


                           

Van de redactie…oktober 2013 

                                                                                                                                       

                          
  
Beste Mistenaren en andere belangstellenden,

Het nieuwe seizoen is al weer ruim een maand 
geleden van start gegaan en de herfst begint 
nu ook echt op gang te komen. Wij, als bestuur 
van Misters Belang hebben ook onze 1e 
vergadering er weer opzitten. En dan dient er 
zich gelijk weer van alles aan, dus handen uit 
de mouwen !
Als 1e activiteit zal dat zijn, het zwerfvuil 
ophalen. Als u dit leest, is dat inmiddels weer 
achter de rug, nl. zaterdag 12 oktober. Ieder 
van ons ervaart dit altijd als een zeer prettige 
en nuttige dag en letterlijk praktisch bezig zijn 
voor onze mooie buurtschap ! Wij danken de 
vrijwilligers die zo maar spontaan ons weer 
helpen, super.
Dus met frisse moed dit seizoen er tegen aan. 
We gaan iets vaker vergaderen, niet omdat dat 
nou zo leuk is, maar vooral om soms iets 
slagvaardiger te kunnen reageren.(ook al zijn 
de vergaderingen ook wel gezellig).
Rondom glasvezel lijkt er schot in te komen. In 
de krant stond vandaag vermeld dat het vanuit 
de provincie voor 2020 allemaal bereikbaar 
moet zijn, wordt vervolgd.
Ook op deze plaats willen wij u er op 
attenderen, dat er indien u iets te melden hebt 
omtrent slechte zandwegen of ander ongemak, 
u zeker de Bel-en Herstellijn van de gemeente 
kunt bellen: 0543-543543

Tot zo ver ,deze keer. Allemaal een fijne 
herfstvakantie gewenst, namens Misters 
Belang,

Hartelijke groeten,

Annelies Wiggers

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 Egbert Bos
Kerstfeest Karin Berenschot
Misters Belang Evert de Roos
COM Ria Kruisselbrink
Corle’s Belang Janny Legters
Obs Miste & Corle Reinout Smilde

. 
De volgende buurtkrant verschijnt op 20 december   

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

Misters Belang 
Centrale agenda
Volksfeest
OBK
Meer Bewegen Voor Ouderen
Muziekver. Concordia
Uit de school geklapt
Groep 1 t/m 8



Centrale agenda  Miste & Corle
  

oktober
18 Buurt- en schoolkrant ook op de site: www.buurtschapmiste.nl

21 t/m 25 Herfstvakantie
november

4 Ouderavond school
8 Hazenmaol om 20:00 bij Den Tappen.
11 Kledinginzameling school ( om 8.30 bij de ingang)
16 Oud papier en oud ijzer
20 OBK – zaterdag, 20 november Den Tappen met: ‘Een lekker stelletje’

december
18 Kerstfeest Den Tappen ( = woensdag)
23 Begin Kerstvakantie

januari
6 Scholen beginnen weer

maart
3 t/m 7 Voorjaarsvakantie

april/mei
28 april t/m 9 

mei
Meivakantie

Kaartavonden: 27 september, 18 oktober, 1 november, 15 november, 10 januari, 

                       24 januari, 7 februari, 21 februari en 7 maart extra avond.
 
                       Buurtschappen kaartinterland = 14 februari in Miste
                       Kaart interlands: Corle- Miste = 14 maart in Corle





Volksfeest Miste
12, 13 en 14 september 2013

Familie Oonk regeert Miste

Afgelopen weekend vierde Miste weer haar jaarlijkse school- en Volksfeest. De aftrap werd 
gegeven met de ouderenmiddag op donderdag. In het kader van het thema ‘Baldadig’ werd 
een bingo georganiseerd.  Nadat het Koningspaar Roy en Anita was gearriveerd - per koets 
gemend door Bertus en Wilco Maas- werd het Volksfeest geopend met het gezamenlijk 
zingen van het Wilhelmus. De middag werd op innemende wijze gepresenteerd door Marjan 
Leemkuil, muzikaal ondersteund door Manon Heutink. Lucy van Haren zorgde voor de 
komische noot. De oudere jongeren werden onthaald op een ouderwetse bingo. Tussendoor 
testte Marjan het geheugen van de aanwezigen met vragen over het volksfeest.

Op vrijdagmorgen trok een kleine, maar hoogwaardige optocht door Miste. Na een periode 
van afwezigheid waren de Plakkers uit de Heenkampshoek weer vertegenwoordigd en met 
verve, want zij gingen met de 1e plaats strijken. Hun wagen ‘Tok’ wist de meest punten te 
vergaren, maar de strijd was spannend. Op slechts een halve punt achterstand moesten de 
Pumpelbuukskes genoegen nemen met de tweede plaats. Hun ‘ Wij laten ons niet kisten ‘ 
liet zien dat de buurtschap ver wil gaan om de school open te houden. De Pöppels gaven een 
lesje ‘straattaal’; de taal van (ook oudere) jongeren.

Bij de kleine wagens gingen dit jaar de Pumpelkids met de eer strijken. 
Met de zelf ontworpen en gebouwde wagen wisten zij nipt voor te blijven op de 
Apekopppen van de Klumpkes. Tom & Bernice de Roos behaalde de derde plaats met de 
imposante ‘IJskoningin’.

De Jonenhoek werd de winnaar in de categorie Zitwagens en kreeg daarvoor de 
Bokkelbokaal uitgereikt.

De weergoden waren vrijdag goed gestemd en zo konden ook de Kinderspelen gewoon 
buiten plaatsvinden. Onder begeleiding van leerlingen uit groep 8 werd weer fanatiek maar 
sportief gestreden om de eerste plaats. 

Vrijdagavond was ingeruimd ‘Baldadig’. Teams moesten een parcours afleggen op manshoge 
ballen. De eerste starters hadden het nadeel dat ze de kunst nog niet konden afkijken en het 
eerste team moest dan ook de strijd staken. Toen de wedstrijd vorderde werden een aantal 
scherpe tijden neergezet. De Pumpelbuukskes en de dames van SUF waren aan elkaar 
gewaagd en moesten in een finale de strijd tegen elkaar afbinden. De dames van SUF 
trokken aan het langste einde en mochten de beker met inhoud in ontvangst nemen. Daarna 
werd de vloer vrijgemaakt voor een dansje onder leiding van His & Co. De muzikanten 
moesten concurreren met de jongens van de asfalteringsstraat en dat viel nog niet mee….



Het KNMI had al voorspeld dat zaterdag regenachtig zou worden en helaas was deze 
voorspelling juist. Onder leiding van Excelsior trok de optocht in de vroege ochtend naar het 
huis van het Koningspaar Roy & Anita Maas.  Daar werd iedereen gastvrij onthaald, de sfeer 
zat er meteen goed in; daar kon geen regenbui iets aan afdoen.  Om 11:30 vertrok iedereen 
weer naar den Tappen om de strijd aan te gaan voor het nieuwe Koningsschap.
Daar liet de techniek het afweten. De schietbak wilde niet de lucht in. Omdat de muzikanten 
inmiddels tot op het hemd waren natgeregend en het er naar uitzag dat pas laat een 
aanvang gemaakt zou kunnen met het vogelschieten is met Excelsior overeengekomen dat 
de muzikanten de nieuwe Koning niet hoefden af te wachten.  Ondertussen werd naarstig 
gezocht naar een oplossing en uiteindelijk lukte het, toch nog weer sneller dan verwacht, om 
de bak en de vogel naar boven te krijgen en een aanvang te maken met het schieten.  Bij het 
49e schot schoot Bernie Oonk de vogel los en moest Ingrid de kalmte bewaren om het karwei 
af te maken. Dit deed ze koelbloedig en zo kan Miste weer een Koningin verwelkomen. 
Inmiddels was ook de strijd beslecht bij het Jeugdkoningsschieten en daar schoot Maikel 
Oonk (zoon van Koningin Ingrid!) met het 69e schot de vogel eraf.  Op het podium werd het 
nieuwe Koningspaar + Jeugdkoning toegezongen door de feestgangers  en werden de 
bijbehorende versierselen overgedragen door de inmiddels onttroonde Roy. De voorzitter 
spelde de medaille op en overhandigde Koningin Ingrid een mooi boeket. Jeugdkoning 
Maikel kreeg de sjerp omgehangen door oud-Jeugdkoningin Bernice de Roos.

Op zaterdagavond werd het feest afgesloten met een spetterend feest onder leiding van de 
Trainband.  



Uitslag optocht

Grote wagens Plaats Punten
De Plakkers Tok 1 93
Pumpelbuukskes Wij laten ons niet kisten 2 92.5
Pöppels Waor blif onze taal 3 91.5
Tunnelkroepers Graaicultuur 4 91
SUF Onze ideeën een jaartje in 

de ijskast
5 90

Kleine wagens
Pumpelkids De tijd vliegt 1 93.5
Klumpkes Apekoppen 2 93.2
Tom & Bernice IJskoningin 3 90
Verschrikkelijke 3 Ikke, Ikke, Ikke 4 92
Lars & Rick (Angry) Birds 91.5 5

Zitwagens
Jonenhoek Wi’j sliept oe de messen….

Uitslagen Volksspelen
Uitslagen Koningsschieten en Volksspelen

Koningin (50 schoten)
Ingrid Oonk-
Wensink
Jeugdkoning (69 schoten)
Maikel Oonk

Vrijdagavondspel Baldadig
Groep S.U.F.

Vogelschieten 50+
1 Johan Wilterdink
2 Gerrit Lammers
3 Henny Woordes
4 Jan Mengers
5 Willy Kruisselbrink
6 Jan Lensink

Vogelschieten 50-

1
Maaike 
Annevelink

2 Nico Deunk
3 Frank Reesink



4 Bert Geers
5 Doudi Freriks

Sjoelen vrijdag Sjoelen zaterdag
1 Annie Geers 1 Nannie Leemkuil
2 Thea Prinsen 2 Sien te Selle
3 Anita Reiring 3 Carolien Ligtenbarg

Busschieten 
vrijdag

Busschieten 
zaterdag

1 Robert van Eerden 1 Roy Oonk
2 Lynn te Brink 2 Nico Deunk
3 Joost Derksen 3 Gijs Heesen
4 Bernice de Roos 4 Robert Woordes

Pijlwerpen vrijdag
Pijlwerpen 
zaterdag

1 Nico Deunk 1
Carolien 
Lichtenbarg

2 Bregje van Eldik 2 Donny Wiggers
3 Luuk Kruisselbrink 3 Hans Stemerdink

4
Wiljan 
Kruisselbrink 4 Demi ten Bokkel

5 Ina Vervelde 5 Mika Mengerink
6 Barry Woordes 6 Remco Reiring

Klokraden
Wiljo Stemerdink



Zou U het leuk vinden om 
Sinterklaas met zijn pieten op 
bezoek te krijgen bij u thuis of 
op het bedrijf ??

Of wilt u alleen zwarte pieten 
op bezoek??

Dat kan!!!

Neem contact op met de regelpiet.
Per mail: toneelobkmiste@gmail.com
Of telefonisch: 0543-564498

Sinterklaas

mailto:toneelobkmiste@gmail.com


Toneelvereniging Oefening Baart Kunst - Miste
Secr. Ria de Roos - Hellekampsweg 5 - 7109 BV Winterswijk - Miste Tel. 0543-564498 - e-mailadres: 
toneelobkmiste@gmail.com

Beste lezers,

De feesten en vakanties zijn weer voorbij en dan is onze toneelvereniging alweer hard aan het oefenen 
met het nieuwe stuk voor het najaar.  
Dit jaar is men de week voor het Winterswijkse feest al begonnen met lezen. Op dit moment, een 
goede maand verder staan we alweer elke woensdag op het toneel bij Den Tappen om te oefenen. Op 
zaterdag 30 november speelt OBK ‘Een lekker stelletje’.

Dit stuk gaat over een jong stel Emmy en Niek dat normaliter elke avond in de schouwburg 
toneelvoorstellingen op de planken brengt, maar nu geniet van een rustige vakantie. Althans dat 
dachten ze van te voren…..
De ooms en tantes van het stel zorgen ervoor dat er maandelijks een extraatje binnenkomt voor de 
studies van Emmy & Niek.  Ze weten echter niet dat deze toelages in werkelijkheid voor heel wat 
anders gebruikt wordt. Alles loopt op rolletjes totdat oom en tante onafhankelijk van elkaar een dag 
besluiten op bezoek te komen. Dan dreigt er van alles in de soep te lopen. Welke listen en trucs de 
jongelui dan uithalen kan met recht ‘vreemd’ genoemd worden. Kunnen de acteurs goed genoeg hun 
werk nu inzetten bij het privé leven??
Allerlei bijzondere mensen worden betrokken in dit stuk en ieder heeft zo zijn eigenaardigheden. Het 
stuk is zeker de moeite waard om te komen bezoeken en we garanderen dat jullie een hilarische 
middag/avond tegemoet kunnen zien. 

Regisseur Roy Schutte is na één voorstelling afwezigheid, weer aanwezig als regisseur. Hij zorgt elke 
avond weer dat de spelers in goede banen worden geleid. De rolverdeling is als volgt: 

Emmy Doreland, een jonge actrice woont sinds kort samen met Niek – Sanne Freriks
Niek Groenendaal, acteur en partner van Emmy- Robert Woordes
Mia- buurmeisje en oppas van het huis als Emmy en Niek op tournee zijn- Lilian Dibbets
Tante Jeanne Doreland, een ‘ouwe vrijster’ en zeer nieuwsgierig- Ini Oonk
Maria Bartels, vriendin van Tante Jeanne,  ook een ‘ouwe vrijster’ Nanny ten Haken
Oom Harry Groenendaal- bijna gepensioneerde kapitein op de grote vaart- Willy Schreurs
Gerrit van Tikkum- Zijn jonge bootsman en zet de boel op stelten- Gé Fonhof
Loes Nijhof- Iets oudere actrice, speelt samen met Niek en Emmy- Anke de Roos

De souffleuse die we op dit moment nog hard nodig hebben, maar straks hopelijk niet meer, is Anja 
Bomers. En toneelmeester ditmaal is Gonnie Wopereis. 

De spelers liggen nu al elke woensdag in een deuk, dus dat belooft een erg leuke voorstelling te 
worden. Dus nogmaals komt allen kijken op zaterdag 30 november 2013, om 14.30 uur of 20.00 uur 
bij ‘Den Tappen’.
Tot 30 november! 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst
Robert Woordes
                      
             
PS: wij zijn nog steeds op zoek naar herenleden vanaf 16 jaar. Wie lijkt het leuk om mee te spelen of  
weten jullie iemand die we hiervoor kunnen benaderen? Laat het ons weten!!  Hoort, zegt het voort!







Na een welverdiende zomerpauze 
zijn we alweer volop in beweging 

voor een veelbelovend muzikaal najaar. Na de even leuke als afmattende volksfeesttournee, die ons 
weer vier weekends langs de bekende locaties voerde, hebben we nu ons vizier gericht op het 
muziekconcours in Enschede. Op zondag 1 december zullen we laten zien wat we waard zijn. Maar 
daarover meer elders in dit epistel. Eerst een terugblik op wat ons de afgelopen tijd bezig heeft 
gehouden.

Nog net voor de zomervakantie namen - onder prachtige weersomstandigheden en op een mooi 
plekje tegen de bosrand bij het gebouw - alle jeugdafdelingen deel aan het Cocktailconcert. Ook na 
hun optreden hadden sommigen nog energie genoeg om aan de Zumba-workshop deel te nemen. 
Zelfs dirigent Arjan en de complete jeugdcommissie moest eraan geloven. Kortom, een alleszins 
geslaagde en zonnige happening! 
Ook verleenden we voor de vakantie op 14 juli nog muzikale medewerking aan de drukbezochte 
Bosdienst bij de familie ter Haar in de Brinkheurne. En op 19 juli waren we te gast in het Woold bij  
Hennie en Jan Stemerdink om hun 40-jarig huwelijksfeest op te luisteren met een serenade.

Volksfeesten
Na de vakantie begonnen we traditiegetrouw met de vier volksfeesten in Brinkheurne, Winterswijk, 
Woold en Kotten. We hebben ons als vereniging overal weer van de best mogelijke kant laten zien, al 
is het wel eens een puzzel om met name op de vrijdagen de bezetting up to date te krijgen. Met enig 
kunst- en vliegwerk en enkele trouwe ‘gastarbeiders’ (er zat er zelfs één bij van 91 jaar…) krijgen we 
het elke keer toch weer voorelkaar. Dank aan allen die hebben meegewerkt! 
Op het Kottens feest hadden we een wel zeer bijzondere jubilaris. Henk Kruisselbrink (Kienveane) 
reed voor de vijftigste keer onze muziekwagen. Daarom brachten de muzikanten vrijdag in alle 
vroegte, voorafgaand aan de optocht, een serenade aan deze gouden trekkerchauffeur. Henk, 
nogmaals proficiat en we hopen dat je onze mobiele marsmuziek nog lang blijft ‘aansturen’! De 
malletband plakte er zelfs nog een extra zondag aan vast met hun deelname aan het bloemencorso 
in Lichtenvoorde.

Onze dirigent Gido van Schijndel stapte op 20 september in het huwelijksbootjes met Susanne 
Vonderhorst. Daar mochten de Concordianen uiteraard niet bij ontbreken. Samen met St. Antonius 
Vragender en Excelsior Twello werd een daverende serenade gebracht aan het paar in zaal Koenders 
te Breedenbroek. Gido en Susanne, nogmaals proficiat en veel geluk samen!
Ook hebben we op 26 september een serenade gebracht aan het 60-jarig echtpaar Annie en Gerrit  
Rauwerdink (Jofman). Het was een grote verrassing voor hen dat we bij café Schreurs binnentrokken 
voor een feestelijke noot.

Een aantal van onze jeugdleden doet op 5 en 6 oktober mee aan de concerten van het Oost Gelders 
Jeugdorkest in De Bron (Groenlo). Dit was vorig jaar een groot succes en ook dit jaar ziet het 
optreden er onder het motto ’Lang leve je geboortejaar!’ veelbelovend uit. Kaarten via www.ogjo.nl

http://www.ogjo.nl/


Hoewel de Jeugdcommissie zorgde voor en enthousiaste promotie van de Jeugd Play-in, die gepland 
stond op 3 november in gebouw Wilhelmina, heeft het bestuur deze af moeten blazen. Per abuis had 
workshopleider Carl Wittrock die dag een dubbele boeking in zijn agenda. Niet handig, maar er viel 
op korte termijn niets meer te verzetten. Volgend jaar doen we een nieuwe poging; hetzij met een 
Play-in of mogelijk weer een jeugdfestival.

Concours
Zoals in de inleiding al even gememoreerd; de orkestleden zijn al helemaal gefocust op het concours 
op 1 december. De dag dat ‘t écht gebeuren moet. Peptalks van het bestuur en de dirigent hebben 
ervoor gezorgd dat iedereen tot in de vingertoppen geconcentreerd bezig is om de pittige 
concourswerken op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Om dat te bereiken moeten we echter nog 
flink aan de bak. We spelen als inspeelwerk Rushmore van Alfred Reed, keuzewerk is het 
fonkelnieuwe stuk Moving Heaven and Earth van Philip Sparke en als verplicht werk staat Noah’s Ark 
van Bert Appermont op de lessenaar. Een voorproefje van beide werken gaven we al in juni tijdens 
het succesvolle en drukbezochte Midzomernachtconcert op het Strandbad.
Twintig minuten lang krijgen we de kans om ons te bewijzen in de tweede divisie. Het zal niet 
makkelijk worden, want de jury legt de muzikale lat hoog. Om met een optimale bezetting het 
concert podium in het Muziekcentrum in Enschede te kunnen betreden moeten we sommige secties 
versterken met enkele gastspelers. Groepsrepetities, extra repetities - ook in het weekend; we doen 
er alles aan om tot een puik resultaat te komen. Alleen als we SAMEN de schouders eronder zetten, 
kunnen we de benodigde punten pakken en er een geweldige dag van maken!

Voorafgaand aan het concours zijn de genoemde werken te horen tijdens enkele try outs. Op 9 
november geven we om 20 uur een voorproefje van de concourswerken in het Kottens gebouw, 
waarbij ook de fanfare Excelsior Twello van zich laat horen. Gido gaat met beide korpsen op concours 
en het is altijd goed en interessant om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Op 23 
november zijn we voor de laatste try out te beluisteren in muziekinstituut Boogie Woogie. Daar 
treden vanaf 20 uur achtereenvolgens de muziekverenigingen OBK Westervoort, Concordia Kotten 
en Crescendo Ratum op. Beide gastfanfares gaan binnenkort ook op concours en doen dat onder 
leiding van Erik Kluin. Publiek is uiteraard beide avonden van harte welkom!

Dan komt na het concours alweer de 29e Kerst- en Nieuwjaarsactie in zicht. Het zal echter de laatste 
keer zijn dat we met deze bekende actie langs de deur gaan. Onze muzikale kok Louis de Heer (82) - 
de spil van de actie - wil het wat rustiger aan doen en bovendien zit er na zoveel succesvolle jaren 
toch wat sleet op de actie. In wat voor ‘actievorm’ we in 2014 verder gaan is nog onderwerp van 
discussie. Maar dit jaar gaan we nog één keer vlammen en bovendien zijn er plannen om er een 
speciale Vrienden-actie aan vast te knopen om Concordia blijvend te ondersteunen.
Maar eerst richten we ons vizier op het concours. Spannende uitdaging!

Tot de volgende keer,
Jan Heijnen

                          
                                    



                                                       Uit de school geklapt………………

groot in aandacht voor verschillen

Geachte ouders,

Na een prachtige zomer, gingen de schooldeuren begin september weer open. Een beetje 
anders georganiseerd dan voorheen. De groepen 1 &  2 hebben ook de maandagmiddag vrij 
en op de dinsdag- en donderdagmiddag werken we groepsdoorbrekend. Dit betekent, dat 
groep 1, 2 en 3 samenwerken, groep 4 & 5 en groep 6, 7 & 8. Vanaf groep 4 werken we op 
deze middagen aan een project met een gezamenlijk thema. De kinderen van groep 6,7 & 8 
werken in groepjes van vier aan een onderdeel van het thema. Ze zoeken dan zelf allerlei 
informatie op, die ze na een aantal weken aan de anderen presenteren. Er is ook een groep, 
die wat meer aan kan, dit noemen we de kopgroep. Zij werken eveneens aan het zelfde 
thema, alleen op hun eigen niveau. We hebben nu twee projecten achter de rug: ‘Weer en 
klimaat’ en de kinderboekenweek; ‘Klaar voor de start ?’ met als motto: sport en spel.
Uiteraard spreekt u hier met uw kinderen ook over. Misschien heeft u een leuk idee voor een 
project of kunt u iets betekenen binnen een project. Laat het ons weten.

Het Misters Volksfeest is prima verlopen. De kinderen hadden zelf de schoolwagen weer 
versierd. Het is u waarschijnlijk wel opgevallen; slechts één schoolwagen. Wel gezellig zo 
met elkaar, maar ik vind twee wagens wel mooier, als u begrijpt wat ik bedoel. Het aantal 
kinderen loopt nu toch wel heel langzaam terug. Dat is niet zo één, twee, drie op te lossen. 
We gaan er natuurlijk voor, dat de school behouden blijft voor de buurtschap. De ‘toekomst’ 
moeten we koesteren en in eigen omgeving naar school laten gaan. Er zijn al diverse 
bijeenkomsten geweest en komen nog, waar onze school ook steeds vertegenwoordigd is: 
Misters Belang of MR. Onze MR is zeer actief en informeert de ouders wanneer dat nodig is.
     
Er is inmiddels ook weer een inloopochtend geweest. Op zo’n ochtend kunt u een kijkje ‘in 
de keuken’ komen nemen. Iedere maand is er een inloopochtend. Kom gerust eens kijken. 

Groep 7 & 8 hebben weer meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Ze hebben zegels, 
kaarten en pleisters verkocht voor ruim € 2100,-  Begin november komen ze de bestellingen 
rond brengen.
Denkt u aan de andere inzamelingen ? Kleding kunt u kwijt op 11 november om 8.30 uur bij 
school. Oud papier (+ oud ijzer)  is op 16 november.
De school doet ook dit jaar weer mee aan het dozenproject. De kinderen nemen dan 
spulletjes mee naar school, die ze kunnen missen voor kinderen in Roemenië. Rondom 
Sinterklaas worden deze cadeau-dozen daar uitgedeeld.

Er is inmiddels een site ontwikkeld voor groep 8 en hun ouders; www.halovo.nl Hier vindt u 
informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs.

De eerste zeven weken van het schooljaar zitten er al weer op. Even een weekje rust en dan 
gaan we starten met de 2e etappe.

Namens het team, wens ik u allen een fijne herfstvakantie en moet u werken: maak er een 
mooi weekje van.

Met vriendelijke groet,

reinout  smilde

http://www.halovo.nl/










Mijn sport is turnen en acro: BO

Hoi ik ben bo en zit op turnen. ik vind het een hele leuke sport. En ik ben er ook goed daar in. 
En je moet ook nog een gympakje aan. En je moet ook heel veel toestelellen doen zoals balk 
brug ongelijk vloer. Ik zat ook op acro  maar ik ben gestopt omdat mijn acro partner moes 
studeren in Nijmegen en ik vind het heel jammer maar we houden nog heel veel contact dus 
zijn we nog bij elkaar dat vind ik wel heel leuk. Een half jaar later hat ik een nieuw acro 
meisje eerst ging het goed en daarna wiel ik heel hard op me rug en toen had ik me rug 
gekneusd dat was niet Vijn want ik kreeg geen adem meer en ik had me nek wel kunnen 
breken. En toen kon ik bijna niet uit bed komen zon pijn deed het en ik kon ook niet slapen. 
Maar nu doe ik geen acro meer omdat ik verena mijn acro partner teveel mis. Mijn acro 
partner studeert nu in Nijmegen ik mis haar heel er dit was mijn verhaal ik hoop dat juli het 
verhaal leuk vonden ik hoop dat juli nog meer over mij teveten komen doei de groeten van 
BO.

Turnen is leuk.
Ik doe turnen dat is mijn hobby.

Turnen is een soort van gym.

Nu ben ik de salto aan het oefenen en het is leuk.

Ik vind turnen heel leuk.

En op het laatst doen we en spelletje dat is leuk heel leuk.

Van Daniel.

Voetbal is mijn sport

Ik doe aan voetbal ik zit er zelf ook op meestal ben ik kieper of links midden ik vind  het heel 
leuk  voetbal is een team sport ik zit zelf in de E1dit seizoen gaat best wel goed want we 
hebben goede spelers de voetbal vereniging heet M.E.C. het staat  voor Miste En Corle  onze 
best e wedstrijd was 11-1  gewonnen het seizoen is net begonnen we hebben 4 wedstrijden 
gespeeld en hebben er 3 gewonnen  de wetstrijden zijn op zaterdag en we trainen op 
woensdag ik vind het zelf super leuk misschien wil jij het ook wel spelen het team bestaat 
uit 9 spelers met de trainster der bij 10 spelers het team is best klein maar we zijn wel goed 
ik zit er al 3 jaar op ik zat 2 jaar in de f1dat ging ook wel goed  ik heb een paar keer kieper 
training gehad dat was echt leuk de vereniging is in miste bij café den tappen  de club is best 
klein     The End Dylan



Dansen

dansen is een leuke sport. Je moet het wel samen doen. Maar het is wel een heel leuke sport. 
Je loopt soms ook mee met bloemencorso. Je hebt ook een juf vrouw. Je kunt steeds meer 
vriendinnen maken. Je krijgt ook van de juffrouw een pakje. en je mag zelf schoentjes en een 
rokje en beenwarmers kopen. Maar je moet wel het pakje betalen. De beenwarmers houwen je 
benen warm. Dat is best fijn. Op de mijne zitten glitters. En ze zijn roze. Mijn pakje is zwart. 
En mijn rokje is zwart met glitters. En een strik. En die is roze. Ik vind de mijne heel mooi. 
De mooiste zelfs. Als je mij niet gelooft. Toch is het echt waar. Soms doe je ook een spelletje. 
Zoals standbeeldje. Soms ga je ook een soort stoelendans doen. Maar niet met stoelen. Maar 
met hoelahoepen. Ik win daar altijd mee. En ook met standbeeldje. Goed he. Maar we gaan 
ook een keertje een show doen. Dat is wel spanend. Met bloemencorso komt er ook een 
wagen. Misschien heb je er al een keertje één gezien. De laats keer misschien. Ik vond die de 
mooiste van alle keren. Maar de vogels vont ik de mooiste. Als je ze niet hebt  gezien. Zal ik 
zegen. Er waren er drie. Ik ga maar gouw verder gaan over het dansen. Dansen heb ik 
gekozen. Omdat het mij leuk leek. Maar je kon ook kijken. Dat heb ik ook gedaan. Ik vont het 
na het eerste dansje al leuk. De volgende keer ging ik vragen of ik op dansen mocht. En het 
mocht. Van Elise de winter.

The end    ELise de Winter 
                                      

  Voetbal
Ik zit  op voetbal want het is leuk is . het is moeilijk om te 
scoren .en om de bal af te pakken en  ik zit op de club 
M.E.C .en er zitten 9 spelers in het team . en we hebben haast 
alles gewonnen maar 1 en we hebben er al 4 gespeeld.de  beste 
spelers zijn Joey Ruben Tom Ruben  Gijs Doudy ik Dylan en 
Rick                              the end van Giel   
   

Mijn sport

Ik zit op voetbal bij M.E.C. in de E2.
Ik ben verdediger dat is achterin bij de kieper van je eigen team.
Onze leider is Bas Nienhuis.
We hebben negen spelers drie meisjes en zes jongens.
De meisjes zijn: ik, Zoë en Afra.
Als je naar de E wilt moet je rond de negen jaar zijn.

THE END van Iris



Ik en mijn sport volleybal

Volleybal is een bal sport, En is een team sport .

Opslaan doe je met de muis van je hand, in je andere hand hou je de bal vast, en met de hand 
waar mee je de muis hebt ge maakt sla je de bal weg .

Toetsen isde bal hoog hauden door je armen strak te hauden en je handen in een digte kom te 
hauden.

Bovenhadspelen  is je vingers in een ruitje hauden en zode bal over het net spelen.

je speelt  met vier spelers in een ruitje en naar drie keer opslaan draaien we door.

Het speel veld is verdeeld in twee helften die ge splitst door een net. 

Je hebt nodig een volleybal broekje, knie beschermers,  T-shirt en  gym schoenen en 
natuurlijk een volleybal.     

Dit was mijn sport.

Isa 

Ik zit op viool les.

ik vindt het leuk omdat je met muziek kan werken.

Met viool moet de stok houding goed zijn.

Als de stok houding fout is dan strijk je schuin.

En het is belangrijk dat je ook korte nagels heb.

Het is moeilijk dat je hand recht blijft.

Het spelen is het leukste omdat je zelf de toon kan bedenken.

Je kan allemaal  geluid maken als je hars op de stok doet en een schorre snaren heb einde. 

 Van ivy.
                                       
 



Voetbal vereniging M.E.C

Voetbal is een team sport. Bij M.E.C E1 en E2 gaan wij trenen.

Zaterdag spelen wij een wedstrijd. De E1 heeft een groep van 9 spelers. Wij moeten met 
trenen en wedstrijden. Scheenbeschermers, voetbalbroekje, voetbalsokken en 
voetbalschoenen

                            Getypt door Joey

Voetbal
Ik ben Lucas.
Mijn sport is voetbal.
Voetbal is leuk ik kan best hart schieten.
Wei hebben 11 spelers.
Ik moet voetbalschoenen aan anders glij ik uit.
En scheen beschermers aan en een training jek

Mijn sport is paardrijden en ik heet Nathalie .
En ik hou  van springen en mijn paard heet  Nico 
En ik doe heel veel wetstrijden  ik ben een keer eerste ge worden
En ik doe heel  veel buitenriten 
Maar ik gaa heel vaak rijden
En ik gaa heel  vaak met mijn vriendinen
En ik gaa elke zaterdag naar de maneze
En ik doe sprinles op  de maneze 
Dit was mijn verhaal 
Groetjes Nathalie

Karate
MIJN SPORT GAAT OVER KARATE.
HET IS EEN VECHT SPORT.
JE DOET NEERST EEN WARMING UP EN DAN GE JA SPARREN 
EN DAT IS VECHTEN EN AFWEREN.
MAAR JE MAG NIET OP JE HOOFT SLAAN. 
EN JA MOET EEN WIT PAK AAN .
EN DE HOOGSTE BAND IN DE ZWARTE MET 10 STREPEN.
EN IK HEB DE BRUINE BAND MET 2 STREPEN.
EN IK HEB 13 0KTOBER KARATE WEDSTRIJDEN.
IN DE DAMSTRAAT NUMMER 4.



EN JE MAG ER GEWOON HEEN OM TE KIJKEN EN JE MAG DAN MEE DOEN.
VAN NOELLE 

            
Voetbal

Ik ben rick en ik zit op voetbal het is leuk.
Om dat je vrij loopt en dan kun je scoren en dat is leuk. 
En dan zijn mama en papa trots en dat is leuk.
                                    Ik ben nooit kieper
Want dat doet pijn als je duikt.
Eind verhaal van rick

ik  zit op turnen  en acro  ik mag in de gordel een agteruit salto en ik heet Robin  
en een gordel is een soort bant die om je buik zit en mijn acro  mijsje heet ilse 
ik kan de overslag  op brug kan ik bortswaartsom  en bijkdraai  
en als iemant jarig is mag die trakteeren en dat is leker vorige week was Sanne jarig 
 groeten Robin

Voetbal 

Voetbal het moeilijkste van voetbal vind ik de bal af pakken.

Ik zit op voetbal want het is en leuke sport en je krijgt er energie  

Ik sta op de plek Lings midden en soms keeper . en soms moe ik mee verdedigen ik zit op 
verenging mek zo heet onze verenging. En er zijn soms zijn er twee of een spits . we hebben 
negen spelers .er komen er wat uit corle en het woold  
  Ruben .m

Voetbal 

Ik ben Thomas en ik zit op voetbal ik ben vaak achter met Tim en onze v.v. 
MEC  en de beste spelers vind ik Rick, Kay  Tim en ik en ik zit in de f.1 einde

[ Thomas ]
  
Mijn sport is voetbal

Hoe werkt het: je moet een goal maken bij de tegenpartij.



Wat heb je nodig: een bal een goal kleren scheenmeschermers en voetbalschoenen
Is het leuk of niet: ik vindt het wel leuk maar ik wil weten of jij het  ook leuk vindt. 
Is het moeilijk of makkelijk: ik vindt het best wel makkelijk dus kom ook bij m.e.c. 
voetballen. 

Groeten Tom de Roos

ik ben lobke
 ik ben 8 jaar en zit op paardrijden het is van belang  dat je een goeie 
paardrij.cap,broek,shirt,laarzen,zweep .en lekkere warme sokken,vesten en handschoenen. je 
kunt gewoon zoveel doen 
zoals springen,dressuur noem maar op. er zijn ook 3 overgangen dat zijn stap,draf en galop 
.zomers gaan we zonder zadel naar een meertje of zo.
                                       

  Hoi ik ben Rafael

Ik zit op voetbal.

Mijn sport is veel geld waard.

Denk maar aan Messi 32,000000,00 euro per wedstrijd.

Hij is haast miljonair. 

Maar ik wil heel graag op badminton , uitvinden of iets met een geweer.

Het lassen kan wel bij het uitvinden.

Wand als je dingen bout moet je dingen aan elkaar lassen  snappi.

           Eigenlijk past alles wel bei el kaar.

EigelIJK was dat alles doei doei.





















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
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