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Buurtpraotjen is een uitgave van de gezamenlijke verenigingen in Corle. 

De redactie bestaat uit :                                    Lenie Kruisselbrink     tel. 513626 
                                                               Bernard van Eerden           533973  

Voor uw bijdragen en of reacties:                        buurtkrant-corle@hietbrink.info  
 

Verenigingen in Corle 
  
Corle’s Belang G. Tolkamp Meenkmolenweg 6  565262 
Corlese Schiet Ver. J. Grevink Asterstraat 44  532187 
Kerstfeest Corle A. de Zwart Corleseweg 84    512092 
Koetsenclub Corle L. te Peele Korenburgerveenweg  20  513374 
Ontspanningsver. Corle L. Kruisselbrink Corleseweg 33                            513626 
Raddreijers J. Damkot Bessinkgoorweg 5                            533640 
Volksfeest Corle A. Maas Geelinkweg 5                            522284 
Www.corle.eu P. Kos Geelinkweg 8   530100 

 
 
Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2013 drie keer te laten verschijnen en wel 
op: 22 februari  -  24 mei en 20 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterlijke inleverdatum 
voor de eerstvolgende uitgave is dus 13 september a.s. 
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Op 30 juni wordt in samenwerking met Miste een fiets-oriёnteringstocht gehouden. 
 
Aanvang 14.00 uur bij “Den Tappen”. 
 
De kosten zijn 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Ontspannings Commissie Corle. 
 
Kaartinterland Miste - Corle 
 
Op 1 maart werd de kaart interland Miste/Corle bij “Den Tappen” gehouden. 
Corle heeft deze gewonnen met een gemiddelde  van 1009 pnt.  
Miste had een gemiddelde  van 955 pnt. 
 
1e  Ge Fonhof  1109 p   (Miste)  
2e  Henk Pleiter       1106 p   (Corle) 
3e  Henk te Selle            1098 p    (Miste) 
4e  Henk Freriks            1036 p   (Corle) 
5e  Geert Groters            1034 p   (Corle) 
De poedelprijs was voor Joke Rikkers met 789p (Miste). 
 
Kaartuitslagen Corle: 
8 maart.                                                     29 maart 
1e  Wilma Veerbeek  1082 p.            1e. Sien te Selle  1169 p 
2e  Harry Uwland  1075 p.            2e. Henk Lensink  1033 p. 
3e  Bernard van Eerden  1072 p.            3e. Jan Oonk  1027 p. 
4e  Sien te Selle  1063 p.            4e. Harry Uwland  1025 p. 
                                                   Poedelprijs: 
    Jeanet te Lindert              842 p                  Geert Groters              851 p. 
 
 
De kaartwinnaar van dit seizoen is Harry Uwland geworden  
                                                    met een totaal van 4264 punten. 

 
Hij mocht de “Woord Bokaal”in ontvangst nemen. 

 
 
 
Ouderenmiddag. 
 
De ouderen middag van 7 maart werd verzorgd door Wim Lobeek. 
Hij gaf uitleg aan de hand van een dia presentatie over het tot stand komen van een 
zandsculptuur en de organisatie  van het  Zand Sculpturenfestijn zoals dat afgelopen 
zomer in Winterswijk werd gehouden. 
Het was erg interessant alleen jammer dat er zo weinig mensen waren. 
 
Een mooie zomer gewenst !! 
 
Ontspannings commissie  Corle/Miste O.C.E.M. 
 
 
 
 
 
 



4 mei herdenking Corle 2013 
 
Zaterdag 4 mei jl. herdachten wij samen met de buurtgenoten, vakantie/voorbijgangers en 
belangstellenden van elders, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Na het voorwoord 
van Henk Heys, vertelde Maria over het thema voor 2013: “vrijheid spreek je af”. Mooi 
voorbeeld is de ondertekening op 5 mei 1945 van de vredesakte te Wageningen. Hiermee was 
de oorlog afgelopen en de vrede getekend. 
 
Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben Arentsen, was er 2 minuten stilte die ook 
echt stil was ( op één voorbijrijdende auto na). Het gedicht “voor de doden” van Ed Hoornink 
werd na het Wilhelmus voorgedragen door Ingrid Gijsbers, waarna Henk Lobeek werd 
uitgenodigd om de eerste bloem in de vaas te doen. Tijdens de bloemlegging zongen Gerike 
Terwel en Enneke Klomps het mooie “sound of silence” met Bert Tolkamp op gitaar.  
 
Voor de kinderen was er chocolade en zij werden uitgenodigd hun naam op een mooie kaart 
te schrijven die in een mandje werd gelegd waaraan ballonnen waren vastgemaakt. Hoewel 
we heel ver de wei inliepen om de bomen te omzeilen, is het weer niet gelukt. De ballonnen 
vlogen als vliegen op de stroop toch op een eik af en hangen hoog in de boom.  
Goede les voor de volgende keer. 
 
Na dit alles was er koffie bij de Woord en werd er nog een tijdje nagepraat. Velen waren het 
er over eens: het was een waardige herdenking. 
Op radio Slingeland is de herdenking na half 9 uitgezonden.  
 
 
Winteruitje van Corsoclub Corle Centrum West    
 
De laatste jaren hebben we als CCCW de gewoonte om ergens in de 
maand februari of maart een verrassings- uitje te organiseren. We vinden 
het heel leuk om aan het eind van de winter weer eens even bij elkaar te 
komen. Het uitje wordt steeds door twee leden georganiseerd. De leden 
wisselen ieder jaar, zodat iedereen aan de beurt komt om iets te verzinnen. Het is altijd 
in of vlak bij  Corle. We leren op deze manier heel wat onverwachte hoeken en gaten in 
Corle kennen. Dit jaar verzamelden we ons om half twee op de Lensinkweg en kregen we te 
horen dat we naar het pompstation van Vitens bij het Lindearboretum aan de 
Meenkmolenweg gingen. Daar aangekomen werden we opgewacht door Jan Hinkamp die de 
rondleiding zou verzorgen. We begonnen buiten bij de winning van het water. Daarna kregen 
we binnen uitgebreide informatie over de “voorfiltratie, de ijzerslib behandeling, de 
tussenopslag”, kortom te veel om op te noemen. De hoeveelheden water en het aantal 
behandelingen dat het water moet ondergaan voordat het drinkwater genoemd mag 
worden…..het is overweldigend. We gingen de trap op tot helemaal bovenin  en maakten, 
weer op weg naar beneden, een omweg naar buiten waarbij we ook nog achter  de (bij de 
meeste mensen wel bekende) blauwe roosterhekken een kijkje konden nemen. Daarna gingen 
we helemaal naar beneden waar we de “reinwaterkelder” konden bekijken. Ter afsluiting 
kregen we nog een heerlijk kop koffie. Jan heeft ons heel enthousiast en met heel veel kennis 
van zaken rondgeleid. Hij heeft ons heel veel geleerd over het water dat bij ons uit de kraan 
stroomt. Er komt heel wat meer bij kijken dan je denkt. Je staat er meestal niet zo bij stil. Daar 
heeft Jan nu wel verandering in gebracht. Het was heel erg interessant. 
  
 



Corle wint eerste kaartinterland. 
Op 15 maart vond onlangs, op initiatief van C.O.M. Miste, de eerste kaartinterland van 
Winterswijk plaats bij “den Tappen”. De organisatie werd ook verzorgd door Miste. 

Alle buurtschappen waar onderlinge kaarttoernooien plaatsvinden zijn voor deze avond 
aangeschreven. Met uitzondering van Meddo waren alle buurtschappen vertegenwoordigd. 

’t Was dan ook een hele drukte bij “den Tappen”. Maar liefst 84 kaarters waren present. Er 
werden 6 rondjes gespeeld. Ieder rondje met een andere maat en een andere tegenstander. 

Corle was natuurlijk ook aanwezig. Nadat we de, op 1 maart gehouden kleine interland tegen 
Miste winnend hadden afgesloten konden we nu vanzelf niet achterblijven.                    
Coach Harry van Gaal had een selectie van maar liefst 12 personen ter beschikking. Stuk 
voor stuk sterke troeven zoals later op de avond bleek. 

Voor de organisatie was het een hele klus om alles in goede banen te leiden en de 
resultaten te verwerken. Het verliep echter prima. Een compliment is derhalve op z’n plaats. 

Op een plezierige wijze werd tot slot de einduitslag bekend gemaakt.                                   
En de winnaar werd…. Corle !!                                     

Grote vreugde natuurlijk binnen de Corlese groep. 

We kregen als aandenken een medaille.  

Hieronder de cijfers. 

 
Deelnemers Corle 

Totaal Ranglijst Rangijst  Gemiddelde buurtschap 
punten Corle Allemaal   Punten Plaats 

        
Henk Freriks 1088 1 6  Corle 1003 1 
Harry Uwland 1086 2 7  Kotten/Brinkheurne 994 2 
Ingrid Paalder 1060 3 13  Miste 988 3 
Jan Oonk 1047 4 17  Vosseveld 980 4 
Bernard v Eerden 1022 5 27  Huppel/Henxel/Ratum 960 5 
Geert Groters 1003 6 34  Dorpbuurt 959 6 
Ineke van Goor 993 7 38  Woold 913 7 
Wilma Veerbeek  981 8 43     
Henk Pleiter 952 9 52                             
Carla Prinsen 938 10 57     
Geert Lammers 934 11 58     
Stephan Maas 932 12 60     
Gemiddelde 1003       
 

Het was een perfect georganiseerde, heel gezellige avond. Mede ook natuurlijk door het 
goede resultaat…. Of er volgend jaar een vervolg komt ? We wachten het af. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
              
                                  Verslag jaarvergadering 6 maart 2013 
 
 
 
1.               Opening 
 De voorzitter  opent de vergadering,  
                  Er is een goede opkomst, 21 leden zijn aanwezig waarvan de meesten wel  
                  commissieleden. 

      De jaarvergadering is jaarlijks de eerste activiteit die de vereniging met haar leden     
      heeft.  

                  Voor de jaarvergadering worden leden en commissieleden uitgenodigd om de   
                  gebeurtenissen van het afgelopen jaar te bespreken en ook de activiteiten van het  
                  aankomend jaar kenbaar te maken en verder om samen te praten over wat er leeft    
                  onder  de mensen. 
 
2. Mededelingen 
                  - Van 10 leden van de vereniging is er een bericht van verhindering ontvangen. 
 - De voorzitter meldt dat er een kop koffie/thee en twee consumptie door VVC 
                    aangeboden wordt.  
 
3.              Jaarverslag VVC 2012 

              D.m.v. een PowerPoint presentatie met hier en daar uitleg van de secretaris wordt    
              het jaarverslag van het jubileumjaar 2012 getoond, Vereniging Volksfeest Corle  
              vierde in 2012 haar 90 jarig jubileum. 

 
4.  Financieel verslag 2012            
                   Ook het financieel verslag wordt middels de PowerPoint getoond en uitgelegd  
                   door de penningmeester. 
                   Het jaar 2012 wordt met een mooi positief saldo afgesloten van €356,47 , dit  
                   ondanks het jubileumjaar dat extra kosten met zich meebracht, en de (door het    
                   zeer warme weer) veel mindere opbrengst van de spelletjes . 
                   Daarentegen waren er weer extra opbrengsten door de zwerfvuilactie. Daarnaast  
                   waren er ook leuke giften en kortingen van verschillende bedrijven zoals, JWK  
                   bouw, te Kronnie constructie, Hobbelink & Buitink notarissen, restaurant de  
                   Woord, stalhouderij Debbinkhof, Bloemen uit Corle en Imkerij Korenburg. 
              
 

Vereniging Volksfeest Corle 
 
Secretariaat:         Geelinkweg 5 
  7119 AC Winterswijk-Corle  
tel:  (0543) 522284 
e-mail:           vvc@corle.eu 



5. Verslag kascommissie (Ruud Hudepohl en Marijn Roerdinkholder) 
                   De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie wordt bedankt  
                   voor de controle. Ruud Hudepohl verlaat de kascommissie,  Wilco Lensink volgt  
                   Ruud Hudepohl op.  
 
6. Bestuursverkiezing 
       Aftredend en niet herkiesbaar is Peter Kos. 
                  Peter Kos is in 2003 in het bestuur gekomen voor Johan Damkot, de voorzitter  
                  noemt alle personen op die met Peter in het bestuur hebben gezeten. Peter was de  
                  man van het beeld, geluid en de creatieve zaken. Hij wordt bedankt voor de inzet  
                  en krijgt een envelop met inhoud en een mooie foto aangeboden. Ook Hannie  
                  wordt bedankt voor alles wat zij heeft gedaan en krijgt een mooi boeket bloemen. 
                  Het bestuur draagt Ruud Hudepohl voor als nieuw bestuurslid.  
                  Nieuwe kandidaten hebben zich niet gemeld, waardoor Ruud Hudepohl wordt  
                  gekozen tot nieuw bestuurslid door de leden.   
                   
7. Verkeersregelaars 
       Om de optocht en het verkeer goed te kunnen regelen willen de huidige 3 
                  verkeersregelaars Jan Berenschot, Peter Kos en Bennie te Kronnie graag een 4e  
                  persoon erbij. Appie Kruisselbrink geeft aan dit wel te willen doen, hij maakt de  
                  verkeersbrigade compleet. 
 
8.              Veiligheidsaspecten en reglement optocht. 
                 N.a.v. een optochtwagen vorig jaar, de wagen was veel te hoog waardoor de  
                 veiligheid in het geding was, wordt er een optochtreglement opgesteld.  
                 Uitgangspunten hierbij zijn de veiligheid en het vlot rondtrekken van de optocht.  
                 Er komen enkele voorwaarden in te staan over o.a. verzekeren, afmetingen,  
                 degelijkheid constructie, enz.  Met het rondgaan van de intekenlijsten in juli zal er  
                 bij een ieder een exemplaar afgegeven worden van het optochtreglement. 
                              
9.              Koningschieten 
                 Veel buurten kampen met hetzelfde probleem, aantal schutters met koningschieten  
                 loopt achteruit. Zo ook in Corle. 
                 In sommige buurten wordt na een koningschap weer mee geschoten, dit kan/mag  
                 (met een paar pauzejaren) in Corle ook. 
                 Ook een alleenstaande mag (heel graag zelfs) gewoon mee schieten. 
                 We willen graag nog een keer aangeven wat er verwacht wordt van een  
                 koningschap. 
                 Verwacht;  Het koningspaar wordt de eerste dag uitgehaald en daarna wordt er  
                 van hun verwacht beide dagen op het feest aanwezig te zijn. 
                 Gewenst;  Het is gewenst dat het koningspaar aanwezig is met de  
                 voorjaarsactiviteit, maar moet niet.               
                 Al het ander zoals ringsteken Koninginnedag, bijwonen bloemencorso,  
                 keizerschieten, bezoeken andere koningsparen, koningsbal Reuselink, etc. etc. is  
                 geheel vrijblijvend. 
                    . 
 
 
 
 



10. Activiteiten 2013 
 - Voorjaarsactiviteit 20 april “Corleones casinoavond”.   
                     Een doe-avond met een feestelijk karakter. 
 
 - 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking.  
 
 - 23 en 24 augustus is het Volksfeest. 
        
 
11.  Rondvraag 
                  Geert Kruisselbrink  stelt voor een (kleine)vogelstang voor de jeugd te maken met  
                  een vaste buksopstelling, Geert Kruisselbrink en Bennie te Kronnie pakken dit  
                  samen op. 
                  
12. Sluiting 
                  De intekenlijsten voor “Corleones casinoavond” worden uitgedeeld en de leden  
                  worden bedankt voor de komst. 
                  De avond word afgesloten met het vertonen van een film van vorig jaar bij het  
                  koningspaar Bert en Wilma Veerbeek. 
                            
 
 
V.V.C.  Jaarverslag 2012 
 

                    
 
                             1922                                                  2012 
 
 
 
 
Voorjaarsactiviteit 2012 
“Corle the movie”   (zaterdagavond 21 april) 
Op 21 april jl. was er de jaarlijkse voorjaarsactiviteit van VVC bij de Woord, met dit jaar als 
thema “Corle the movie”. De film speelde een centrale rol in het jubileumweekend van het 90 
jarig Vereniging Volksfeest Corle. De gasten werden buiten verwelkomd op de rode loper. 
De opkomst was goed, de zaal was met 130 personen goed gevuld, jong en oud was aanwezig. 
Verschillende personen hadden zich uitgedost in filmsferen, van Ma Flodder tot batman, en 
van een fee tot superman. De zaal bij de Woord was omgebouwd in een ware filmzaal en de 
avond werd ingevuld middels een filmquiz volgens het spel “petje op petje af”, er werden 
verschillende filmfragmenten getoond en hier en daar  ondersteund met muziek van Duo-
double, op de vragen hierover moest met het petje worden geantwoord. Er werden 2 ronde`s 
gespeeld, uit iedere ronde kwam een winnaar. Dit waren Marian Reymer (Elburg) en Dennis 
Maas, zij kregen als winnaars beiden een bioscoopbon van Skopein aangeboden. 
De avond werd voortgezet met afwisselende muziek van  Duo Double.  
“Corle the movie” was een geslaagde avond waar we met plezier op terug kunnen kijken.  
 
 
 

      90 jaar 



“Matinee in theater Corlé”  (zondag 22 april)             
Vanwege het 90 jarig jubileum van Vereniging Volksfeest Corle werd er ook zondag 22 april  
een activiteit georganiseerd met als thema “Matinee in theater  Corlé”. Ook nu was de rode 
loper weer uitgerold, 95 personen hebben deze betreden, een goede opkomst. De Woord 
oogde als een echt filmtheater, alles was aanwezig voor een mooi matinee. 
De film speelde een centrale rol in dit jubileumweekend, de aanleiding hiervoor was eigenlijk 
al het filmmateriaal dat aan VVC geschonken is door Johan Rauwerdink, gemaakt door hem 
in het verleden. Het was daarom zeer mooi dat Johan en Sini ook aanwezig waren. 
Eerst werden er zeer oude beelden vertoond van al wel 35 jaar geleden van o.a. het uithalen 
van Gerrit en Jo Krosenbrink. Daar dit nog beelden waren zonder geluid gaf Jo Krosenbrink 
hier uitleg bij. Iedereen luisterde en keek geboeid. Daarna was er een compilatie van 
filmfragmenten van 1998 t/m 2008. Tussendoor werden de gasten getrakteerd op popcorn.  
Na een kort pauze, waarbij ook voor het inwendige van de mens werd gezorgd, werd er een 
compilatie getoond van het feest van begin naar eind uit verschillende jaren. Als laatst werd er 
de filmquiz getoond, opgenomen een avond ervoor tijdens “Corle the movie”.  
De aanwezigen genoten zichtbaar, ook de reactie`s naar afloop waren zeer positief. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumweekend.  
 
Dodenherdenking 4 mei 2012 
Onder zeer grote belangstelling werd bij het Hendrik Vriezen monument de jaarlijkse 
herdenking gehouden voor de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. 
Het thema van 2012 was “vrijheid geef je door” en Maria van Eerden lichtte het programma 
toe.  
Zo vertelde Ingrid Gijsbers het verhaal van de verdwenen en vermoorde joodse, Roma en 
Sinti kinderen. Want de vrijheid vertel je het liefst door aan kinderen, jouw kinderen. Maar als 
ze er niet meer zijn, omdat ze samen met jou weggevoerd werden naar de 
vernietigingskampen? In het boek “In memoriam” probeert Guus Luyters deze kinderen hun 
naam en gezicht middels foto terug te geven.  
Vervolgens las Henk Heys geheel in overeenstemming met het voorgaande het gedicht “Jonge 
vrede” van Leo Vroman.  
Na de Last Post en de twee minuten stilte klonk het Wilhelmus, waarna tijdens het  bloemen 
uitdelen voor de vazen bij het Monument een bijzonder lied over persoonlijke vrijheid werd 
gezongen. Enneke Klomps zong o.b.v. Bert Tolkamp: Gabriela’s Sang uit de Zweedse film As 
it is in heaven.  
Voor de kinderen was er een chocolade lieveheersbeestje en zij mochten fakkelstickertjes 
plakken in de grote fakkel van het logo. Zo leek het net een grote zilveren vlam.  
Na afloop was er koffie of thee bij de Woord. Voor de kinderen is er frisdrank. 
 
Erevoorzitter Jan Berenschot 
Op 14 mei ontvingen we het droevige bericht dat onze erevoorzitter Jan Berenschot  na een 
kortstondig ziekbed op 81 jarige leeftijd is overleden. De herdenkingsdienst was in “zijn” 
Sint-Joriskerk in Bredevoort. 
Namens de gemeenschap van Corle in het algemeen, maar in het bijzonder namens 
revuegezelschap de “Raddreijers”en “Vereniging Volksfeest Corle”, heeft onze voorzitter Ad 
Krosenbrink daar een aantal woorden gesproken. 
 
Jarenlang heeft Jan zich ingespannen voor de Corlese gemeenschap en het verenigingsleven. 
Met zijn muzikale creativiteit en kennis van zaken op het gebied van besturen van een 
vereniging heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. 
Hij was nauw betrokken bij het zondagschoolwerk en het kerstfeest. 



Van hieruit is zanggroep Corle opgericht, waarvan hij meer dan 30 jaar muzikaal leider en 
dirigent is geweest. 
In 1966 is hij gevraagd een cabaretgezelschap op te richten om tijdens het feest in Corle op te 
treden. Jan heeft hier vorm aan gegeven en de oprichting van revuegezelschap de Raddreijers 
was een feit. Daarna is hij nog lange tijd voorzitter en artistiek leider geweest. 
Ook voor bestuursfuncties was Jan te vinden. In 1987 werd hij voorzitter van Vereniging 
Volksfeest Corle.  
Gedurende deze periode heeft hij veel activiteiten ontplooid, 
Ieder jaar zingen we het door hem geschreven “volksfeestlied” en dragen we het door zijn 
vrouw Anne gemaakte vaandel dat ook een idee van hem was. 
En ook de herinvoering van de dodenherdenking op 4 mei. Jaarlijks wordt deze plechtigheid 
georganiseerd naar het model wat hij heeft bedacht. 
Tevens speelde Jan een actieve rol bij de oprichting van het gedenkteken ter herinnering aan 
de gevangenneming van Joodse medeburgers in het Korenburgerveen. 
Dit alles heeft er aan bijgedragen dat hij in 1994 een Eremedaille in zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau in ontvangst mocht nemen. 
Ook was Jan een man van tradities en historie. Reden voor hem het initiatief te nemen om de 
geschiedenis van Corle in een boekwerk uit te brengen. Uiteindelijk zijn er twee edities 
verschenen. Wat nog steeds voor velen dankbare naslagwerken zijn. 
Jan was een veelzijdig man die veel voor de Corlese gemeenschap heeft betekend en zo zal hij 
ook in onze herinnering blijven. 
 
Volksfeest 2012 
Onder tropische weersomstandigheden heeft Corle op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus haar 
jaarlijks Volksfeest gevierd. 
Na het opstellen van de wagens en het hijsen van de vlag, vertrokken de wagens naar het 
koningspaar Bert en Wilma Veerbeek. De optocht bestond uit 5 A-wagens en 15 B-wagens, 
totaal 2 minder dan vorig jaar, maar er waren dit jaar dan ook enkele fusiegroepen. 
Samengaan betekent minder wagens. Daar in tegen waren er ook nieuwkomers; Krista en 
Wendy met Summertime……Cocktailtime, zeer toepasselijk met het warme weer dit jaar.                                                                                       
Eenmaal aangekomen bij het koningspaar was het een drukte van belang. We werden gastvrij 
onthaald.  
Rond 12.30 uur werd het volksfeest officieel geopend bij de Woord door onze voorzitter. 
Eerst werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze oud erevoorzitter Jan 
Berenschot, hij is in mei overleden. 
2012 is een jubileumjaar, Vereniging Volksfeest Corle bestaat dit jaar 90 jaar. Dit is in april al 
uitgebreid gevierd met een jubileumweekend. Tevens bestaat de  reiscommissie 50 jaar, en 
enkele reiscommissieleden verrichtten hun taak al zeer geruime tijd, allen krijgen een 
bloemetje aangeboden. Ook zijn er bedankjes voor de verkeersregelaars, de geluidologen 
Johan en Appie en voor de vlaggenrijder Peter Kroes. Om verder niemand te vergeten is er 
een boog geplaatst bij de ingang met daarop de tekst “Hulde aan alle jubilarissen”. 
Maar we hebben nog een jubilaris in de zaal, en dat is Muziekvereniging Excelsior  uit Barlo, 
ook 90 jaar. 
Namens het bestuur van C.S.V. heeft de voorzitter een paar heel bijzondere ex- leden van 
CSV in het zonnetje gezet, nl. Jopie en Gerhard Tolkamp (Woordman). Hun schietkwaliteiten 
liepen iets terug (en toen) kregen ze ook nog een verschrikkelijke tegenslag te verwerken en 
zijn ze noodgedwongen een beetje onopgemerkt geen lid meer van CSV. Ze krijgen een 
bloemetje aangeboden. 
De “Social Media” heeft ook zijn intrede gedaan met het volksfeest. De meiden met P.I.T. 
hadden een wagentje met dit onderwerp in de optocht, maar V.V.C. is ook actief op 



Facebook. Het enthousiasme van de Facebook aanhangers is groot, de voorbereidingen van de 
wagenbouwers, het dweilorkest dat oefent, het feest zelf, van alles was er te zien. 
De jury bestond deze keer weer uit Vic Hulshof en Harrie Flipse. Ze spraken van een 
kwalitatief goede optocht met zelfs meer wagens dan in Varsseveld, waar ze een dag eerder 
hadden gejureerd. Ze kenden de originaliteitprijs toe aan Ellis Veerbeek, Loes en Eefke Oonk 
met “Black en White.” De aanmoedigingsprijs voor de jeugd “De Woord trofee” ging naar 
T.U.C. met “Last minute Corle” De eerste prijs bij de A-wagens waren Wendy en Krista met 
“Summertime….Coctailtime”,  bij de B-wagens Z.O.Z. met “Z.O.Z. is ingesneeuwd.” 
`s Middags waren er weer de kinder- en volksspelen in de feestweide.  
`s Avonds was de zaal bommetje vol met “Corle Got Talent”. Een avond met eigen leden. De 
Corlese talenten hebben zich wel laten zien, van dans, zang en een sprookjes tot 
voetbalacrobatiek aan toe. Na afloop was er muziek met de Dugar drive inn-show. 
Het was een zeer geslaagde avond. 
Traditiegetrouw vertrok zaterdagmorgen tijdens het Volksfeest in Corle, een bus met 25 
personen voor een rondrit door de omgeving. Voor dat men in de bus mocht moest een ieder 
eerst gewogen worden. Het wegen gaf de nodige hilariteit. Dit had alles met het spel ‘’Raden 
maar” te maken. De vraag hiervan was; wat is het totale gewicht dat mee gaat met de 
seniorenbustocht. Deze keer was de bestemming de Sevink molen, daar werd bijgekletst 
onder het genot van koffie met gebak. Al was het niet voor hen bestemd, ze hebben toch even 
een kijkje genomen bij het nieuwe Sevink Avonturenpark. Een overdekt speelparadijs voor 
kinderen. Na terugkomst in Corle was er een einde gekomen aan een zeer geslaagde, 
bijzondere en gezellige 50e bustocht voor Corlese senioren.                                                                                                             
Om 10.00 uur werden de schutters voor het koningschieten verwacht, 8 schutters deden er 
mee. Om 10.30 uur werd het eerste schot gelost door het oude koningspaar. Na 147 schoten 
was het de eer aan Carla Nijenhuis de titel van koningin van Corle te mogen dragen. Daarna 
werd er afscheid genomen van het oude koningspaar, en het kersverse koningspaar Carla en 
Edwin Nijenhuis  werd gekroond.      
Jeugdprins van Corle is Teun van Kampen geworden na 66 schoten. 
Het was ondanks het zeer warme weer gezellig druk op de weide. Er werd spontaan een 
nieuwe attractie bedacht; buikschuiven over een groot stuk landbouwplastic, hier werd door 
jong en (sommige) oud(eren) flink gebruik gemaakt. Een heerlijke verfrissing met het warme 
weer. 
Er was wederom een optreden van ‘Corle dweilt Live’. Aan het eind van de middag werd 
onder begeleiding van hen de vlag gestreken. Hiermee was Volksfeest 2012 officieel ten 
einde. 
De zaterdagavond was er 1 die niet snel vergeten zal worden. Door het mooie weer hebben we 
met zijn allen in de tuin gezeten i.p.v in de zaal. Een tuinfeest dus, iedereen vond het prachtig. 
Ondanks het (tuin)feest was het ook supergezellig in de zaal met Flame. Deze kregen de 
mensen toch binnen en het dak ging er bijna af. 
 
“Nationale zwerfvuilactie.”   13 oktober 2012   
Op zaterdag 13 oktober 2012 was er weer de Nationale Zwerfvuilaktie van de stichting 
"Nederland Schoon". Onder leiding van Corles Belang verzamelden zich ruim 20 personen 
om 9 uur bij de familie Egbers op de Debbinkhof. Wij als leden van V.V.C. mochten zich 
wederom  inspannen om Corle te ontdoen van al haar zwerfvuil.Gewapend met knijpstokken 
en een mobiele afvalbak gingen de groepen op pad.  Om 12.30 uur kon onder het genot van 
een broodje kroket en frisdrank de balans worden opgemaakt. 
 
  
 



“Corleones casinoavond”   20 april 2013                 
Op 20 april jl. was er de jaarlijkse voorjaarsactiviteit 
van VVC bij de Woord, met dit jaar als thema 
“Corleones casinoavond”. 
De zaal was leuk ingericht in casinosferen 
en er stonden maar liefst 7 speeltafels. 
De opkomst was goed, de zaal was met 120 personen 
goed gevuld, jong en oud was aanwezig. Meerdere  
personen hadden zich passend gekleed voor deze avond. 
Bij binnenkomst kregen alle gasten de benodigde 
fiches overhandigd waarmee gespeeld kon worden, zoals black jack, roulette en pokeren, 5 
croupiers stonden achter de tafels en leiden de spelen. Er werd 2 keer over een uur gespeeld 
met een kleine pauze er tussen, die pauze was zeker nodig voor de croupiers, want er werd 
fanatiek gespeeld door de gasten, alle tafels waren voortdurend in gebruik. 
Aan het eind van de avond was er een veiling, hier kon geboden worden met fiches die men 
had gewonnen die avond, het bieden ging er fanatiek aan toe. Er waren dan ook leuke prijzen 
te winnen. 
Na de veiling werd de avond voortgezet met afwisselende muziek van  Bellamy disco show.  
De reacties waren zeer positief over de casinoavond, we kunnen terugkijken op een geslaagde 
avond.     
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   



Palmpasen 2013 
Zondagmorgen 24 maart, er waait een ijzig koude oostenwind, maar in 't Vriezenbos 
zijn de paashazen al druk bezig met het verstoppen van de eieren. Ondanks de kou 
is de dag ervoor besloten het eieren zoeken wel door te laten gaan, de optocht 
daarentegen werd afgelast. 
 
Om 11:00 uur waren de kinderen (en ouders) aanwezig in het bos. De mooi versierde 
paastakken en de warm aangeklede kinderen compleet met muts, sjaal en 
handschoenen vormen een kleurrijk tafereel. 

Na het welkomstwoord en uitleg van de spelregels worden de kinderen in groepjes 
verdeeld en kan het zoeken beginnen. Al gauw werden de eerste eieren gevonden 
en volgden er nog vele waaronder ook de gekleurde. Het was weer een vrolijke 
wirwar van "speurneuzen". 
 
Tussendoor nog even tijd voor drinken en een koekje, vervolgens was het tijd voor 
het eieren tikken. Dit keer tikten alleen de kinderen, dit ivm ingekort programma 
(helaas voor de volwassenen die zich zó verheugd hadden op dit onderdeel, volgend 
jaar weer beter). 

Het was een spannende strijd, wie zou er dit jaar het sterkste ei hebben? 

Na afloop werden de winnaars bekend gemaakt, waarbij ze een leuk prijsje 
ontvingen. Natuurlijk was er zoals elk jaar voor ieder kind nog een kleine attentie en 
ook het Koningspaar Carla en Edwin hadden nog wat lekkers meegebracht voor alle 
kinderen. 

We kunnen terugkijken op een koude maar mooie palmpasenochtend met veel zoek- 
en tikplezier! 

De winnaars van de meest gevonden eieren; 
 
groep rood;  Maud Grijsen, 4 eieren 
   Maaike Westerhof, 4 eieren 
 
groep geel;  Liene-Fleur Hofstra, 5 eieren 
 
groep oranje;            Britt Geurkink, 7 eieren 
   Merijn Hofstra, 7 eieren 
   Klaas-Jan Kruisselbrink, 7 eieren 
 
groep groen;  Wiep Warmerdam, 4 eieren 
   Diderik Kruisselbrink, 4 eieren 
 
groep bruin;  Ruben Nijenhuis, 5 eieren 
 
groep paars;  Judith te Kronnie, 6 eieren 
   Evie te Kronnie, 6 eieren 
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De winnaars van de gekleurde eieren; 
 
Jurre Wiggers;  groene ei 
Ruben Nijenhuis;  gele ei 
Klaas-Jan Kruisselbrink; rode ei 
Tess Grijsen;   blauwe ei     
 
De winnaars van het tikken; 
 
Koen Berenschot  
Dennis Stronks 
 
Allemaal gefeliciteerd! 
 
Tot volgend jaar 
De paascommissie; Patrick, Christian, Mirella, Annemieke 
 

 
 
 
 
 
 

  Koningslinde 
 Op 30 april 2013 werd ter gelegenheid van de troonswisseling een koningslinde 
geplant bij het raadhuis te Winterswijk. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 
besloten om ook voor de buurtschappen een koningslinde beschikbaar te stellen, voor elke 
buurtschap één. 
Sinds het ontstaan van het Nederlands Koningshuis is het traditie om bij een 
troonswisseling een zogenoemde Koningslinde te planten, meestal met een sierhek 
eromheen. Het is een levend monument dat generaties lang herinnert aan dit historisch 
moment. 
Corle’s Belang heeft 14 mei de aangeboden Koningslinde geplant in het Lindenarboreteum, 
samen met een vertegenwoordiger van de Stichting. Te zijner tijd wordt er een naambordje 
bij geplaatst. 
 
Hart Veilig Wonen 
Sinds de bijeenkomst Hart Veilig Wonen bij De Woord, juni vorig jaar, heeft Corle’s Belang 
getracht aansluiting te vinden bij andere belangenverenigingen voor het organiseren van 
beginners- en herhalingscursussen. Er zijn grote verschillen hoe, en in welke mate, andere 
belangenverenigingen deze organiseren. Via de overkoepelende werkgroep “Verkeer en 
Veiligheid “ zal dit breder opgepakt gaan worden. 
Graag willen we opnieuw horen wie er behoefte heeft aan welke cursus. Aanmelden kan via 
het secretariaat. 
 
Buiten Beter app. 
De werkgroep Verkeer en Veiligheid heeft een brief verstuurd, gericht aan alle bewoners 
van de buurtschappen, over het melden van klachten over het onderhoud van wegen. Dit 
kan nu ook via de Buiten Beter app. De brief staat op de volgende pagina. 
 

 



 

Hierbij willen wij u als werkgroep Verkeer en Veiligheid informeren over het volgende;  

Wij als werkgroep Verkeer en Veiligheid, onderdeel van “de Buurtschappen-visie” hebben een 
inventarisatielijst met aandachtspunten inzake wegen en onderhoud aangeboden bij de Gemeente en 
deze met hen doorgesproken. Eén van de zaken betreft het melden en afhandelen van klachten. We 
hebben afgesproken het onderstaande onder uw aandacht te brengen:  

Heeft u klachten over onderhoud van bermen, wegen, fietspaden, kapotte verlichting, wateroverlast 
enz. in het buitengebied van Winterswijk dan bestaat er de mogelijkheid om via het gebiedsloket van 
de gemeente uw klacht(en) door te geven.  

Mail naar gebiedsloket@winterswijk.nl of bel 0543-543543.  

Uw telefonische melding, of mail wordt beoordeeld op urgentie en zo spoedig mogelijk afgehandeld. 
Let wel: het moet gaan om overlast in de openbare ruimte. De gemeente is niet verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de tuin van uw buren of de toestand van bestrating op een bedrijfsterrein.  

Voor "kleine zaken" als een losliggende stoeptegel, afgedraaid verkeersbord of overvolle prullebakken 
kunt u rechtstreeks kontact opnemen met ROVA .  

De "bel- en herstellijn" 0543-545454 of mailen naar klantenservice@rova.nl.  

Op de website van ROVA is ook een digitaal formulier beschikbaar.  

Heeft u klachten over de provinciale wegen; de Groenloseweg, Kottenseweg, Vredenseweg en 
Misterweg kunt u ook terecht bij het gebiedsloket of rechtstreeks bellen met de klachtenlijn van de 
provincie Gelderland 088-8807100.  

Nieuw communicatie middel is de: buitenbeter app.  

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet 
gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met 
enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.  

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je 
gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, 
voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol. Voorheen was het 
behoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen. BuitenBeter! 
Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. 
Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer 
over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk 
wordt het opgelost.  

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat 
niet deugt of beter kan. Te downloaden voor je smartphone (Iphone, Android, Windows Phone en 
Blackberry) Ook de Gemeente Winterswijk is hier op aangesloten.  

Namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid,  

Ine Elferink 

 
 



Jaarverslag CSV seizoen 2012/2013 

 

Het seizoen begonnen we met 50 leden waarvan er 1 rustend lid, verdeeld over 7 vijftallen in 
de WSB en 3 vijftallen in de ASB. 

In juli zijn een paar bestuursleden, met een bloemetje, bij Jopie en Gerhard Tolkamp 
geweest om hen te bedanken voor hun jarenlange lidmaatschap van de vereniging, en voor 
hun gastvrijheid van de zaal en het café. Ook werden ze bij de opening van het Corlese feest 
nog in het zonnetje gezet door het bestuur van V.V.C. Nogmaals dank daarvoor namens 
C.S.V.! 

Het presentje voor hun jarenlange lidmaatschap van de vereniging werd na het Corlese feest 
overhandigd door de voorzitter. 

De oefenzondag werd gehouden op zondag 9 september, bij De Woord. 

De voorzitter begon met enkele mededelingen, waarvan een melding van Wim Beernink dat 
hij dit seizoen niet mee wil schieten in verband met hartproblemen. 

De best presterende schutter werd gehuldigd, dat was Theo ten Dolle, want hij was de beste 
in de ASB en in de WSB. Hij kreeg een beker van de voorzitter. 

Het 3e vijftal van de ASB werd gehuldigd, omdat zij kampioen waren geworden en kregen 
een bierpakket per persoon. 

Na de huldigingen en mededelingen wenst de voorzitter iedereen een succesvol seizoen toe 
met het schieten. 

Er werd op deze morgen nog een kleine competitie geschoten en René Lensink won het 
worstenpakket. 

Op 4 september begon de ASB de competitie en in de WSB begon het op 16 september. 

De jeugdcompetitie ging ook in september weer van start, maar helaas kwamen er geen 
jeugdleden opdagen, dus werd deze competitie gestaakt. 

Eind oktober begin november werd de Kampioenschappen Aaltense schietbond bij 
Schepersveld gehouden. Er deden een aantal leden van CSV mee, en Appie te Kronnie 
werd er vierde en won er een prijs. 

Op 4 februari kregen wij het nare bericht van een oud lid Jopie Tolkamp dat zij is overleden. 

De NK open vizier was van 11 t/m 16 maart bij Doundrie en werd georganiseerd door WTM 
uit Miste. Onze vereniging was met 8 man aanwezig en dat heeft zijn vruchten bewezen, 
want Engelbert Hijink werd er tweede en Geert Groters werd er derde in de A-klasse. 

Op 23 maart heeft  Corles Belang onze vereniging gevraagd om vrijwilligers te leveren voor 
het opruimen van zwerfvuil. Op die koude morgen en goed ingepakt gingen er weer een 
aantal leden de rotzooi opruimen voor de verenigingskas en voor de feestavond. 

CSV 2 werd op 2 april in de ASB klasse A3 kampioen. Verder waren in ASB en in de WSB 
geen kampioenen in dit seizoen 2012-2013. 

 

 



De standen in de ASB: 

A2 CSV 1 is 7e geworden met een gemiddelde van 567,71. 

A3 CSV 2 is 1e geworden met een gemiddelde van 567,43. 

B3 CSV 3 is 6e geworden met een Gemiddelde van 553,57. 

 

De standen in de WSB: 

H   CSV 1 is 7e geworden met een gemiddelde van 578,57. 

A1 CSV 2 is 5e geworden met een gemiddelde van 576,5. 

B2 CSV 3 is 2e geworden met een gemiddelde van 568,58. 

B1 CSV 4 is 7e geworden met een gemiddelde van 559,71. 

C2 CSV 5 is 4e geworden met een gemiddelde van 548,08. 

D1 CSV 6 is 2e geworden met een gemiddelde van 534,67. 

E2 CSV 7 is 6e geworden met een gemiddelde van 497,17. 

 

Er waren ook dit seizoen weer een paar de beste afdelingsschutters in de ASB: 

Theo ten Dolle in A2 met een gemiddelde van 117,23. 

Michiel Oonk in B3 met een gemiddelde van 116,78. 

 

Op vrijdagavond 10 mei is het seizoen gezellig afgesloten bij Partycentrum Nijenhuis. Er 
werd nog goed gescoord bij het “kerstboom” –kegelen. 

 

Dit was het verslag van seizoen 2012-2013.                  

De groeten van het bestuur.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot: Het seizoen 2013-2014 zal C.S.V. met 3 nieuwe buksen aanvangen. Deze zullen 
medio mei-juni aangeschaft worden. Het merk buks: Anschutz Model 8001 Perslucht. Eén en 
ander zal later nog verder verduidelijkt worden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

   

 

  

 



C.S.V. 5-talindeling seizoen 2013/2014      

Winterswijkse Schietbond  

 
Eerste 

  
 Tweede  

  J. Maatkamp  116,78 E.Hijink  115,83     
A. ten Dolle  116,64 J.W.Buil  115,41     
M.Oonk  116,28 J. Darnkot  115,21     
*B. Veerbeek  116,00 G. Groters  115,14     
J. Grevink  115,46 *B.Oonk  114,83     

 
Derde 

  
 Vierde 

  *R. te Kronnie  114,53 *H. Lobeek  111,78     
H. Schenk  114,16 H. Buil  111,58     
T. ten Dolle  113,83 C. Freriks  111,58     
R. Kamperman  113,42 D. Berenschot-Wechgelaar  111,35     
R. Verbruggen  113,30 J. Wilterdink  111,25     

 
Vijfde 

  
 Zesde 

  R. Kruisselbrink  110,60 H. Lensink  107,16     
A. Lensink  110,50 A. (Alex) Geurkink  106,75     
*G. Kruisselbrink  109,63 A. (Alexander) Geurkink  105,25     
R. Lensink  108,41 *J. Koks  101,81     
W. Beernink  0,00 W. Toebes  101,25     

S. Maas  107,50 (res.) 

 
Zevende  

  
Reserves:  

  *D. Freriks  105,09 J. Berenschot  110,00     
W. Lensink  104,16 S. Navis  109,00     
J. Meijer  89,72 R. Lensink-Samberg  107,81     
R. (Remon) Kempink  0,00 M. Roerdinkholder  90,00     
M. (Michel) Soyer  0,00 J.W. Kruisselbrink  0,00   
   
Aaltense Schietbond      

 
Eerste 

  
 Tweede  

 
    

1. Maatkamp  117,60 *G. Groters  116,28     
T. ten Dolle  117,23 B.Oonk  114,66     
H. te Kronnie  115,00 R. Verbruggen  113,00     
* A. te Kronnie  114,61 W. Hakstege  112,30     
A. Krosenbrink  109,92 G. Kruisselbrink  111,14     
J. Wiggers  108,60 A. (Alex) Geurkink  105,00     

 
Derde 

  
 Reserves:  

 
    

M.Oonk  116,78 J. Grevink  118,00     
* R. te Kronnie  113,53 R. Kamperman  114,00     
S. Navis  111,42 M. Roerdinkholder  0,00     
J. Berenschot (jr.)  109,69     
W. Lensink  102,14 * Betekend vijftalleider   

 



Bowlingcompetitie zit er weer op. 
Alles of Niks wint competitie, Nancy Dibbets wint slotavondwedstrijd !! 

Op 12 april vond bij “de Schoppe” de slotavond plaats van de bowlingcompetitie die 
afgelopen herfst en winter daar gespeeld werd. 
Het 21ste seizoen zit er dus weer op. De bowlingcompetitie begon in het seizoen 1992-93. 
Weliswaar toen met 4 teams maar een begin was er. 
De huidige competitie hebben we gespeeld met 11 teams. 
Per team spelen we dan 10 wedstrijden verdeeld over het seizoen september-maart. Voor de 
koppositie dienden zich in de loop van het seizoen 4 teams aan. Uiteindelijk was het ‘Alles of 
Niks’ die de meeste punten behaalden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Staand: Joop van Eerden, Henk Pleiter jr., Henk Pleiter sr. en Henk Freriks. 
Geknield: Anke de Zwart, Anja Kolkman, Marianne Westerhof en Janny Groters. 

 
De slotavond werd goed bezocht. Slechts één team was niet vertegenwoordigd.  
Op deze avond spelen we een wedstrijd waarbij uiteindelijk één winnaar overblijft. Per team 
wordt eerst uitgemaakt wie als vertegenwoordiger verder gaat. Deze (10) personen spelen 
een finaleronde. 
Nancy Dibbets van team Om=Om was deze avond goed op dreef. Met ruime afstand won zij 
deze wedstrijd. 
 

Op de volgende bladzijde de resultaten van de slotavond en de 
competitie.  
Al met al hebben we weer een leuk seizoen achter de rug. 
Normaal gesproken gaan we in september weer van start met een 
nieuwe editie. 
 
Mocht u met een groepje belangstelling hebben om deel te nemen… 
Informeer bij “de Schoppe”, tel: 565325 
 

 
 

 



Slotavond Bowlingcompetitie 2012-2013 op 12 april 2013. 
 
Uitslag avondwedstrijd: 
 
1.  Nancy Dibbets. 115 pnt 6. Bas Heesen   80 pnt.         
2.  Henk Lammers   96 pnt 7. José Visser          77 pnt   
3.  Alfred Siemes                86 pnt 8. Henk Veerbeek         73 pnt   
4.  Anja Kolkman   85 pnt 9. Lia Warmerdam  55 pnt 
5   Mariët Warmerdam   81 pnt        10.Esther Mengerink  54 pnt 
 
Seizoenuitslagen: 
 
Hoogste avondscore: 
Anja Kolkman 156  pnt  Certificaat             
Barry Berendsen 168  pnt  Certificaat 
 
Hoogste gemiddelde: (minimaal 9 wedstrijden) 
Anja Kolkman 123,7 pnt  Certificaat 
Henk Lammers 136,2 pnt  Certificaat 
 
Eindstand seizoen 2012-’13: 
 

Wedstrijden Totaal Hoogste 

Team: Aantal Pnt. Score score 

Alles of Niks 10 28 6855 160  Henk Pleiter jr. 
De Kegels 10 26 6680 166  Geert Jan Heesen 
Lewi's 10 26 6505 168  Barry Berendsen 
Om = Om 10 24 6581 145  Andries Mensink 
H. en O. 10 20 6147 160  Eddy ter Heurne 
Ranonkels 10 18 5921 139  Rianne Krosenbrink 
Meenkmolen 10 18 5871 147  Willy Kruisselbrink 
Super Girls 10 18 5778 150  Elise Holthausen 
B.C. Corle 10 16 6056 134  Harry Uwland / B. v.E. 
Corle Pinners 10 13 5499 128  Wim Toebes 
Twee Bruggen 10 13 5457 123  Esther Mengerink 
 
1e Plaats: Wisselbeker, medaille en een waardebon “de Schoppe” 

2e Plaats: Waardebon “de Schoppe”. 

3e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.  
 



 
   Agenda   

 
 
 
30 Juni Oriënteringstocht, 14.00 uur Den Tappen 
 
23-24 Aug. Volksfeest Corle, in en bij “de Woord”. 
 
 8  Sept. Koetsenclub Corle, rit + clubmiddag. 
 
15 Sept. Oefenzondag C.S.V. 10.00 uur “de Woord”  
 
 4  Okt. Eerste kaartavond in Miste, “den Tappen” 
 
25 Okt. Eerste kaartavond in Corle, “de Woord” 
 

********* 
Koetsenclub Corle:  9 juni – 7 juli en 1 augustus. 
 

********* 
 

Oud papieractie v.v. M.E.C.: 
21 september en 16 november(dan ook oud ijzer) 

 

 
 
 
 
 
 
 


