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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 2014 drie keer te laten verschijnen en wel 

op: 21 februari  -  23 mei en 19 september 

 

Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterlijke inleverdatum 

voor de eerstvolgende uitgave is dus 14 februari a.s. 

 

XXXXXXXXXX 

 

 
Kerstviering in Corle. 
 

De kerstfeestcommissie nodigt u uit voor de kerstviering welke dit jaar wordt 

gehouden op: 

 

woensdagavond 18 december 2013 

 

 

Locatie bij "De Woord" 

Aanvang 19.30 uur. 

 

 

                                                                         Kerstfeestcommissie Corle 

                                                                      Anke de Zwart (secr.) 
 
 
 
 
 



Ontspanning Commissie. 
 
Even een terugblik, 
 
Zondag 30 juni werd de fiets oriёnteringstocht gehouden, in samenwerking 
met Miste. 
Bennie en Gerda te Kronnie hadden weer een mooie tocht 
uitgezet, hier en daar was het  wel een beetje modderig maar 
iedereen is er door gekomen en dan maar even weer de fiets 
poetsen. 
Onderweg was er koffie en frisdrank voor de kinderen. 
Bij terugkomst bij “Den Tappen”werd iedereen nog een paar 
vragen gesteld. Hoe vaak bent u de Wooldseweg overgestoken ? Dit was 6 
keer. Door hoeveel buurtschappen bent u gekomen ? Dit waren er 4.  (Miste – 
Woold – Brinkheurne en Corle). En hoeveel km. was de tocht ? Dit was 25,5 
km. 
Freddy Bomers bedankte Bennie en Gerda voor het uitzetten van de rit, en 
hoopte dat er volgend jaar meer belangstelling zal zijn. 
1e werd Hans Stemerdink 2e Jan Ros en 3e Carly Bomers. 
De poedelprijs was voor Carla Prinsen. 
 

********** 
 
De kaartavonden voor dit seizoen in Corle zijn op vrijdag:       

25 okt.- 29 nov.- 31 jan.- 28 febr. en 28 maart. 
 
De kaart interland Corle/ Miste is op vrijdag 14 maart. 
Bij “De Woord” 20.00 u. 
 
Het buurtschappen toernooi wordt gehouden op vrijdag 14 
febr. bij “Den Tappen”, aanvang 19.30 uur. 
 

********** 
 
De ouderen middag is op donderdag 14 nov. om 14.00 uur bij “De Woord”. 
Er wordt o.a. bingo gespeeld en gekaart. 
Deze middag zullen we moeten bekijken of we door kunnen gaan met 
het organiseren van de middagen. Er zijn steeds minder mensen 
aanwezig en dan blijft het voor ons ook moeilijk om iets te organiseren. 
 
Ontspanning  commissie Corle. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
           Willy Kruisselbrink maakt namens Corle’s Belang deel uit van de buurtschappenvisie: 
 

“We zijn als bestuur van de buurtschappenvisie bezig met de uitwerking van diverse zaken.  
Er is inmiddels een nota Krimp gepresenteerd en van daaruit zijn diverse werkgroepen 
bezig met veel zaken. 

De volgende werkgroepen zijn actief: 

     -  cultuur          

     -  economie/glasvezel 

     -  behoud scholen buitengebied 

     -  wonen 

     -  zorg en welzijn 

     -  verkeer en veiligheid 

     -  sport en recreatie 

     -  voorzieningen 

     -  krimp 

     -  grenskwartieren (= samenwerking met de Duitse buurgemeenten) 

Het zou prettig zijn als er vanuit Corle ook mensen actief zouden zijn in diverse 
werkgroepen. Voor informatie kunnen ze altijd bij mij terecht. Vooral de werkgroep 
glasvezel is nog op zoek naar mensen. 

De nota Krimp is als pilot in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken in gang gezet. Eind oktober is er een vervolggesprek met mensen van het 
Ministerie”. 
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



 

 

  
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus heeft Corle onder ideale weers-
omstandigheden haar jaarlijks Volksfeest gevierd. 
Na het opstellen van de wagens en het hijsen van de vlag, vertrokken de wagens 
naar het koningspaar Carla en Edwin Nijenhuis. De optocht bestond uit 7 A-wagens 
en 13 B-wagens, totaal evenveel deelnemers als vorig jaar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
Eenmaal aangekomen bij het koningspaar was het een drukte van belang. We 
werden gastvrij onthaald. Behalve dat ze het koningspaar waren, waren ze die dag 
ook 12 ½ jaar getrouwd. Dat werd ook tegelijkertijd gevierd, ze hadden naast  de 
Corle`se feestvierders ook een flink aantal gasten voor hun 12 ½ jarig feest 
uitgenodigd. We hoorden dat het er ook `s middags nog super gezellig was. 
Rond 12.30 uur werd het volksfeest officieel geopend bij de Woord door onze 
voorzitter. Hij begon met “Het is alweer mooi weer”, en dat was het ook, beide dagen. 
Het was weer een lange optocht, 20 nummers totaal, prachtig. De jury bestond deze 
keer weer uit Vic Hulshof en Harrie Flipse. Ze spraken van een  goede optocht dat 
moeilijk te jureren was, veel nummers zaten met de uitslag dicht bij elkaar. Ze 
kenden de originaliteitprijs toe aan C.C.C.W. ( Corsoclub Corle Centrum West ) met 
“Mantel (pot) zorg”. De aanmoedigingsprijs voor de jeugd “De Woord trofee” ging 
naar Wendy en Krista met “Rosé + Bier” De eerste prijs bij de A-wagens was voor 
Twortwat met  “Virus””, en bij de B-wagens waren De Göttengeatre met  “Wi`j wilt wat 
te draken hebb`n !!” de winnaar. 
Er waren ook weer bedankjes, o.a. voor de verkeersregelaars, de geluidologen 
Johan en Appie, CSV voor het bemannen van de schietwagen vrijdagavond en voor 
de vlaggenrijder Peter Kroes. Ook de jury werd bedankt, ze willen eigenlijk niks 
hebben, alleen de (bijna traditionele) pot bier `s morgens bij aankomst om 8.15 uur 
vinden ze al goed. Toch krijgen ze beide een mooi Corle`s weerstation als dank. 
`s Middags waren er weer de kinder- en volksspelen in de feestweide.  
`s Avonds trad conferencier Peer op, die zeker door de ouderen goed werd  
 ontvangen. Na afloop was er gevarieerde muziek van Duo Reality. 

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



 
 
Traditiegetrouw vertrok zaterdagmorgen tijdens het Volksfeest in Corle een bus met  
22 Corle`se senioren voor een rondrit door de omgeving. Deze keer was de 
bestemming landgoed “Kotmans” in Miste, waar men rond kon kijken en tekst en 
uitleg kreeg van Henk Berenschot, daarna werd er bij gekletst onder het genot van 
een kop koffie en gebak. 
Na terugkomst in Corle was de nieuwe koning al bekend en kon men gelijk  
aanschuiven voor de kroning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
Om 10.00 uur werden de schutters voor het koningschieten verwacht, 15 schutters 
deden er mee. Om 10.30 uur werd het eerste schot gelost door het oude 
koningspaar. Na 67 schoten was het laatste stukje van de vogel er af en was de 
nieuwe koning bekend, onze voorzitter Ad Krosenbrink, hij heeft al verschillende 
jaren fanatiek mee geschoten en eindelijk wist hij de eer naar zich toe te trekken. 
Daarna was er de ontkroning en werd er afscheid genomen van het oude 
koningspaar Carla en Edwin Nijenhuis door de nieuwe koning/voorzitter Ad 
Krosenbrink, gevolgd door de kroning van het kersverse koningspaar Ad en Rianne 
Krosenbrink door interim voorzitter Dianne Berenschot. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdprins van Corle is Marek Egbers geworden na 59 schoten. 
Zaterdagmiddag was het weer gezellig druk op de weide met de volksspelen. De 
kleinsten onder ons vermaakten zich prima op het springkussen. Een oude traditie 
werd in ere hersteld, aan het eind van de middag was er weer een stoelendans, 
verschillende groepen hadden zich opgegeven, in de finale streden alle 
groepswinnaars fanatiek tegen elkaar met als uiteindelijke winnaar Ronald 
Kruisselbrink. 
Aan het eind van de middag werd onder begeleiding van Muziekvereniging Excelsior   
de vlag gestreken. Hiermee was Volksfeest 2013 officieel ten einde. 



De zaterdagavond was weer super, het dak ging eraf met muziek van de Fashion 
Showband. 
 
Enkele uitslagen; 
Optocht. 
A-wagens 
1e                  Twortwat :  “Virus” 
B-wagens 
1e                  De Göttengeatre  :  “Wi`j wilt wat te draken hebb`n !!” 
 
Originaliteitprijs: C.C.C.W. ( Corsoclub Corle Centrum West );  Mantel (pot) zorg 
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : Wendy en Krista  ; Rosé + Bier 
 
Koningsschieten     ( 15 deelnemers ) 
Koning;  Ad Krosenbrink : 67e schot. 
 
Rechtervleugel: Carla Nijenhuis 
Linkervleugel: Jan Willem Kruisselbrink 
Kop : Geert Kruisselbrink 
Staart: Rianne Krosenbrink 
Romp: Ad Krosenbrink 
Pechprijs: Wendy Mengerink 
 
Prinsschieten     (19 deelnemers) 
Jeugdprins: Marek: Egbers  59e schot   
 
Uitslagen Volksspelen 
Algehele winnaar vogelschieten over alle categorieën: Jan Willem Kruisselbrink 
Vogelschieten heren 50-: 1e Jan Willem Kruisselbrink, 2e Wouter Dreijers,  
                                         3e Engelber Hijink. 
Vogelschieten heren 50+: 1e  Geert Groters, 2e Marcel Lageschaar, 3e Leo Kolkman. 
Vogelschieten dames: 1e Tanja Klanderman, 2e Krista te Kronnie. 
Bustrappen: 1e Nick Hudepohl, 2e Lars Beijers, 3e Dennis Maas  
Kaartschieten: 1e Bennie Oonk, 2e Ronnie te Kronnie, 3e Deliaan van Eerden 
Jeu de boules: 1e Anja Wilterdink, 2e Gerit Fransen , 3e Emiel de Zwart 
Busgooien: 1e Deliaan van Eerden, 2e Steven Maas, 3e Henny Grijsen 
Haakse sjoelbak: 1e Gerrit Leppink, 2e Willy Schreurs , 3e Max Hijink 
Bierpul schuiven: 1e Marleen Wieskamp, 2e Renate Berentsen, 3e Jetje v.d. Wal 
Jeugdvogelschieten: 1e Arne Wiggers. 
Stoelendans: Ronald Kruisselbrink  D.O.M. 
Poelen koningschieten: Wilma Grievink 
Raden maar (kurken tellen) winnaar:  Stefan Maas 
 
 

Voorjaarsactiviteit 2014 
Staat gepland voor 

Zaterdagavond 5 april 
 

Noteer het alvast in Uw agenda !!!! 



 

 

 

Glashelder  

 
We zijn begonnen. Na enkele proef-optredens hebben we in de voorbije week 2 

optredens verzorgd met ons nieuwe programma “Glashelder“. Op 5 september waren 

we te gast bij OZO, Oranjevereniging Oene en op 12 september stonden we 

geprogrammeerd voor het donderdagavond programma van vereniging volksfeest 

Kotten. De koppies stonden best wel een beetje strak gespannen, want het was maar 

afwachten of het programma goed zou lopen. Daar was na afloop geen twijfel meer 

over. We hebben 2 fantastische optredens gehad met een zeer enthousiast publiek. De 

perikelen rond café Glashelder slaan goed aan en met name in Kotten konden we 

dankbaar gebruik maken van enkele actuele onderwerpen.  

Nu maar afwachten of het succes van beide optredens andere verenigingen bereiken, 

zodat we nog een aantal aanvragen krijgen. De Raddreijers zijn er klaar voor. 

 

Impressiefoto’s Oene  : www.feestinoene.nl 

Impressiefoto’s Kotten : www.wilhelmina-kotten.nl   ( binnenkort ) 

 

Met vriendelijke groet  :  www.de-raddreijers.nl 

 

********* 

 

Bowlingcompetitie “In de Schoppe” weer begonnen. 
 

Op 5 september is de bowlingcompetitie weer van start gegaan. Er is ten 

opzichte van vorig seizoen niet veel gewijzigd. Alle teams (11) hebben zich 

weer aangemeld. Er moeten dus 10 wedstrijden gespeeld worden. 

Hoe het verloopt, we wachten het af. 

Wel heeft de kampioen van vorig seizoen z’n eerste wedstrijd verloren. 

Verder heeft Koningin Rianne met haar Ranonkels al een persoonlijke score 

van 144 neergezet. 

De actuele stand vindt u op www.corle.eu 

 

De slotavond van de bowlingcompetitie is vastgesteld op 11 april 2014. 

 

 
                                        Bernard van Eerden                  

 

 
 



Agenda 
 

 
25 Okt. Eerste kaartavond Corle, 20 uur “de Woord” 
 
14 Nov. Ouderenmiddag, 14.00 uur, “de Woord” 
 
29 Nov. Kaartavond Corle, 20.00 uur, “de Woord”. 
 
18 Dec. Kerstviering Corle, 19.30 uur,  “de Woord”. 
 
31 Jan. Kaartavond Corle, 20.00 uur, “de Woord”. 
 
14 Febr. Buurtschappentoernooi,19.30 u “den Tappen” 

 
28 Febr. Kaartavond Corle, 20.00 uur, “de Woord”. 
 
14 Mrt Kaartinterland Corle / Miste, 
                                                  20.00 uur bij “de Woord” 
 
28 Mrt Kaartavond Corle, 20.00 uur, “de Woord”.             
 5  April Voorjaarsactiviteit, Ver. Volksfeest Corle 
11 April Slotavond Bowlingcompetitie 
 

********* 

Kaartavonden in Miste, “den Tappen”, aanvang 20.00 uur. 
 

27 sept.-18 okt.-1 nov.-15 nov.-10 jan.-24 jan.-7 febr. -21 febr.- 7 mrt. 
 

********* 
Oud papieractie v.v. M.E.C.: 

21 september en 16 november(dan ook oud ijzer) 

 
 


