
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie… december 2010      

 

 
Het wordt weer tijd om te vertellen waar 

Misters Belang mee bezig is. 
 
De verschillende projectgroepen van de 

Buurtschappenvisie zijn bezig om te inventariseren 
wat het eerst opgepakt moet worden. Voor de 
woonwensen komt er een grote enquete die in de 
heel Winterswijk en omgeving  uitgevoerd zal 
worden. Er is gezamenlijk met de andere 
belangenverenigingen een bezwaar ingediend bij 
de Gemeente tegen de beperkte vierkante meters 
die toegestaan zijn bij ver- of aanbouwen van de 
woning. 

Dit zijn zaken voor de toekomst. Van het 
WCL hebben we een herdruk gekregen van de 
kadastrale atlas van Winterswijk uit1832.Voor de 
liefhebbers is hij te leen. Leuk om oude boerderij- 
en perceelsnamen terug te vinden. 

 
Een ander punt van aandacht is de diefstal 

van tuinmachines. Bij overleg met de politie lijkt er 
weinig aangifte gedaan te worden. Hierdoor wordt 
het moeilijk meer mankracht beschikbaar te stellen. 
Het blijft  belangrijk bij onraad de politie in te 
inlichten ; 0900-8844 of 112 bij noodgevallen.. 

 
Een ander punt van veiligheid is het snel 

ingrijpen bij hartstilstand. Ieder jaar krijgen 15000 
mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De 
eerste 6 minuten zijn heel belangrijk voor een 
goede overlevingskans. De aanrijdtijd van 
ambulances is vaak langer. Men is bezig om een 
netwerk van AED (hartdefibrillatoren) in Nederland 
op te zetten. De apparaten zijn beschikbaar. Er zijn 
echter ook vrijwilligers nodig die ze bedienen. Voor 
een goede opleiding wordt gezorgd.     

Via een sms wordt een vrijwilliger 
gealarmeerd  die het apparaat haalt terwijl een 
andere vrijwilliger met de reanimatie begint. We zijn 
van plan om met de jaarvergadering een 
presentatie te laten geven . Kijk voor meer 
informatie naar   www.hartveiligwonen.nl 

                         

  
 

Namens iedereeen van Misters belang, 
een vrolijk  kerstfeest en een veilige start van 
2011 !!! 
 
Frank Glorie 
voorzitter Misters Belang 
tel.0543-565728 / 06-46087560 
e-mail:frankglorie@xs4all.nl       
 

Kopij  
Elke vereniging heeft een contactpersoon en deze 
persoon houdt contact met de achterban van de 
vereniging. De kopij kan op school worden 
afgegeven [brievenbus], per e-mail 
[info@mistecorle.nl] of  
bij de redactie (Reinout.Smilde) 
 
                
De contactpersonen: 
WTM Jan Stemerdink 
OBK Ria de Roos 
MEC Wim Ongena 
Meer bewegen ouderen Ali Voskuil 
Volksfeest Henny Woordes 
Kerstfeest Bert Geers 
Misters Belang Frank Glorie 
COM Wim Wikkerink 
Corle’s Belang Janny Legters 
Obs Miste & Corle Reinout Smilde 

.  
De volgende buurtkrant verschijnt  21 april 2011 

 
De kopij moet binnen zijn op 15 april  
          
           
 In deze buurtkrant:  

 
Misters Belang 
Centrale agenda 
Kerstfeest Miste 
OBK 
Meer Bewegen Voor Ouderen 
Verslag Corsogroep v.v. MEC 
WTM 
obs  Miste & Corle 
Hallo inwoners van Miste en Corle 
Groep 1 t/m 8 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale agenda  Miste & Corle 
 

 
 

december  

14 Kerstviering Miste Den Tappen 

15 Kerstviering Corle De Woord 

17 t/m 31   Kerstvakantie 

27 Handbaltoernooi basisscholen Sporthal de Pelkwijk 

januari  

6 Kledingactie 

februari  

25 WTM Gastentoernooi 

maart  

7 t/m 11 Voorjaarsvakantie 

april  

15 Kopy inleveren 

21 Buurt- & schoolkrant 
 



Kerstfeest Miste 
Kerstfeest, een feest van warmte aan het einde van het jaar 

Kerstfeest, een feest van warmte dat we vieren met elkaar! 

 

We hebben een nieuwe voorzitster: Karin Berenschot Zij heeft de functie overgenomen van 

Bert Geers. Achter de schermen hebben Bert en Thea Geers ons dit jaar nog geholpen. 

Namens ons allen erg bedankt voor jullie hulp en natuurlijk voor al die afgelopen jaren. 

Op dinsdag 14 december jl. hebben we ons kerstfeest gevierd. 

We zijn altijd erg blij dat we weer een beroep kunnen doen op dominee Fransien van Keulen, 

de pianiste mevr. L. Mensink, familie ten Bokkel, al onze commissieleden en het 

onderwijzend personeel samen met alle kinderen van de school.  

 

 
De kinderen van groep 7 en 8 zijn druk geweest met de nieuwe musical Goud Eerlijk. 

Een komische kerstmusical over het ontregelde kerstfeest in het dorpje Kronkelveen. 

De burgemeester heeft de leiding maar staat strak van de zenuwen. 

Elk jaar gaat er namelijk iets mis. 

Zou het dit jaar wel goed komen. 

U heeft het kunnen zien tijdens de viering. 

 

Zoals ieder jaar zijn er altijd mensen die om wat voor reden niet aanwezig kunnen zijn. 

We proberen ze te bereiken met een attentie om een gevoel van verbondenheid  

met elkaar te mogen hebben. 

 

Wij willlen jullie namens het kerstfeest bestuur 

in deze koude winterdagen de warmste wensen toewensen: 

*Een mooi kerstfeest 

*Een knallend uiteinde 

*Een gelukkig nieuwjaar 

 

Evert de Roos en Conny te Walvaart 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Toneelvereniging OBK doet gek! 
 
OBK Miste gaat een bijzondere periode tegemoet. De vereniging bereidt zich voor op het jubileum van 
het 110-jarige bestaan als toneelgezelschap en is daarmee de nog oudste bestaande 
toneelvereniging van Winterswijk. In het kader van het jubileum wordt er op 28 en 29 mei aanstaande 
een openluchtspel op meerdere locaties in Miste gespeeld.  
 
De commissie “OBK doet gek” is in het leven geroepen om op een originele wijze inhoud te geven aan 
het unieke jubileum. OBK bestaat sinds 2 januari 1901 en heeft sindsdien vele stukken op de planken 
uitgevoerd.  Vele namen van deze stukken en foto’s van het onlangs opgevoerde najaarsstuk “Het 
vrolijke Weerhaantje” zijn te vinden op de nieuwe website www.toneelobkmiste.nl. 
 
OBK doet gek heeft allerlei “ wilde plannen” bedacht die hebben geleid tot een bijzondere activiteit!  In 
samenwerking met Henk Krosenbrink zijn een aantal historische “Misterse” gebeurtenissen vertaald 
naar een toneelstuk. Een aantal eigen leden hebben vervolgens een moderne twist aan het verhaal 
toegevoegd, waardoor er een uniek verhaal is ontstaan. Inmiddels zijn daaraan een aantal locaties 
met allure toegevoegd.  
 
Het openluchtspel “Den Schandpaol”  speelt zich af op 3 locaties in Miste. Het avondvullende 
programma begint en eindigt bij Den Tappen. Voor vervoer wordt gezorgd en de bezoekers worden 
begeleid door gidsen. Inmiddels is de voorbereiding in volle gang. De rolverdeling is bekend, maar 
liefst ruim 20 spelers zullen in het stuk meedoen. Ook zullen verschillende figuranten een rol gaan 
vervullen. De werkgroepen geluid en licht, vervoer en decorbouw, catering en kleding en grime zijn 
gestart met de voorbereiding. 
 
Ook de kaartverkoop is begonnen. De kaartverkoop is inmiddels gestart via een drietal 
voorverkoopadressen: Den Tappen, Kaas- en streekprodukten De Vries en via de website 
www.toneelobkmiste.nl. De kaarten kosten 15 euro per stuk. Donateurs kunnen  2 kaarten à 10 euro 
per stuk kopen tegen inlevering van de donateurkaart. Het liefst via het secretariaat: Ria de Roos,  
Hellekampsweg 5.   
Er zijn vier voorstellingen: zaterdag 28 mei om 18.00 uur en 20.00 uur en zondag 29 mei om 18.00 uur 
en 20.00 uur. Let wel: Er worden maximaal 80 kaarten per voorstelling verkocht. Bij slecht weer zal het 
evenement plaatsvinden op 4 en 5 juni. 
 
Vertel het verder! 
 
Namens OBK, fijne feestdagen en een “te gek 2011”, 
 
Karin Berenschot 
 



 
 



 

 

Onze uitvoering in november van “In het vrolijke weerhaantje” is goed verlopen. 

De reacties waren positief en de spelers hebben er veel plezier aan beleefd. 

De regisseur, Wim de Roos, heeft ook nu weer ervaren dat wij tijdens de 

uitvoering  toch nog weer iets spelen dan tijdens de oefenavonden en de generale 

repetitie. Het is echt heel anders spelen als de coulissen staan. En die staan pas 

in de laatste week voor de uitvoering. Dus we spelen maar twee keer in het 

originele decor.  

Na afloop van de middagvoorstelling heeft de voorzitter, Freddy Bomers, de 

eerste twee kaartjes van het openluchtspel overhandigd aan Joke ten Bokkel. Na 

de avondvoorstelling heeft hij onze ereleden Dini Stemerdink en Willemien de 

Roos ieder een kaartje aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkoop van de kaartjes kan beginnen !!! Er zijn al verschillende kaartjes 

verkocht na de uitvoering. In het stukje dat geschreven is door de commissie 

“O.B.K. doet gek” kunt U lezen waar U de kaartjes kunt kopen. 

De donateurs hebben korting op twee kaartjes. Zij kunnen de kaartjes kopen bij 

ondergetekende, wel moet dan de donateurkaart ingeleverd worden. Wij hopen 

dat we vele lezers van de buurtkrant mogen begroeten tijdens een voorstelling 

van “Den schandpaol” 

 

Rest mij alleen nog u allen, ook namens al onze leden, fijne Kerstdagen en een 

Voorspoedig 2008 toe te wensen. 

 

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst 

Ria de Roos 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



     

Het zit er bijna op. 

 

Het is inmiddels december, het weer buiten wordt er niet beter op en eigenlijk is het geen 

uitdaging meer om nog lekker op het land te werken. Toch zijn nog een aantal fanatiekelingen 

bezig dahliaknollen uit de grond te peuteren. 

Dit gebeurd op een manier welke nadere uitleg verdiend. Al heel wat jaren worden er op de 

velden van de Werkt.Ver. Miste en Omstr. dahlia’s gekweekt voor verschillende 

bloemencorso’s in diverse plaatsen in de Achterhoek. De lui welke hier mee bezig zijn hebben 

inmiddels een ruime ervaring in dit toch gigantische werk en vooral mensen welke niets 

hebben met bloemen kweken weten niet hoeveel uren hier aan besteed worden door een team 

van pakweg 15 tot 20 zowel mannen alsook vrouwen. Hoe is dit spektakel ontstaan en wat 

was de drijfveer dit op te starten destijds. De v.v. M.E.C. doet al jaren mee in het 

bloemencorso van Winterswijk en had dus hiervoor bloemen nodig. De eerste jaren van 

deelname, de jaren vijftig werden bloemen betrokken van diverse tuinen in Miste en 

omstreken. Er werd met een teil achter op de fiets door de corsobouwers rond gereden en de 

meeste boerentuinen hadden wel een aantal dahliapollen in de perken staan en daar werden 

dan bij goedvinden van meestal de vrouw des huizes, een aantal het liefst grote bloemen 

geplukt. Bloemen met de steel er nog aan, zodat men deze door het gaas dat diende als 

ondergrond kon steken. Een techniek welke in deze tijd al lang niet meer wordt gebruikt 

natuurlijk. 

Een tiental jaren werd er destijds meegedaan door de voetbalclub en dat leverde dan wat extra 

geld op voor de clubkas. Hierna volgden er ook jaren dat de animo voor een wagen bouwen 

niet aanwezig was en de dahlia’s dus bij de diverse tuinen gewoon aan “de,n bos”konden 

blijven zitten. Wat jaren later werden er weer plannen gesmeed om toch als voetbalclub nog 

eens weer deel te nemen aan het corso. De technieken waren inmiddels wat gewijzigd ook het 

bouwen werd veranderd en meestal onder de bezielende leiding van Gerrit Kortschot werden 

de corsocreaties tot leven gewekt. 

Johan de Roos had meer de coördinatie zoals het opgeven van de wagen, had hierbij een idee 

hoe het er uit moest komen te zien en had de beschikking over de tractie middels een pony.  

Op dat moment deden we mee aan het corso met een B wagen, mede omdat de ruimte bij de 

fam Kortschot op de “deale” als uitgangsbasis gold. De wens was ook eens mee te doen in de 

A klasse en niet veel later volgde dan een heuse grote M.E.C. wagen in het corso van 

Winterswijk. Vanaf nu hadden we vanzelf meer bloemen nodig en deze werden betrokken van 

de inmiddels opgerichte bloemencommissie onder de bezielende leiding van de hr Geerlings 

uit Winterswijk. We bestelden de benodigde hoeveelheden bij deze commissie, bijbehorend 

natuurlijk de kleuren welke we nodig hadden. De afrekening van de lijm welke zijn intrede 

had gedaan en de bestelde bloemen volgde na de prijsuitreiking van het corso en met een 

beetje geluk bleef er een batig saldo over. Niet echt aantrekkelijk voor de clubkas en de animo 

een mooie wagen in elkaar te prutsen was dan ook niet altijd aanwezig. Op de jaarlijkse 

jaarvergadering was het punt deelname aan het bloemencorso dan ook een hot item, omdat er 

weinig inbreng bleek van de M.E.C.leden. 

Toch werd er met uiterste krachtinspanning meestal wel meegedaan en omdat we afhankelijk 

waren van Winterswijk wat betreft aantal er vooral kleuren van de bloemen welke we 

bestelden, werd er een plan geopperd zelf bloemen te verbouwen. Dit in navolging van oa 

corsogroepen uit het Woold welke dit al een aantal jaren deden. Er moest natuurlijk grond ter 

beschikking zijn en vanaf dat moment kwam de Werktuigen .Ver. Miste in beeld welke een 

stuk grond beschikbaar stelde. Van een andere corsobouwer werden knollen overgenomen en 

wat zeker zo belangrijk was we vonden in de heren Gerrit Bent en Wim Wiggers een paar 

fanatieke kwekers. 

Deze twee heren waren eigenlijk de grondleggers van de enthousiaste groep dahlia’s kwekers 

van dit moment.Geleidelijk kregen we meer kleuren, werden eigen kisten in elkaar 

getimmerd, kon gebruikt gemaakt worden van de kelder als opslag voor de knollen van de 

Meenkmolen en werd het benodigde land uitgebreid met een stuk grond van de familie 

Kortschot. 

 Wat zijn zoal de werkzaamheden welke voor een mooie oogst bloemen moet worden 

verricht. Het corsojaar van de knollenkwekers begint meestal al wel in februari, wanneer in de 



lekker verwarmde timmerwerkplaats van Kortschot alvast de lijnen welke zomers langs de 

pollen worden gespannen aan elkaar worden geknoopt en op grote rollen worden gespannen. 

Ook hekjes welke dienst doen als bokken tussen de bloemen worden van ijzer in elkaar gelast. 

Tussendoor wordt er in de kelder inspectie gehouden hoe de knollen overwinteren in de kisten 

en kratten netjes opgestapeld en van soort naamkaartjes voorzien. 

Halverwege april, als het voorjaar zich aandient, begint het echt te kriebelen bij de heren 

kwekers. Nadat de mensen van “de loze” gezorgd hebben voor wat mest in de grond, kan de 

trekker met de ploeg er achter zorgen voor perfecte poot omstandigheden. 

Dit poten gebeurd met een eigen ontworpen machine welke gehuurd wordt van een andere 

corsoclub uit Winterswijk. Vanaf dat moment begint het bestrijden van het onkruid met de 

schoffel en niet veel later worden de palen met de lijnen welke zorgen dat de pollen overeind 

blijven staan aangebracht. De eerste pluk is altijd een voldoening voor al een heel aantal uren 

werk hier aan voorafgaand en dan is het al augustus geworden. Tot het tweede, derde 

weekend van september worden er echt kratten vol bloemen van de velden gehaald en vooral 

organisatorisch een hoogstandje. Het jaar 2010 was wat betreft de weersomstandigheden heel 

bijzonder. Een heel droge juni maand waarbij de groei enorm stagneerde, moesten er door de 

kwekers middels grondwater maatregelen worden genomen en in augustus een paar dagen 

voor het corso kwam het water met bakken uit de lucht en stond het land blank wat weer 

zorgde voor verzopen knollen.Elk jaar opnieuw zijn er vaak verrassingen welke niet eerder 

voor zijn gekomen en zodoende kun je geen enkel jaar met elkaar te vergelijken.De opbrengst 

was hierdoor dit jaar niet optimaal, maar daardoor zijn de werkzaamheden vooraf hetzelfde. 

Er waren ook topjaren, waar dik over de 60.00 bloemen werden geplukt. 

Wanneer de maand oktober weer op de kalender verschijnt worden weer plannen gemaakt om 

de knollen te rooien. Hiervoor is door een paar inventieve personen van de corsobouwers een 

originele “knollenwipmachine” ontwikkeld, welke de werkzaamheden verzachten. Toch ook 

met dit werk wederom een paar weken flink aanpoten op het land en we hebben al eens de 

geoogste knollen gewogen, wat een opbrengst opleverde van 20 ton knollen. 

De knollen worden hierna netjes in kratten gemaakt opgeslagen in de winteropslag en dat was 

het dan. We zullen alle uren niet optellen wat deze mensen verzetten voor een uit de hand 

gelopen hobby. Wel een erkenning van heel veel mensen welke komen kijken naar heel wat 

corso’s in de regio. Natuurlijk beseffen deze toeschouwers niet de prachtige kleuren welke te 

zien zijn op de vele creaties welke aan de mensen voorbij trekken. De lezers van dit verhaal 

hebben we hopelijk een klein inzicht gegeven van wel heel mooi werk wat verricht wordt. 

Wat krijgen deze telers voor dit gigantische werk terug. Aan het eind van het jaar een leuke 

middag met door de dames zelfgebakken pannenkoeken en wat onder de kurk.Het hele jaar 

door mooie verhalen op het land met elkaar, de laatste nieuwtjes en hierdoor blijf je lekker bij 

de tijd .Maar de voldoening moet voor hen ook groot zijn wanneer de wagen van M.E.C. in 

Winterswijk voorbij komt met mooie bloemen daarbij ook nog van de juiste kleur. 

 

        Corsogroep v.v.M.E.C. 

         Gerrit Vervelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

 

 SCHIETVERENIGING WTM 

 

In september begonnen en nu alweer halverwege de competitie.                                                    

Een goed moment om eens te kijken hoe alle teams het doen in de Winterswijkse en 

Aaltense competitie. Dit is op internet allemaal zo terug te vinden maar ik zal toch 

even een overzichtje geven:  

                                                

WSB (zondag)    ASB (dinsdag) 

Team 1 staat 3e    Team 1 staat 2e  

Team 2 staat gedeeld 3e     Team 2 staat gedeeld 3e                  

Team 3 staat gedeeld 2e     Team 3 staat 3e  

Team 4 staat gedeeld 3e     Team 4 staat 4e  

Team 5 staat 1e     Team 5 staat gedeeld 2e  

Team 6 staat gedeeld 3e    Team 6 staat 5e  

Diopter team staat 2e 

 

Over het algemeen doen alle teams het goed, vooral het 5
e
 op zondag. 

Zij staan 1
e
 met al vier punten voorsprong op nummer twee. 

Er is natuurlijk nog van alles mogelijk maar ik zou zeggen doorgaan zo en als het kan 

nog iets meer proberen te winnen dan worden het leuke eind klasse uitslagen en wie 

weet kampioenen. 

 

Een aantal leden van WTM hebben deelgenomen aan de individuele Aaltense 

kampioenschappen. 

Hierbij moet ieder voor zich tien kaarten schieten binnen een uur. 

Dat zijn in totaal 50 telschoten met  een maximum van 600 punten. In de hoofdklasse 

heeft Frank Reesink de eerste prijs behaald met maar liefst 597 punten. Een 

fantastische prestatie. 

 

Tussen kerst en oud en nieuw willen een aantal leden de schietbanen onder handen 

nemen en daar waar nodig opknappen en van een nieuwe kleur voorzien. 

Ook wilde den Tappen nog wat veranderd hebben, dus dat wordt dan ook meteen mee 

aan gepakt. 

 

Het duurt nog even, maar voor ons bekende gastentoernooi hebben we de datum 

vastgezet op 25 februari.  

Noteer deze datum, het is altijd een zeer gezellige avond. 

Iedereen kan hier aan meedoen in teamverband (5 personen). 

Dus informeer alvast wie er mee wil doen en stel een team samen van 5 personen met 

maximaal 2 ervaren schutters. 

 

Wil ik iedereen fijne feestdagen wensen, 

Namens WTM Jan Stemerdink. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                       Uit de school geklapt……………… 
 
 

groot in aandacht voor verschillen 

 

 

Geachte ouders, 

 

November en december; maanden die altijd bol staan van de activiteiten.  

Op  de ouderavond namen Wim de Roos, Wilco Vriesen en Katri Dekkers (mr) na vele actieve 

jaren afscheid van de OV en MR. Het waren jaren van een plezierige samenwerking. Annemieke 

Wouters heeft de plaats van Katri overgenomen en is tevens lid van de GMR. De familie Reesink 

en Makkink zitten nu in de OV. We hopen dat ze zich snel ‘thuis’ zullen voelen. 

Dan waren er natuurlijk de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest: knutselavond, lootjes 

trekken, de ‘geheimzinnige bijeenkomsten’ de Rommelpieten, de surpiseochtend, ontvangst van 

Sint & Pieten. Natuurlijk waren ook de allerkleinsten van de partij en kregen ook zij een 

cadeautje. 

Direct na deze festiviteiten: Sinterklaas de bocht om ? De kerstbomen uit de dozen. 

Groep 7 & 8 waren al een tijd bezig met de voorbereidingen om met de kertsvieringen een 

musical op de planken te brengen. Misschien heeft u het gezien, ze hebben het prima gedaan. Het 

was wel een heel georganiseer, daar onze ‘ik-regel-dat-manager’, Tom, uitgeschakeld is voor een 

aantal weken. Hij is geopereerd aan z’n rechterhand en de andere moet ook nog. Het gaat goed, 

maar hij is voorlopig even uitgeschakeld en dat merken we op school ! We wensen hem beterschap 

en hopen, dat alles weer goed komt. 

Dan was er natuurlijk de traditionele ‘oudejaarsmaaltijd’, boerenkool en hutspot, op 

donderdagavond. Er was weer een lekker vuurtje bij de ‘skihut’ met glűhwein en chocolademelk. 

Sfeervol en gezellig. De OV zorgde o.a. voor de bediening voor binnen en buiten en die was weer 

perfect geregeld. 

Op de laatste schooldag van 2010 hebben alle kinderen met ouders kerstbakjes gemaakt. Groep 5 

& 6 ging dinsdag nog een uurtje schaatsen op de Markt in het dorp en dook de laatste dag nog  

het zwembad in. In het kader van de bezuinigingen wordt deze activiteit geschrapt en zal er in 

het nieuwe schooljaar (’11-’12) geen schoolzwemmen meer zijn. 

Dan gaan  we in de kerstvakantie (27e) meedoen aan het Kersthandbaltoernooi. 

Dit waren zo in vogelvlucht de schoolactiviteiten gedurende de laatste twee maanden, naast de 

reguliere zaken zoals vergaderingen, cursussen, oudergesprekken, buitenschoolse bezoekjes, 

rekenen, taal enz.,enz. 

Bovenstaande is geen beklag, maar een kort verslag en het geeft altijd weer een goed gevoel als 

alle activiteiten weer geslaagd verlopen zijn. Ik wil daarom de ouders bedanken voor hun inzet en 

ondersteuning bij al die activiteiten. 

 

Als de aannemer wat vlotter was geweest, stond er nu ook een vernieuwd fietsenhok, maar dat 

kan ik in de volgende schoolkrant schrijven. 

 

Mede namens het team, wens ik u allen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een 

gezond en gelukkig tweeduizendelf. 

 

 

Reinout Smilde  

 

 

 

 



 

 

 

Hallo inwoners van Miste en Corle  

Het is alweer mijn beurt om een 

stukje te schrijven in de 

school/buurtkrant . Na acht jaar in 

de oudervereniging te hebben 

gezeten werd het  tijd om het aan 

anderen over te laten.  Acht jaar ze 

zijn voorbij gevlogen. Met Jurre al 

2 jaar op de Driemark en Hiddde  in 

groep 7  zit voor ons de lagere 

schooltijd er al bijna weer op. 

Hebben de oudervereniging als zeer 

prettig ervaren omdat je dan 

betrokken bent bij de dingen die 

gebeuren op school.   

Het was en is nog steeds zeer prettig dat onze kinderen in de buurtschap 

Miste naar school kunnen gaan en hoop dat het aantal leerlingen op peil 

blijft zodat de school ook voor volgende generaties in Miste kan blijven 

bestaan.  
Frank en Jolanda Reesink hebben mijn  plek in de oudervereniging 

overgenomen en Wim de Roos wordt opgevolgd door Paul en Marilda 

Makkink  Ik  wil hun veel succes en plezier wensen met hun bezigheden 

voor de oudervereniging.  Verder wil  ik natuurlijk de andere leden van de 

oudervereniging en team OBS Miste-Corle bedanken voor de prettige 

samenwerking de afgelopen jaren.  

 

 

 

Verder wensen wij iedereen  

prettige Kerstdagen en een goed en 

gezond 2011. 

 

Wilco en Anita Vriesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

Het lijkt er op dat de winter al is begonnen. 

Maar de winter begint pas op 21 december. 

Maar het  is er al dus je hebt winterpret. 

En ook  op school is er een veld waar op elkaar mag gooien. 

Alleen als je er op staat mag je gooien. 

We hebben twee teams en die strijden tegen elkaar. 

Maar nu mag je niet meer gooien want het is ijs geworden.  

 
 

Van Ellis 

       
Sinterklaas is weer naar Spanje toe. 

Kerst is de volgende stap. 

Kerstbomen in de kamer,met leuke lampjes erin.  

De Kerstman komt Nederland ook weer in. 

Met cadeautjes voor iedereen. De Kerstman heeft een lange baard,rood pak en 

rendieren voor de slee. Het rendier heet:Rudolf. 

Hij heeft een super lief neusje wie rood is. De Kerstman komt alleen bij lieve 

mensen. Dus ben jij lief geweest!? Van Carly 

 
 

 



 

De kerstvakantie komt eraan! 

Ook kun je de kerstboom weer zetten. 

Maar het is ook leuk om op de sneeuw te letten. 

 

Wij hopen dat we weer een keer kunnen schaatsen.  

In allerlei plaatsen. 

 

 Maar nu kan het nog niet. 

Dus zing wij vrolijk bij de kerstboom een lied. 

 

De kerstboom kun je ook versieren met lampjes, kerstballen en dat 

zulk dingen. 

En als je klaar bent kun je gaan zingen. 

 

 Voor de sléé van de Kerstman rijden reeën. 

En je kan ook sleeën 

. 

Maar nu kan dat nog niet. 

Dus zingen wij gewoon een vrolijk liet. 

 

 

                                Van Lisanne,Demi en Dunja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinterklaas 
Sint is weer in het land met al zijn pieten en americo natuurlijk. 

En 5 december is het pakjes avond.   
Daarna gaat hij met de stoomboot weer naar Spanje .En daarna is het kerstmis. 
Dan kan je niet meer je schoen  zetten want dan is sinterklaas weg naar Spanje 
 
Winter 
Het is alweer winter geworden. 
Je kunt al een sneeuwpop maken schaatsen en sleeen. 
En als je buiten bent geweest kun je lekkere chokolademelk drinken met een speculasje 
erbij. zo warm je je zelf goed op.En als je naar buiten gaat moet je je  zelf warm 
aankleden.s,avond,s een kruik in je bed en een extra dekens over je heen  zodat je de hele 
nacht lekker warm bent. 
Groetjes merel en mika   
 
                                               

 

 

 

   
Groep 7&8 die maken een fort van 2 meter. 

Maar groep 5&6  die gooien sneeuwballen  tegen het fort. 

Ze nemen groep 5&6  gevang en drukken ons tegen de muur. 

Maar groep 5&6 die proberen te ontsnappen. 

Maar nu mogen we niet meer sneeuwballen gooien. 

Dus nu gaan we sleeën. 

Van Nick en Bart. 

 



 

 

 

 

Robots 

 
Er zijn heel veel soorten. 

Zwemmende, lopende, vliegende, gravende enzo 

verder. Robots zijn heel handig. Je vind se 

overal. 

Somege vinden robots 

  
Leuk Anderen niet. 

Hier een lijst 

 

1. ze kunnen ale,s kapot maken 

2. ze kunnen ale,s opruimen 

 

 

van ruben en van maikel  

 

 



 

 
 

 

 

 

We hebben op school sinterklaas gevierd. 

Dat hebben we gedaan op 1 december. 

Eerst gingen we buiten staan. 

Sinterklaas kwam met de auto. 

Het zag er  leuk uit. 

Groep 5 t/m 8 hebben surprises gemaakt. 

Het was erg leuk, tenminste dat vond ik. 

Er zaten hele leuke surprises tussen. 

 Sinterklaas kwam ook in onze klas. 

De pieten kwamen pepernoten strooien. 

Die waren erg lekker. 

Toen gingen ze weer weg. 

Maar even later kwamen ze nog een keer terug. 

Toen gingen ze nog even pepernoten strooien. 

Er werd niemand mee in de zak naar Spanje genomen. 

 

 

 

Groetjes Manou de Greve 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 
 

 Op een dag gingen we op school 

sleeën met ze allen. Jill trekt ons. Toen was Giel aan de 

beurt. En ging liggend achteruit. Toen rende Jill om de 

bocht. En Giel vloog door de lucht. Iedereen lachte zich 

rot. Maar toen ging de bel. De volgende pauze gebeurde 

het nog een keer. Maar nu ging het veel anders. Want 

hij viel op zijn kont. Toen vond hij het toch nog een 

beetje pijn doen maar hij huilde niet. Toen gingen we 

sneeuwballen gevecht doen. En groep 1t/m 6 tegen 7en8 

hun hadden een bunker en wij niet. maar wij hadden een 

heel groot leger van kinderen. En giel was onze baas. 

 

Van Tom en Jimmy      
 

 

 

 



 
 

 

 

Het lijkt dat de winter al is begonnen. 

Maar het is nog geen winter. 

Het begint op 21 December dan is het echt winter. 

Er ligt nu al sneeuw. 

Hier op school vinden ze het wel leuk met de sneeuw. 

Op het veld gaan kinderen met sneeuw ballen gooien. 

Ze vinden het wel leuk. 

Maar nu is de sneeuw ijs geworden dat doet wel pijn. 

Groetjes Carmen 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Het is heel koud en super glad. 

En de pret kan beginnen wand je kan al bijna schaatsen en sleeën. 

Er licht nog aardig veel sneeuw. 

En je kan al sneeuw popen maken en een sneeuw ballen gevecht doen. 

En je moet dikke kleren aan trekken want anders krijg je het je het 

koud. 

en het is al bijna kerst dus je kan een kerst boom kopen. 

Er gebeuren nu heel veel ongelukken. 

Het is nu heel koud dus vraag aan je vader of moeder of je warme 

chocolademelk mag. 

 

 

Groetjes Annabelle en Zoë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

De winter is begonnen dat betekend sneeuw pret. Op school zijn we al voor 
bereid op de sneeuwballen. We hebben een fort gebouwd van 1.50 m. En de 
breedte is ongeveer 2.00 m lang. We hebben ongeveer 14 dagen gewerkt om hem 
af te krijgen. Vorig jaar lukte het niet om het fort af te krijgen. Helaas zijn de 
sneeuwballen al in ijsballen veranderd toen we het fort af kregen. Want toen we 
geen sneeuwballen gevecht meer mochten doen hebben we hard door gewerkt. 
Hopelijk valt er nog meer sneeuw dan kunnen we toch nog schuilen en dient het 
fort ook nog ergens voor,  
 
Floor & Bernice 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kerst staat weer voor de deur, 

Alles heeft een feest kleur. 

Altijd is het erg gezellig, 

Het is een echt feest, 

Iedereen racet door de winkelstraat, 

En niemand komt te laat. 

Zelfs de kerstman komt in zijn arreslee, 

van de Noordpool met zijn rendieren mee. 

Ook al is het weer voorbij, 

Iedereen staat weer in de rij. 

Tot volgend jaar, 

Dan staat de kerstman weer klaar. 

 

 

Van: Milou & Inez 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

ωοενσδαγοχτενδ κωαµεν ωε οπ σχηοολ. τοεν ωε ιν δε κλασ ωαρεν γινγεν 

ωε  

εερστ δε συπρισεσ αχητερ δε καστεν ζεττεν. δααρνα γινγεν ωε τοτ κωαρτ

 ϖοορ τιεν   

ωερκεν.Τοεν γινγεν ωε νααρ βυιτεν οµ Σιντερκλαασ οπ τε ωαχητεν. Υιτει

νδελιϕκ  

κωαµ ηιϕ οµ κωαρτ οϖερ τιεν οπ σχηοολ. εν ωε γινγεν νααρ δε κλασ, ωε 
κεκεν εν δε συπρισεσ στονδεν αλ κλααρ. ιεδερεεν γινγ ζιττεν, εν  εερστ κ

ρεγεν ωε υιτλεγ ϖαν µεεστερ ηοε ωε ηετ γινγεν δοεν. οµδατ ηετ 1 δεχεµβε

ρ ωασ µοεστεν ωε 1 γοοιεν µετ δε δοββελστεεν. ερ ωερδ σοµσ 1 γεγοοιδ µ

ααρ εχητ σνελ γινγ ηετ νιετ δυσ ϕε µοεστ ραδεν ωατ ϕε γινγ γοοιεν εν αλ

σ ϕε δατ γεταλ γοοιδε µοχητ ϕε οοκ εεν χαδεαυ υιτζοεκεν. τοεν ηετ αφ ω

ασ γινγεν ωε δε Σιντ υιτ ζωααιεν εν δε κλασ οπ ρυιµεν.     

 

Γροετϕεσ Χορν ϑοοστ Εν ϑυρϕεν 

 

 
 

Woensdag 1 dec. kwam sinterklaas en twee pieten 

op bij ons op school. 

Groep 5 tot 8 deden suprises. 

We hadden twee weken daarvoor lootjes getrokken. 

Toen sint kwam gingen we liedjes zingen. 

Daarna gingen gedichten voorlezen en de cadeautje uitpakken. 

Toen we klaar waren kwam de sint in de klas met de pieten 

En ze strooide met pepernoten en wij 

Mochten alles op eten en Chiel werd op 

zijn hoofd geraakt. 

En Huub werd in de mond gegooit. 

Huub kreeg een afschiet auto die kan afschieten. 

Chiel kreeg een stabio ( in een pen ). 

 

Het End ? 

 

Groet van huub en chiel 

 



 

                                             
Sinterklaas kwam met de Auto naar school op 1 december. Wij 

maken altijd zelf surprises en wij kopen ook altijd cadeautjes (onder 

de 7 euro). Twee  weken van te voren hadden we de lootjes 

getrokken. Er zaten veel leuke surprises bij. We Moesten een 

dobbelsteen gooien, als we 1 gooide of als we een getal zijden en 

als die op dat getal kwam mocht je ook een surprise voor een ander 

pakken. We deden er ongeveer 70 minuten om alle surprises en 

cadeautjes uit te pakken. De sint en de pieten gingen ongeveer om 

kwart over twaalf weer weg met de auto.                                                                                                                    
 

  

Einde van Hidde en Bart 

 

 

 
 
Op school hebben we lootjes getrokken. 

We moesten een suprise,cadeau en gedicht maken. 

Sinterklaas kwam ook nog op school maar niet voor ons alleen 

maar voor groep 1/4. 

Het was erg leuk en de pepernoten waren heerlijk! 

Toen sinterklaas bij ons in de klas kwam zongen we 

sinterklaas liedjes in het Engels ( �best moeilijk �) 

Sanne had het boek van sinterklaas gekregen van meester 

Reinout. 

En ik een paardenstal van meester Tom. 

 

Super gezellig dus!! 

 

Groetjes Puck☺ Sanne☺ 

 

 

 

 



 
Κερστ 

 

∆ε κερστµαν ισ ωεερ ιν ηετ λανδ,  

Οοκ ιν Μιστε ααν δε ρανδ. 

Ηιϕ νεεµτ ϖοορ ιεδερεεν χαδεαυτϕεσ µεε. 

Σαµεν µετ ζιϕν ρενδιερεν ϖοορ δε σλεε. 

Αλλε κινδερεν ϖοελεν ζιχη οντζεττεν βλιϕ! 

ςαν αλ δατ λεκκερε νιϕ! 

Ζε ζινγεν σαµεν λιεδϕεσ βιϕ δε κερστβοοµ. 

Ζε ηοπεν δατ δε κερστµαν κοµτ, δατ ισ ηυν δροοµ. 

∆ιτ ωασ ονσ βεριχητ. 

Εινδε γεδιχητ!!! 

 

Λιεφσ, Μαριϕε εν Λαυρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Geachte ondernemer(s).Geachte ondernemer(s).Geachte ondernemer(s).Geachte ondernemer(s).    
--------    

Misschien heeft u alles al besteld, maar wellicht loopt u ook nog rond met de vraag Misschien heeft u alles al besteld, maar wellicht loopt u ook nog rond met de vraag Misschien heeft u alles al besteld, maar wellicht loopt u ook nog rond met de vraag Misschien heeft u alles al besteld, maar wellicht loopt u ook nog rond met de vraag 
????????????????    
--------    

Waar verras ik mijn personeel nu weer mee de Kerst dagen,Waar verras ik mijn personeel nu weer mee de Kerst dagen,Waar verras ik mijn personeel nu weer mee de Kerst dagen,Waar verras ik mijn personeel nu weer mee de Kerst dagen,    
of gaan we nog ergens een Kerstborrel drinken ??of gaan we nog ergens een Kerstborrel drinken ??of gaan we nog ergens een Kerstborrel drinken ??of gaan we nog ergens een Kerstborrel drinken ??    

--------    
Een zeer gewaardeerd Kerst Een zeer gewaardeerd Kerst Een zeer gewaardeerd Kerst Een zeer gewaardeerd Kerst geschenk  is een diner bon van   geschenk  is een diner bon van   geschenk  is een diner bon van   geschenk  is een diner bon van       

Steakhouse   Vivaldi.Steakhouse   Vivaldi.Steakhouse   Vivaldi.Steakhouse   Vivaldi.    
Deze dinerbonnen uitgeschreven in het bedrag dat u zelf wenst, Deze dinerbonnen uitgeschreven in het bedrag dat u zelf wenst, Deze dinerbonnen uitgeschreven in het bedrag dat u zelf wenst, Deze dinerbonnen uitgeschreven in het bedrag dat u zelf wenst,     

is een geschenk dat bij iederéén en altijd in de smaak valt.is een geschenk dat bij iederéén en altijd in de smaak valt.is een geschenk dat bij iederéén en altijd in de smaak valt.is een geschenk dat bij iederéén en altijd in de smaak valt.    
--------    

De dinerbonnen blijven een jaar lang geldig, De dinerbonnen blijven een jaar lang geldig, De dinerbonnen blijven een jaar lang geldig, De dinerbonnen blijven een jaar lang geldig,     
dus ruim voldoende voor uwdus ruim voldoende voor uwdus ruim voldoende voor uwdus ruim voldoende voor uw werknemer om er van te kunnen genieten. werknemer om er van te kunnen genieten. werknemer om er van te kunnen genieten. werknemer om er van te kunnen genieten.    

--------    
Wij kunnen ze uitschrijven in het bedrag  en het aantal dat u zelf wenst.Wij kunnen ze uitschrijven in het bedrag  en het aantal dat u zelf wenst.Wij kunnen ze uitschrijven in het bedrag  en het aantal dat u zelf wenst.Wij kunnen ze uitschrijven in het bedrag  en het aantal dat u zelf wenst.    

Wij komen ze u brengen ( evt. per bon in een envelop ) Wij komen ze u brengen ( evt. per bon in een envelop ) Wij komen ze u brengen ( evt. per bon in een envelop ) Wij komen ze u brengen ( evt. per bon in een envelop )     
------------    

Geinteresseerd ??? Geinteresseerd ??? Geinteresseerd ??? Geinteresseerd ???     
------------    

Bel met onderstaand tel.nr. of mail adres en vraag naaBel met onderstaand tel.nr. of mail adres en vraag naaBel met onderstaand tel.nr. of mail adres en vraag naaBel met onderstaand tel.nr. of mail adres en vraag naar Jan of Kevin.r Jan of Kevin.r Jan of Kevin.r Jan of Kevin.    
Meerdere bedrijven gingen u voor, en tot ieders tevredenheid.Meerdere bedrijven gingen u voor, en tot ieders tevredenheid.Meerdere bedrijven gingen u voor, en tot ieders tevredenheid.Meerdere bedrijven gingen u voor, en tot ieders tevredenheid.    

------------    
Mocht u besluiten om uw Kerstborrel bij ons te houden, Mocht u besluiten om uw Kerstborrel bij ons te houden, Mocht u besluiten om uw Kerstborrel bij ons te houden, Mocht u besluiten om uw Kerstborrel bij ons te houden,     

gaarne het liefst telefonisch reserverengaarne het liefst telefonisch reserverengaarne het liefst telefonisch reserverengaarne het liefst telefonisch reserveren    
dan kunnen we het één en ander met elkaar doornemen.dan kunnen we het één en ander met elkaar doornemen.dan kunnen we het één en ander met elkaar doornemen.dan kunnen we het één en ander met elkaar doornemen.    

Indien nodig kunnen  we Indien nodig kunnen  we Indien nodig kunnen  we Indien nodig kunnen  we ook op een andere,  door u gewenste tijd opengaan.ook op een andere,  door u gewenste tijd opengaan.ook op een andere,  door u gewenste tijd opengaan.ook op een andere,  door u gewenste tijd opengaan.    
( vanaf 20 personen )( vanaf 20 personen )( vanaf 20 personen )( vanaf 20 personen )    

------------    
Wij kunnen ook Wij kunnen ook Wij kunnen ook Wij kunnen ook  u  u  u  u  en uw gasten met onze eigen VIP touringcar  en uw gasten met onze eigen VIP touringcar  en uw gasten met onze eigen VIP touringcar  en uw gasten met onze eigen VIP touringcar     

komen halen  en/of brengen.komen halen  en/of brengen.komen halen  en/of brengen.komen halen  en/of brengen.    
De kosten van deze vervoersservice  zijn gering, en hoort u bij een evt. reservering.De kosten van deze vervoersservice  zijn gering, en hoort u bij een evt. reservering.De kosten van deze vervoersservice  zijn gering, en hoort u bij een evt. reservering.De kosten van deze vervoersservice  zijn gering, en hoort u bij een evt. reservering.    

WeWeWeWe beschikken ook over een aparte rookruimte met afzuiging. beschikken ook over een aparte rookruimte met afzuiging. beschikken ook over een aparte rookruimte met afzuiging. beschikken ook over een aparte rookruimte met afzuiging.    
( dus niemand buiten in de kou )( dus niemand buiten in de kou )( dus niemand buiten in de kou )( dus niemand buiten in de kou )    

------------    
Op de beide Kerstdagen doen wij de reserveringen op het hele uur, Op de beide Kerstdagen doen wij de reserveringen op het hele uur, Op de beide Kerstdagen doen wij de reserveringen op het hele uur, Op de beide Kerstdagen doen wij de reserveringen op het hele uur,     

en dat kan van    en dat kan van    en dat kan van    en dat kan van    12.00 12.00 12.00 12.00 ---- 21.00 uur 21.00 uur 21.00 uur 21.00 uur,    ,    ,    ,    u kunt dan  2,5 tot  3 uur  blijven  dineren.  u kunt dan  2,5 tot  3 uur  blijven  dineren.  u kunt dan  2,5 tot  3 uur  blijven  dineren.  u kunt dan  2,5 tot  3 uur  blijven  dineren.      
Wij haWij haWij haWij hanteren met Kerst gewoon onze   A la carte   Menukaart  en  onze wildkaart.nteren met Kerst gewoon onze   A la carte   Menukaart  en  onze wildkaart.nteren met Kerst gewoon onze   A la carte   Menukaart  en  onze wildkaart.nteren met Kerst gewoon onze   A la carte   Menukaart  en  onze wildkaart.    
De prijzen verhogen we dit jaar niet, dus gezellig, niet duur en sfeervol uit eten, De prijzen verhogen we dit jaar niet, dus gezellig, niet duur en sfeervol uit eten, De prijzen verhogen we dit jaar niet, dus gezellig, niet duur en sfeervol uit eten, De prijzen verhogen we dit jaar niet, dus gezellig, niet duur en sfeervol uit eten,     

want er is op want er is op want er is op want er is op beide dagen ook weer livebeide dagen ook weer livebeide dagen ook weer livebeide dagen ook weer live----muziekmuziekmuziekmuziek aanwezig vanaf 14.00 uur. aanwezig vanaf 14.00 uur. aanwezig vanaf 14.00 uur. aanwezig vanaf 14.00 uur.    
Rest ons nog te vermeldRest ons nog te vermeldRest ons nog te vermeldRest ons nog te vermelden dat we ook open zijn op   en dat we ook open zijn op   en dat we ook open zijn op   en dat we ook open zijn op   24 December24 December24 December24 December, , , ,     

en de week na de Kerst,   en de week na de Kerst,   en de week na de Kerst,   en de week na de Kerst,   t w. 27  T/M  30 December.t w. 27  T/M  30 December.t w. 27  T/M  30 December.t w. 27  T/M  30 December.    
    Wij houden daarna vakantie vanWij houden daarna vakantie vanWij houden daarna vakantie vanWij houden daarna vakantie van   31 December t/m. 13 Januari 2011   31 December t/m. 13 Januari 2011   31 December t/m. 13 Januari 2011   31 December t/m. 13 Januari 2011    

    
Bijvoorbaat wenst het hele team van Vivaldi u een fijne Kerst,Bijvoorbaat wenst het hele team van Vivaldi u een fijne Kerst,Bijvoorbaat wenst het hele team van Vivaldi u een fijne Kerst,Bijvoorbaat wenst het hele team van Vivaldi u een fijne Kerst,    

en alvast  een heel goede jaaen alvast  een heel goede jaaen alvast  een heel goede jaaen alvast  een heel goede jaarwisseling toe.rwisseling toe.rwisseling toe.rwisseling toe.    
    

Mvg.  Fam. Wiggers          Steakhouse   VivaldiMvg.  Fam. Wiggers          Steakhouse   VivaldiMvg.  Fam. Wiggers          Steakhouse   VivaldiMvg.  Fam. Wiggers          Steakhouse   Vivaldi    
Haartweg 2    7109 BJ   Winterswijk Haartweg 2    7109 BJ   Winterswijk Haartweg 2    7109 BJ   Winterswijk Haartweg 2    7109 BJ   Winterswijk –––– Miste   Tel.  Miste   Tel.  Miste   Tel.  Miste   Tel. 0543054305430543----565213565213565213565213    

    www.steakhousevivaldi.nlwww.steakhousevivaldi.nlwww.steakhousevivaldi.nlwww.steakhousevivaldi.nl    
                info@steakhousevivaldi.nl 



 

 
 
 


