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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. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 16 mei a.s. 

******** 
Bij het begin van een nieuwe jaargang.  
 
Met genoegen presenteren we u weer een nieuwe editie van het 
Buurtpraotjen. We zijn toe aan jaargang 40. Een klein jubileum dus. 
’t Is allemaal begonnen in de school als schoolkrant. Schoolaangelegenheden die 
werden aangevuld met berichtjes van verenigingen in de buurtschap. De school werd 
gesloten, het rijke verenigingsleven in Corle verschraalde. Dit heeft natuurlijk ook 
invloed gehad op de inhoud van ’t Buurtpraotjen. De frequentie van verschijnen werd 
iedere keer aangepast. Momenteel zitten we op 3 edities per jaar. Hiermee hopen we 
u toch te kunnen (blijven) voorzien van zinvolle informatie.  
Mogelijk komen we in een volgende editie nog eens terug op de geschiedenis van 
ons Buurtpraotjen. 

******** 
 

4 Mei herdenking in Corle 
 
Op zondagavond 4 mei is er vanaf 19.45 uur de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik 
Vriezenbank in het centrum van Corle, voor restaurant De Woord.  
 
Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen. Wij 
staan stil bij het jaarthema “vrijheid geef je door”. Wij leggen geen krans maar reiken 
de aanwezigen een bloem aan die ze zelf in de aanwezige vazen bij het monument 
kunnen plaatsen. Dit onder begeleiding van passende muziek. 
 
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen hebben we een extra activiteit. 
Na afloop nodigen wij u uit voor een kop koffie of thee bij restaurant de Woord. Voor 
de kinderen is er frisdrank. 
 
 



Ontspanningscommissie Corle. 
 
Uitslag Kaartavonden. 
 
25 okt. 
1e. Anita Oonk  1073p.                                  
2e. Harry Uwland  1032p. 
3e. Henk te Selle  1025p. 
4e. Geert Lammers  1024p. 
De poedelprijs was voor Jan Oonk met 852 punten. 
 
29 nov. 
1e. Harry Uwland  1185p. 
2e. Henk te Selle  1081p. 
3e. Ineke van Goor  1048p. 
4e. Henk Pleiter  1044p. 
De poedelprijs was voor Carla Prinsen met 791 punten. 
 
31 jan. 
1e. Anita Oonk  1113p. 
2e. Ingrid Paalder  1080p. 
3e. Jan Prinsen  1052p. 
Deze keer was de poedelprijs voor Jeanette te Lindert met 876 punten. 
 
De volgende kaartavonden zijn: 28 febr. en 28 maart. 
De kaart interland Corle/Miste is op vrijdag 14 maart  bij ”De Woord”. 
Aanvang  20.00 uur. 
 

******** 
 
Ouderenmiddag. 
Op 14 nov. was de laatste ouderenmiddag. Er werd bingo gespeeld, gesjoeld en 
gekaart. Bij het sjoelen en het knikkerspel werd Lia Warmerdam eerste. 
 
Door het afnemende aantal bezoekers hebben we moeten besluiten met 
deze middagen te stoppen. 
De ontspanningscommissie heeft het ongeveer 25 jaar met veel plezier 
georganiseerd. 
 

******** 
Net binnen……..!!! 
 
Buurtschappen kaarttoernooi. 
Dit kaarttoernooi wat vorig jaar voor het eerst werd gehouden en toen door Corle 
werd gewonnen is deze keer gewonnen door Kotten/Brinkheurne. 
Corle is tweede geworden. In de volgende buurtkrant een uitgebreider berichtje. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de algemene jaarvergadering 
op woensdag 5 maart 2014 om 20.00 uur bij de Woord. 
 
Agenda:  
 
1. Opening       
2. Mededelingen      
3. Jaarverslag secretaris 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie 
6. Bestuursverkiezing; 

-  Aftredend en herkiesbaar zijn Ad Krosenbrink en Bennie te Kronnie. 
 Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij   

    het bestuur. 
-  Aftredend en niet herkiesbaar is Dianne Berenschot. 

 Het bestuur draagt Carla Nijenhuis voor als nieuw bestuurslid en penningmeester. 
 Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij   
 het bestuur.  
 Opm. Dianne Berenschot is aftredend als penningmeester, maar blijft betrokken als  
 interim bestuurslid/vicevoorzitter t/m september. 

7. Activiteiten 2014 
8. Rondvraag    
9. Sluiting          

                               
Commissieleden die aftredend zijn, worden verzocht de naam van hun opvolger door te geven aan het 
bestuur. Denkt u eraan de rozet over te dragen aan uw opvolger? 
 

                     “ Fet Vout Veest”     
 
                       Zaterdag 5 april, noteer de datum in Uw agenda. 

           
 
               

 

 

 

 

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



 
 
 

Glashelder  
 
We komen met het programma Glashelder op toeren. In de afgelopen periode hebben we een 
viertal optredens afgewerkt. De meest in het oogspringende was het optreden voor de 
Dialectkring Achterhoek en Liemers op zondagmorgen 2 februari bij Erve Kots. Een 
stampvolle zaal genoot van een aangepast programma. Op verzoek van de organisatie hebben 
we een mixprogramma gepresenteerd van liedjes uit het vorige programma ZGAN en het 
huidige Glashelder. Tussendoor werd met korte schetsjes de verbinding gelegd tussen de 
zangnummers. Een concept wat erg goed in de smaak is gevallen. Voor ons was het ook een 
primeur, maar is niet slecht bevallen. Voor dit optreden hebben we oud-toetsenist Ali Horn 
benaderd, omdat Gerrit Verbeek verhinderd was. Ook zij was in goede vorm. 
 
Eind vorig jaar zijn we door dezelfde dialectkring genomineerd voor het planten van een 
boom bij Kotman in Miste. Aanleiding van deze nominatie is het feit dat de Raddreijesr al 
bijna 50 jaar het dialect een warm hart toedraagt en wij als ambassadeurs van het dialect door 
de regio trekken. Een delegatie van ons gezelschap heeft op vrijdagmiddag 15 november aan 
het Schrieverspad een beuk geplant. Mocht u een kijkje willen nemen, de beuk waarbij met 
bordje met de tekst: “Wie’j drei’jt d’r neet um hen, dissen is van de Raddreijers“ is geplaatst, 
hebben wij geplant. 
 
Voor de komende maanden staan 5 optredens gepland en 2 aanvragen zijn op dit moment in 
behandeling. Gezien de recessie in het amusementswereldje zijn we content dat organiserende 
verenigingen het oog op de Raddreijers laten vallen. Een uitdagend optreden staat gepland op 
woensdag 19 maart. Dan steken we voor het eerst met de Raddreijers de grens met Noord 
Brabant.over. We zijn door de KVO afd. Cuijk gevraagd om een avond te verzorgen ter 
gelegenheid van haar 85 jarig bestaan. We verwachten dat we, gewapend met de Tom-Tom, ‘t 
Wapen van Wanroij zullen vinden. 
 
Impressiefoto’s van zowel de boomplant in Miste als het optreden voor de dialectkring zijn te 
vinden op de website : www.dialectkring.nl 
 
Met vriendelijke groet  :  www.de-raddreijers.nl 

 

Koetsenclub Corle 

De Koetsenclub Corle heeft voor 2014 de volgende ritten gepland staan: 

zondag 13 april Halve rit 
zondag 18 mei 
woensdag 4 juni avondrit                           
woensdag 18 juni avondrit 
zondag 13 juli  
zondag 10 augustus 
zondag 14 september halve rit en clubmiddag 
zondag 12 oktober snertrit 



 

Metriendelijke groet, 

 Op verzoek van CBBW onderstaande informatie: 

 
Waarom overstappen op glasvezel? 
Op dit moment hebben we een prima voorziening in het buitengebied wat betreft televisie, internet en 
bellen. We hebben een perfect beeld op onze TV, kunnen probleemloos bellen en hebben vaak 
voldoende snelheid op het internet voor onze bezigheden. 
Woarumme dat glasvezel? Tis völle duurder en ut is toch good zo? Ik doo der neet an met. 
De wereld om ons heen verandert. Als we kijken naar de technologische ontwikkelingen, weten we nog 
niet precies waar we over 10 jaar staan. Een ding is zeker, het dataverkeer neemt gigantisch toe. 
Hierbij valt te denken aan gebruik van live beelden, uitzending gemist, foto’s versturen, college volgen 
door onze kinderen, online communiceren/vergaderen, beveiliging van onze woning, controle van onze 
ouders door een zorginstelling enzovoort, enzovoort. Kortom: het heen en weer sturen van data gaat 
enorm toenemen. 
Waarom glasvezel? 
Glasvezel is al een paar decennia in gebruik bij Defensie en Telecombedrijven. Het is een zeer 
betrouwbare verbinding met de snelheid van LICHT. Een snellere verbinding is er niet en zal ook de 
komende decennia niet overtroffen worden door een ander systeem. Daarnaast heeft het een 
onbeperkte capaciteit, waardoor we bovenstaande activiteiten probleemloos kunnen uitvoeren. 
Het huidige netwerk (koperen telefoonkabels) is niet in staat om de toekomstige datastromen te 
kunnen verwerken. Zeker niet met de benodigde snelheden. Daarnaast is de leeftijd van dit netwerk 40 
à 50 jaar en de houdbaarheidsdatum is verstreken. Een gedeelte van de kabels moet de komende 
decennia vervangen worden. Echter zal de eigenaar van dit netwerk hiermee zo lang mogelijk wachten, 
omdat de vaste telefoon steeds meer wordt verdreven door mobiele telefonie. De huidige kabels in het 
buitengebied vervangen voor alleen dataverkeer is voor de eigenaar niet meer lonend. Tevens zullen 
door deze veroudering waarschijnlijk meer storingen ontstaan. 
Hetzelfde geldt ook voor de mobiele netwerken. Zoals iedereen gemerkt heeft, duurt het in 
vergelijking met andere delen van Nederland erg lang voordat ons gebied wordt voorzien van een 
deugdelijk netwerk. Zelfs op dit moment kan er in grote delen van ons buitengebied nog steeds niet 
mobiel gebeld worden. Reden is dat het gewoonweg niet lonend is voor providers (o.a. KPN, 
CanalDigitaal). Wij willen niet dat de leefbaarheid van ons woongebied bepaald wordt door deze 
economische ‘willekeur'. 
Inmiddels zijn er ruim 1.000.000 huishoudens aangesloten op glasvezel. Het komend jaar zal dit het 3- 
voudige zijn. Hieruit kan men dus al concluderen dat de komende jaren het grootste gedeelte van 
Nederland is aangesloten op glasvezel. Als gevolg hiervan zal men grootschalig gebruik gaan maken van 
de mogelijkheden van snel dataverkeer. Om niet geïsoleerd te raken van de rest van Nederland en het 
buitengebied van Winterswijk aantrekkelijk te houden, is een snelle verbinding dus essentieel! 
Zijn de kosten het probleem? 
In de huidige situatie betaald een gemiddeld gezin voor een compleet pakket, bestaande uit internet, 
bellen en TV , tussen de € 55,-- en € 70,-- per maand. Deze kosten worden door providers in rekening 
gebracht. Er kan met zekerheid gesteld worden, dat deze kosten de komende jaren zullen stijgen. 
Zeker als providers op de hoogte zijn dat wij geen glasvezel zullen krijgen. Hierdoor hebben zij een 
machtige positie, waardoor onderhandelingen niet mogelijk zijn. 
Voor de constructie zoals deze door het CBBW wordt aangeboden, betaald men eenmalig € 250,-- en 
maximaal € 81,-- per maand, bestaande uit abonnementskosten, coöperatiekosten en aanlegkosten 
(incl. rente). De abonnementskosten kunnen als gevolg van inflatie tijdens de looptijd iets toenemen. 
Echter zal het maandelijks bedrag hierdoor nauwelijks stijgen. Na 15 jaar zijn de leden volledig eigenaar 
van het netwerk en kunnen ze zelf continu onderhandelen met de verschillende providers. 
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



Voor alle duidelijkheid: de maandelijkse kosten zijn inclusief de aanlegkosten van € 3.630,-
- inclusief 
rente over 15 jaar! In vergelijking met de huidige situatie lijkt het in eerste instantie 
duurder, maar 
op de langere termijn is het aanzienlijk goedkoper, beter en betrouwbaarder. 
Indien men kiest voor eenmalige betaling van de aanlegkosten (€ 3.630,--), zijn de maandelijkse kosten 
(bestaande uit rond abonnement- en coöperatiekosten) € 52,-- per maand. (zie folder van CBBW). Zeer 
belangrijk is dat men pas gaat betalen als het geheel is aangelegd en de werking goed en naar 
tevredenheid functioneert! 
Daarnaast is er het grote voordeel dat men als coöperatie zelf kan beslissen en niet afhankelijk is van 
providers. Wij blijven baas in eigen keuken! 
Wat zijn de nadelen: 
Een nadeel van elk netwerk is beschadiging. Indien een glasvezel defect is, zijn alle diensten niet 
beschikbaar en moet men wachten tot het defect is gerepareerd. Hiervoor worden duidelijke 
contracten afgesloten met een van te voren vastgelegde reactietijd. 
Op dit moment ziet men glasvezel niet als een noodzaak, omdat de technologische ontwikkelingen en 
mogelijkheden nog niet bekend zijn bij alle mensen. Aangezien de kosten de eerste 2-3 jaar tussen de € 
10,-- en € 20,-- per maand hoger liggen in vergelijking met de huidige aanbieders, ziet men het nu nog 
niet zitten. 
Er zijn fouten gemaakt bij de aanleg van de eerste glasvezelnetwerken. Hiervoor is men bang. Iedereen 
kent wel een situatie waar het niet echt goed werkt. Echter worden de netwerken nu in een andere 
structuur aangelegd, waardoor deze problemen worden voorkomen (meer ervaring). 
Conclusie: 
Glasvezel is voor de toekomst van onschatbare waarde voor iedereen. Ook voor het buitengebied van 
Winterswijk is deze voorziening enorm belangrijk. 
Indien wij geen glasvezelnetwerk aanleggen, raken we de komende jaren geïsoleerd. Dit zal 
consequenties hebben voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van ons buitengebied. Denk hierbij 
aan bedrijfsleven, nog meer leegloop van de buurtschappen en waardevermindering van onze huizen. 
We hebben een niet meer in te halen achterstand op andere buitengebieden waar inmiddels wel 
glasvezel is, of wordt aangelegd. 
Niet aangesloten buitengebieden zullen steeds schaarser worden en dus minder interessant voor 
providers. Dit zal zeker niet ten goede komen voor de kwaliteit en prijs in de toekomst. 
Wij roepen u dringend op om deel te nemen aan deze eenmalige mogelijkheid tot 
het verkrijgen van glasvezel. U leest het goed. Als wij van deze mogelijkheid geen gebruik maken, zal 
een glasvezelnetwerk heel ver weg liggen voor ons en zijn we compleet afhankelijk van de providers. 
Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website www.cbbw.nl. Hierop kunt u ook de meeste 
antwoorden op uw vragen vinden. 

 
GLASVEZEL IS VAN BELANG VOOR ONS ALLEMAAL!!! 
VUL NU HET ANTWOORDFORMULIER IN. 
DEZE IS TE VINDEN OP: WWW.CBBW.NL  
HET IS NU OF NOOIT!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Winterswijk, februari 2014. 
 
Het is al even geleden, maar hierbij een kort verslag van de oefenzondag, die gehouden is 
op zondag 15 september 2013. 
 
Ondanks het mooie weer, waren veel schutters aanwezig om de nieuwe buksen te 
bewonderen en te proberen/testen.  
 
Langs deze weg –al is dat niet vermeldt op de oefenzondag- willen wij Henk Berenschot nog 
bedanken voor de nieuwe cijfers en letters op de prijzenkast. Deze zijn op een vakkundige 
manier gemaakt en aangebracht. Henk heeft een attentie ontvangen voor zijn werk. 
 
Ook hebben we 2 nieuwe leden mogen begroeten: Remon Kempink en Michel Soyer. Zij zijn 
het 7e team op de W.S.B. zondag komen versterken. Dank voor het aanmelden gaat uit naar 
Daudi Freriks. 
 
Daarna zijn de bestpresterende schutters van het seizoen 2012-2013, van zowel in de A.S.B. 
(Jurgen Maatkamp) als in de W.S.B. (Engelbert Hijink), gehuldigd. 
 
Ook het kampioensvijftal 2 van het A.S.B. seizoen 2012/2013 is gehuldigd. 
Het team:  Benni Oonk, Geert Groters, Wim Hakstege, Geert Kruisselbrink, Vincent Krabben,                    
Remco Verbruggen en Rudy Kamperman hebben allen daarbij een mini-bierpakketje mogen 
ontvangen. 
 
Jubilarissen waren er ook: Jopie Damkot en Stefan Maas, beide 25 jaar lid. Zij hebben een 
trofee in ontvangst mogen nemen. 
We hebben ook een “speciale” jubilaris in ons midden: de Koning van Corle, Ad Krosenbrink, 
ook al 25 jaar lid van onze vereniging. Hij was helaas niet aanwezig op de oefenzondag, 
maar de voorzitter van C.S.V. heeft de trofee persoonlijk naar de voorzitter van V.V.C. op 
zijn paleis gebracht. Alwaar Ad dus ter plaatse gehuldigd is. 
 
Dan werd er ook nog geschoten en gelijk al werden er kaartjes 60 en 59 geschoten.  
Winnaar van de oefenzondag 2013 is geworden: Jan Grevink. Hij heeft een worstenpakket 
als prijs in ontvangst genomen. 
 
 
       Met vriendelijke groeten, 
 
       Het bestuur van C.S.V. 
 
 
 



Aaltense Schietbond (A.S.B.) 
 
klasse : A2  
BSV 2 5728 16 5674 4              
Diana 1 5721 15 5605 5              
Onder ons 1 5767 14 5669 6              
C.S.V. 1 5643 10 5642 10              
de Aanleg 3 5632 8 5725 12              
Hamiwo 1 5633 7 5673 13              
Veldschutters 1 5602 6 5658 14              
C.S.V. 2 5621 4 5701 16              
klasse : B3  
Dale West 4 5582 18 5467 2              
C.S.V. 3 5536 14 5397 6              
VSV 1 5491 14 5487 6              
DSV 5 5468 10 5442 10              
KSV 2 5429 10 5458 10              
BSV 4 5330 6 5489 14              
Lintelo 3 5490 4 5542 16              
Grensschutters 2 5473 4 5517 16              
 
Winterswijkse Schietbond (W.S.B.) 
 

Plaats Klasse 5-tal  Score  Punten Score 
tegen 

Punten 
tegen 

1 A1 C.S.V. 1 6426 18 6314 4 

2 A1 Diana 1 6374 16 6320 6 

3 A1 Juliana 2 6331 13 6335 9 

4 A1 Vosseveld 1 6275 12 6307 10 

5 A1 S.V.K. 2 6372 11 6345 11 

6 A1 Eendracht 1 6344 10 6354 12 

7 A1 Nimrod 2 6363 8 6342 14 

8 A1 Buksveld 3 6219 - 6387 22 

 
1 A2 B.S.V. 1 5732 14 5649 6 

2 A2 Nimrod 3 5719 14 5672 6 

3 A2 Juliana 3 5710 13 5696 7 

4 A2 C.S.V. 2 5717 12 5716 8 

5 A2 Juliana 5 5665 8 5708 12 

6 A2 S.V.K. 3 5663 7 5696 13 

7 A2 Diana 2 5689 6 5701 14 

8 A2 Vosseveld 2 5645 6 5702 14 

 
1 B1 D.S.V. 1 6298 19 6225 3 

2 B1 W.T.M. 2 6247 15 6224 7 

3 B1 Juliana 4 6289 14 6222 8 

4 B1 de Treffer 2 6237 10 6243 12 

5 B1 C.S.V. 3 6213 10 6195 12 

6 B1 B.S.V. 2 6175 8 6222 14 

7 B1 Juliana 6 6140 7 6172 15 

8 B1 Nimrod 4 6181 5 6277 17 
 

 
 



Plaats Klasse 5-tal  Score Punten Score 
tegen 

Punten 
tegen 

1 B2 W.T.M. 3 5624 19 5536 1 

2 B2 Eendracht 2 5570 12 5516 8 

3 B2 C.S.V. 4 5574 11 5575 9 

4 B2 D.S.V. 2 5595 10 5587 10 

5 B2 S.V.K. 5 5549 8 5589 12 

6 B2 B.S.V. 3 5550 7 5565 13 

7 B2 Juliana 7 5548 7 5570 13 

8 B2 Buksveld 7 5478 6 5550 14 

 
1 C1 Buksveld 4 6220 16 6085 6 

2 C1 S.V.K. 4 6154 14 6099 8 

3 C1 K.S.V. 2 6088 12 6087 10 

4 C1 Vosseveld 3 6052 12 6060 10 

5 C1 C.S.V. 5 6017 10 6042 12 

6 C1 B.S.V. 4 6060 8 6098 14 

7 C1 Praathuis 1 6051 8 6108 14 

8 C1 Juliana 8 6022 8 6085 14 

 
1 D2 S.V.K. 7 5314 14 5151 6 

2 D2 Nimrod 7 5400 12 5281 8 

3 D2 de Treffer 3 5284 12 5265 8 

4 D2 K.S.V. 3 5266 12 5247 8 

5 D2 Juliana 11 5313 10 5271 10 

6 D2 B.S.V. 7 5156 8 5249 12 

7 D2 Praathuis 2 5128 6 5207 14 

8 D2 C.S.V. 6 5066 6 5256 14 

 
1 F1 Nimrod 10 5983 22 5454 - 

2 F1 C.S.V. 7 5789 16 5594 6 

3 F1 Juliana 14 5668 14 5548 8 

4 F1 W.T.M. 6 5418 10 5401 12 

5 F1 Juliana 16 5555 8 5557 14 

6 F1 K.S.V. 4 5392 8 5484 14 

7 F1 Praathuis 3 5270 6 5472 16 

8 F1 B.S.V. 8 5000 4 5565 18 

 
Bekijk ook eens onze Facebook pagina voor het actuele nieuws: 
https://www.facebook.com/CsvCorleseSchietvereniging?ref=hl  

 
 
 
 
 
 



Agenda 
 

 
28 Febr. Kaartavond Corle, 20.00 uur, “de Woord”. 
 
 5  Mrt Jaarvergadering Ver. Volksfeest Corle,  

20 uur “de Woord” 
 7  Mrt Kaartavond Miste, “den Tappen”, 20 uur. 
 
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 

Een “Fet Vout Veest”, 20.00 uur “de Woord” 
 

11 April Slotavond Bowlingcompetitie 
 
30 April Ledenvergadering C.S.V., 20 u. “de Woord” 
 
 4  Mei “4 Mei herdenking”,19.45 uur bij “de Woord”. 
 

********* 
Koetsenclub Corle, geplande ritten: 
 

13 april- 18 mei- 4 juni- 18 juni- 13 juli- 10 aug.-14 sept.- 12 okt. 
 

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

 
10 mei, 20 september en 15 november (dan ook oud ijzer) 

 
 


