegevens staan bovenaan de bladzijde.  
 
Sinterklaas 
 
Enkele dagen geleden heeft de postbode bij het secretariaat van 
O.B.K. een brief uit Spanje in de brievenbus gedaan!!! 
De schrijfpiet van Sinterklaas vroeg of wij mensen kenden  waar 
Sinterklaas op bezoek moest komen. Als wij nu adressen zouden 
doorgeven dan gaat de schrijfpiet er voor zorgen dat Sinterklaas (of 
alleen enkele pieten) op bezoek komt. Dus lezers van de 
buurtkrant……… Wilt U een bezoekje van de Sint en/of pieten laat 
het ons dan even weten. Dit kan telefonisch of per mail. (De 
gegevens staan bovenaan de bladzijde) Wij zullen dan zorgen dat er 
bij U een bezoekje wordt gebracht. 

 
 
 
Toneelvereniging O.B.K. Miste 
Ria de Roos 
 
     



Schietvereniging Willem Tell Miste 

 

 

 

Na de vakantie en de volksfeesten is de tijd weer aangebroken dat er 

geschoten wordt. 

Op dinsdagavond 28 augustus en op zondagmorgen 2 september was er een 

oefenavond/morgen georganiseerd bij den Tappen, waar de schutters zich 

konden voorbereiden op de nieuwe competitie. 

De eerste wedstrijden zijn inmiddels verschoten in de ASB (Aaltense 

Schietbond) en de WSB (Winterswijkse schietbond). 

 

Binnen de WSB  wordt er geschoten onder 2 verschillende disciplines. Dit zijn 

het zogenaamde  “open vizier” en “diopter”.  Het verschil zit hem voornamelijk 

in het vizier dat gebruikt word. 

WTM neemt in de WSB deel met 6 teams die “open vizier” schieten en 2 

teams die “diopter” schieten. Jarenlang hadden we 1 team welke in de 

“diopter” competitie mee schoot. Met ingang van het nieuwe seizoen neemt 

onze vereniging, met een 2e team deel aan de “diopter” competitie. 

Onder de ASB wordt alleen “open vizier” geschoten, hieraan doen 6 teams 

van WTM mee. 

 

Van 11 t/m 16 maart 2013 vind het Nederlands Kampioenschap Winterswijkse 

kaart plaats. 

De organisatie van dit NK wordt ieder jaar door een andere vereniging, die 

aangesloten is bij de WSB, verzorgd. Deze keer is het de beurt aan WTM om 

dit toernooi te organiseren.  

We zijn op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen. 

In de volgende buurtkrant zullen we u informeren over het jaarlijkse 

“Gastentoernooi”. 

 

 

 

Namens bestuur Willem Tell Miste 

Gerrit Stortelers 

 

 

 

 



 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 
 
Geachte ouders, 
 
 
De maand oktober is de herfstmaand, de eerste schoolvakantiemaand,  de kinderboekenmaand en de 
‘tel-maand’. Op 1 oktober worden de leerlingen geteld en op basis van dit aantal wordt de formatie( 
aantal leerkrachten ) voor het nieuwe schooljaar bepaald. Zoals u heeft kunnen lezen, regeert het 
‘krimpspook’ in de Achterhoek en in andere delen van ons land. Binnen onze Stichting ( Sopow) 
constateren we bij het overgrote deel een terugloop van kinderen.  Er gaan meer kinderen van school, 
dan erbij komen. We hebben t.o.v. afgelopen jaar  een terugloop van één leerling, dit is natuurlijk niet 
veel, maar toch. Het is van belang, dat de ‘aanvoer’ gelijke tred houdt met de schoolverlaters. We 
bieden onderwijs van goede kwaliteit  en daarom zijn de kinderen op onze school op de juiste plek; 
gericht op hun toekomst. 
 
Dit jaar doen we weer mee aan het ‘gruiten’. Vorig jaar was dit een succes. Op woensdag, donderdag 
en vrijdag wordt er in de kleine pauze alleen maar fruit gegeten. De kinderen zijn er al aan gewend, 
ook als er geen schoolfruit is. Een goede zaak in het kader van gezonde voeding. Vanaf begin 
september doen we weer mee met het project voor een periode van maar liefst twintig weken. 
Begin november  doen we ook mee met het nationaal schoolontbijt. 
 
De kinderpostzegelactie  is weer achter de rug en groep 7 & 8 hebben maar liefst € 3001,45 
binnengehaald. Prima gedaan !  Vanaf 7 november komen ze weer langs om uw bestelling te 
bezorgen. 
 
De laatste anderhalve week  zijn we op school bezig geweest met de Kinderboekenweek. Het thema 
was: ‘Hallo Wereld’. Er is aandacht besteed aan (ge)bouwen, allerlei soorten vervoer en aan boeken. 
De groepen 3 t/m 8 zijn naar de ( nieuwe) bieb geweest. Lezen is echt belangrijk. Op school besteden 
we er uiteraard heel veel aandacht aan, maar thuis (voor)lezen is ook belangrijk. De kinderen gaan 
ervaren dat lezen leuk is, dat je veel kunt ontdekken en ze bouwen een grotere woordenschat op en 
dit alles betekent, dat andere vakken ook gemakkelijker gaan. 
 
Begin oktober zijn alle computers vervangen. Tevens zijn we overgestapt op het vernieuwde systeem 
van ‘deklas.nu’. Op deze manier kunnen we betere programma’s inzetten en de kinderen nog 
effectiever leren omgaan met de computer. 
 
Na de vakantie gaan we weer sporten in de zaal. We vertrekken om 8.20 uur. Groep 6, 7 en 8 houdt 
hier rekening mee op de maandag en vrijdag.  
Op 5 november kunt u ’s morgens uw overbodige garderobe kwijt op school; kledinginzameling. 
’s Avonds is  de jaarlijkse ouderavond. 
 
 
Mede namens het team, wens ik iedereen ( die dat heeft) een fijne herfstvakantie. 
 
 
 
 
 
reinout smilde  

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



                                                                                     
De  mosasaurus 

De mosasaurus is een gevaarlijk beest. 

Want hij is heel lang namelijk 13 meter. 

En hij bestond 68 miljoen jaar geleden .  

En hij heeft scherpe tanden.  

En de mosasaurus  kan een haai op eten 

En hij leeft in de zee. 

In Limburg is een skelet van een mosasaurus gevonden. Het  is 

Een unieke vondst . Want Carlo Brauer de kraan bestuurder 

Vond het skelet van de Mosasaurus . En in de kerst is het voor het publiek 

Te zien. En hij eet alles !!! Waar ze het skelet is gevonden  was vroeger  zee. 

De Mosasaurus  wordt ook wel de Maashagedis genoemd  

 

Van Dylan    

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=mosasaurus&num=10&hl=nl&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=Kmie_Zt146fNRM:&imgrefurl=http://frontpage.fok.nl/nieuws/564899/1/1/50/mosasaurus-opgegraven-in-maastricht.html&docid=INXBIV4fNUOLqM&imgurl=http://jeffreys-dinotheater.clubs.nl/afbeeldingen/album/732886/Mosasaurus1.jpg&w=331&h=261&ei=ZUttUJeYI_KY0QW3moHYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=399&vpy=2&dur=1804&hovh=199&hovw=253&tx=42&ty=112&sig=105953516314138062855&page=1&tbnh=138&tbnw=164&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:2,s:0,i:117


De mosasaurus                                                        

+  

De mosasaurus 

In  Limburg  is  een  skelet  gevonden   Het  is  een  mosasaurus  .De 

dinosaurussen waren  de  grootste  die  er  geleefd  hebben  . 

In die tijd waren er nog geen mensen ,, 

Er zijn veel skeletten van de dinosaurussen gevonden er leefden ook 

mammoeten maar die leefde in de ijstijd , 

-  

Tand van de mosasaurus Van Lucas 

Mosasaurus 

Het is een dier dat 68 miljoenjaar geleden geleefd Het is en grote vis van 13 meter lang 

Een schedelente van 1 meter Het is de grootste dier die ooit geleefd heeft  

In Limburg is een skelet ontdekt  Ze rijden meteen dit is  een skelet ontdekt  

Carlo brauer werkt op een graafmachine En hij ondekte vorige week de reusachtige tanden 

De mosasaurus is gevonden in Maastricht Vroeger lag het deel waar hij is gevonden onder 

water Nu word hij veder uitgegraven en later naar een museum 

Gebracht rond de kerst is hij te zien voor het publiek  De mosasaurus is latijns voor 

maashagedis 

Van Juju  ruben Giel  tom 

http://www.google.nl/imgres?q=mosasaurus&hl=nl&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=il3_9FL0nK-68M:&imgrefurl=http://verzamelen.marktplaza.nl/edelstenen/4-Mosasaurus-tand-geprepareerd-4553326.htm&docid=vGGo6JmVBi-KMM&imgurl=http://www.marktplaza.nl/images/1/26/4-Mosasaurus-tand-geprepareerd-4553326.jpg&w=450&h=337&ei=uKZuUMqiCcS80QWi2YDoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=348&dur=9366&hovh=194&hovw=260&tx=86&ty=154&sig=112001308613000040758&page=3&tbnh=164&tbnw=217&start=31&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:31,i:264


                               Mijn sport 
Ik zit op voetbal met allemaal jongens. 

Er zijn twee trainers : Harrie en  Elisebert 

Ik vindt het erg leuk op voetbal . 

Je moet scheenbeschermers aan . 

Voetbal sokken en voetbal schoenen aan 

En trainging pak aan 

Van Iris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         

 
Amy heeft eindelijk haar zwemdiploma gehaald. Nu mag ze op een sport!!! 
Mama mag ik bij turnen kijken??? Natuurlijk liefje zegt mama. 
Over morgen Amy bij turnen kijken. Wanneer gaan we nou vraagt Amy. 
Nu zegt mama. We zijn er!!! Eindelijk dat duurde echt lang! Amy is in de 
sporthal. Mama mag ik op turnen???Kijk eerst maar eens bij volleybal! 
Dat wou je toch ook Amy. Je kan morgen al gaan kijken. 
Oké zegt Amy. Het is zondag, vandaag gaat Amy bij volleybal kijken. 
Ik heb er helemaal geen zin zegt Amy! Maar je gaat toch kijken Amy!!! 
Goed dan. Achteraf is dit toch wel leuk! 
Mag ik hier ook op vraagt Amy. Nee je zult moeten kiezen! 
Maar ik kan niet kiezen. Oké denk er maar over na. Morgen wil ik het weten.   
De volgende morgen weet ze het nog niet. Ik kan gewoon niet kiezen! 
Mag ik echt niet op allebei? Misschien Amy ik denk er nog wel over na oke!!! 
Ja dat is goed! De volgende morgen wordt Amy gewekt door haar moeder. 
Amy ik moet met je praten. waarover dan vraagt Amy??? 
Hoe graag wil je op volleybal en turnen ?heel erg graag!!!  
Ik heb er over na gedacht … je mag op alle bij de sporten. 
Joepi!!!!!!! Dankje dankje dankje 
                                                                                                                   
 
 
Van Zoë en Afra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiezen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIJ doen het over de eredivisie omdat we van voetbal houden!!!!!!! Voetbal is een teamsport. 

Er gebeuren veel ongelukken met voetbal . Twente staat 1
ste

 in de eredivisie met  18 punten. 

Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je eredivisie op de tv of op de pc. Deze kleren moet je 

aan: 

Voetbal schoenen en trainingsbroek. Eltidor is de top scorder van de eredivisie, en hij zit bij 

de club   

AZ met 8 goals hij heeft 8 goals gemaakt in de 7 wedstrijden, middags spelen ze en s ’avonds 

uit- gezonden Bas dos   topscoorder 2011         

  
  Altidore topscoorder  2012            Lars,  Joey, Jorik en Joost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EREDIVISIE 

VOETBAL 

Goal!!!! 



Turnen   
Turnen is mijn lievelings sport omdat ik het leuk vind en omdat je er leuke 

dingen doet zoals  salto op de trampoline en overslag op de vloer en 

borstwatsom op de brug het is zo leuk eind van 

isa  

isa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PONY ’S 
Hier en daar pony’s in de 

wei, 

Als ik dat zie word ik weer 

helemaal blij. 

Sommige zin dik en sommige 

slank, 

En sommige lopen mank. 

Ze zijn allemaal lief, 

Maar mijn pony Tirana is toch 

echt mijn hartendief! 

De ene is groot en de andere 

klein, 

Al zijn ze allemaal goed in 

de beste zijn! 

 

          
 

 

VAN 

ACKY! 



!VEEL LEUKE 

DINGEN! 
 

 

 

Kinderpostzegels 

 

Vanaf woensdag 26 sep. konden we rond gaan met de kinderpostzegels. We 

hebben veel verkocht. 

5 okt. moesten we de enveloppen opsturen. 5 nov. gaan we de bestellingen 

brengen. Dit keer staan op de kinderpostzegels: Amalia, Alexia en Ariane. Ze 

hebben nu ook iets nieuws; Buurman&Buurman pleisters. 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                          

                                                                  

Kinderboekenweek 

 

Het is weer zo ver! Het is weer kinderboekenweek. Dit keer is het thema: ‘Hallo 

Wereld!’ Ze doen kinderboekenweek zodat meer kinderen gaan lezen. Meester 

heeft een paar boeken gekocht over de wereld. We krijgen ook een paar 

opdrachten die we moeten maken. Nu is meester een boek aan het voorlezen dat 

een geschenk is van de boekenwinkel. Het boek heet: ‘Het akropolis genootschap 

en de slag om bladzijde 37’. 

 

 

 

Laatste jaar op de basisschool 

 

Dit jaar zitten we al weer in groep 8, dat betekend dat we volgend jaar naar de 

brugklas gaan. Aan de ene kant is het wel leuk, maar aan de andere kant wel 

spannend!  

 

XXX-jes Manou en Zoë 
 



 

 
 

 

Vrijdag ochtend half negen begon Mistersfeest. Na de optocht waren de spelletjes. 

Daarna was de prijs uitreiking. Daarna konden we  bonnetjes kopen om spelletjes te 

doen. Toen de spelletjes werden opgeruimd. Gingen de mensen naar huis. Volgende 

dag Bij het koning schieten schoot Roy Maas en Bernice de roos de vogels de eraf. 

Van Nick Jimmy en Bart  

 

 

 

 

 

Het is weer Mistersfeest geweest! Het was weer 1 groot feest.  Dan zijn er altijd 

wagens met bloemen (wij noemen dat corsowagens).  Er waren dit jaar ook 

heel veel zitwagens. Het was weer erg gezellig.  Er waren grote mensen wagens 

en kinderwagens. Dunja liep ook nog mee met een eigen wagentje. Dat hadden 

ze gemaakt met hun groep: De pumpelkids. Hun waren 1e geworden met hun 

wagentje, ‘Snoop(y)’!! Mika zat gezellig op de schoolwagen.  Dat vond hij heel 

leuk!!!  Als we met de route klaar zijn dan is er de prijsuitreiking.  Daarna zijn er 

allemaal spelletjes, onder begeleiding van groep 8, die mogen de groepen 1 

t/m 7 spelen.  Dat vinden wij altijd heeeel leuk!!  Als dat af is mag je een prijsje 

uitzoeken omdat je het heel goed hebt gedaan. Daarna zijn er nog andere 

spelletjes voor iedereen ook voor de volwassenen.  Dat is ook heel leuk! 

Dit leuke verhaaltje is gemaakt door: 

Mika en Dunja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistersfeest 

Mistersfeest!  



       

 

 

3 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan en 13 oktober is het 

voorbij. Het thema van dit jaar is ‘’hallo wereld’’. Het boek Acropolis 

genootschap en de slag op de bladzijde 37 krijg je gratis als je deze week 

boeken koopt.  

In de klas hebben we dat boek ook. Meester heeft donderdag ochtend nog wat 

voorgelezen. Het is best wel een humoristisch boek. Dit boek gaat over: Hoera! 

De familie Nootjes heeft een kwart miljoen euro geërfd! 

Helaas krijgen ze het geld alleen als ze lid worden van een vreemd 

genootschap. 

En dat is nog niet zo gemakkelijk ze moeten zich gaan houden aan de 

verschrikkelijke regels van dat genootschap én slagen voor een belachelijke 

test. Het is alles of niets, dus volgoede moed gaan Luuk Noortje en zijn vader 

Huub aan de slag. Maar daar zijn een paar mensen helemaal niet blij mee… 

Xxx Demi, Nicolas, Tom en Merel! 

 
      

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 



Kinderboekenweek  

 

Het begon op een regenachtige dag. 

Meester las voor uit het kinderboekengeschenk. 

Het heet: het Akropolis genootschap en de slag om bladzijde 37 

Het is een leuk boek als je het wilt lezen moet je wel een 10’je 
betalen 

De schrijver: Tosca Menten en niet te min de tekeningen door Elly 
Hees. 

En we kreegen ook een werkboekje met best veel opdrachten 

Bijvoorbeeld: teken je wereld reis maak een opstel over 

Je wereldreis 

En woordzoeker 

Groetjes Maikel en Ruben =P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXX-jes Manou en Zoë 
Dit is het laatste jaar voor mij! En het (leukste) jaar. In mijn groep hebben we 

altijd heel veel LOL! We zitten in groep 8. We gaan ook naar heel veel leuke 

dingen heen. Zoals: Amsterdam, Den Haag en nog veel meer. En we hebben ook 

dit jaar EHBO met juf vrouw Natasja. Het is ook heel leuk met meester Reinout 

en juf Erna. Het is altijd super gezellig in de klas maar ook soms te gezellig. Ik 

hoop dat het nog lang gezellig blijft in de klas en dat we nog heel veel leuke 

dingen mee maken. 

 

Groetjes Ellis Veerbeek. 
 

KINDERPOSTZEGELACTIE  
 

Op 26 september kregen we de kinderpostzegels. We 

mochten ’s middags rond de, de mensen konden uit wat 

dingen kiezen zoals pleister (was dit jaar nieuw) , 

feestkaarten, algemene kaarten , kinderkaarten, en 

natuurlijk kinderpostzegels. Volgens mij hebben we met 

de heel klas heel veel opgehaald. 

Groetjes Carmen 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Groep 8 



 
 

 

 

 

Kinderboekenweek: 

Het is weer Kinderboekenweek! Dat betekent dat er veel aandacht is voor kinderboeken. Zo willen ze proberen 
om  kinderen aan het lezen te zetten. Er is elk jaar een thema, dat is dit jaar: Hallo Wereld! 

Kinderpostzegels: 

Wij zijn met groep 7&8 weer met de kinderpostzegels rond geweest. Het was weer erg leuk!! Dit jaar zaten er 
ook pleisters bij. Dat vond ik erg grappig, want wat hebben kinderpostzegels nou met pleisters te maken ???? 

Mistersfeest: 

Mistersfeest is weer geweest. Dan lopen we met allemaal mooie wagens die zijn beplakt met bloemen. Ik liep 
dit jaar ook mee met een eigen wagentje die maakten we met onze groep De Pumpelkids. Ons wagentje heette, 
‘Snoop(y)’!  We hadden de 1e prijs.  

Dierendag: 

Het is weer dierendag geweest! Dan word je dier lekker verwent. Ik heb mijn konijn Vlekje ook lekker 
geknuffeld en verwent!!! 

Laatste Nieuws: 

En het laatste nieuws is…. Dat dit mijn laatste jaar in groep 8 is!! Ik ga het wel missen maar ik heb nu al zin om 
naar de hoge school te gaan!! We gaan er weer een leuk jaar van maken!!!!!! 

 

Dit verhaaltje is gemaakt door, 

Carly Bomers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerlei leuke dingen!!!!! 



 
 

 

 

 

 

 Kinderboeken                           Taal                                                            

 Kinderpostzegels    Rekenen 

 Dierendag     H.V.O. 

 Miste      E.H.B.O 

 Corle      Brugklas 

 Meester  

 Juf 

 Engels       

 Spelling 

 Taal 

k i n d e r p o s t z e g e l s 

v o p i d e v k t q j l y z d u 

d a u e o w c a g o p o i w n x 

b f r r e t s e e m s n r e c i 

r u i e b c l t x p e y n k p m 

u j s n a o z e q k y e h a w s 

g c m d g i c k e a k t y g l a 

k n l a w g r o w e b d e e f l 

l t h g o w b d r h l s g r z k 

a w n f r r s y m l j n v h m q 

s e k p e t k o k e e w t f c y 

u t m d x u v j t v d q p g n g 

o s n h a h u p a u z o b h e j 

z i x b i e x z a r y s w x d f 

k m f g l s p e l l i n g t l e 



 



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  
 


