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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 R. Hudepohl/E. Nijenhuis               535636 /531909 

 
Met deze, alweer laatste uitgave van 2014 sluiten we de 40 ste jaargang af. De gemeenschappelijke 
activiteiten die plaats vonden in Corle passeren nogmaals in berichtvorm. 
Wat weer betreft hebben we, op een dipje na in augustus, een hele mooie zomer gehad.  
’t Was ook een zomer met veel narigheid elders in de wereld. Vliegtuigongelukken, oorlogen, het 
hield ons allemaal bezig. 
Door omstandigheden hebben we dit jaar geen nieuwe koning(in) in Corle gekregen. U leest er over in 
het verslag van Volksfeest Corle. Graag uw aandacht hiervoor en de andere berichten. 
 

******** 
 
Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2015 drie keer te laten verschijnen en wel op: 

20 februari  -  22 mei en 18 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 13 februari a.s. 
 

******** 
 
Een bericht van het 4 mei comité. 
 
Hierbij bericht ik dat het 4 mei comité de herdenking bij de Hendrik Vriezenbank in andere 
handen geeft. Dit is op 4 mei na de bijeenkomst aan Ad Krosenbrink meegedeeld. 
Ik treed na 9 jaren af, Henk Heijs na 8.  
Maria van Eerden heeft te kennen gegeven nog bij de commissie te willen blijven en stelt haar 
creatieve talent beschikbaar. 
De organisatoren met ingang van 2015 zijn: Gea Tolkamp, Henk te Kronnie en Maria  van 
Eerden. 
Rest mij, mede namens Henk te vermelden dat wij de bijeenkomsten met warme, oprechte 
interesse afgelopen jaren hebben georganiseerd en de fakkel graag overdragen aan de 
volgende generatie. 
Wij wensen hen veel succes. 
 
Vriendelijke groet 
Ingrid Gijsbers 
 
 



Ontspanningscommissie Corle. 
 

Zondag 13 juli werd een fietstocht georganiseerd door de Ontspanningscommissie Miste en 
Corle. Start en finish waren bij restaurant “De Woord”. 
Op een prachtige mooie zomermiddag werd door een groot aantal deelnemers een tocht 
van circa 20 km gefietst. 
Gerda en Bennie te Kronnie hadden een mooie niet al te moeilijke tocht uitgezet. 
Na afloop was het heerlijk vertoeven in de tuin van de fam. Kroes.  
 

De uitslag. 
 

1e. Hans Stemerdink 
2e. Freddy en Anja Bomers 
3e. Jan en Annie Ros 
De poedelprijs was voor de fam. Berendsen. 
De aanmoediging prijs voor Wenke, Carly. Dounja en Jorik. 

 
########### 

 
De kaartavonden voor dit seizoen zijn: 

31okt. - 28 nov. - 30 jan. - 27 febr. en 27 maart. 
 
Bij “De Woord”aanvang 20.00 uur. 
 
De kaartinterland is Miste/Corle is op vrijdag 6 maart bij “Den Tappen”. 
 
Het buurtschappen toernooi word gehouden op vrijdag 20 maart  bij Den Tappen”. 
 
Ontspannings commissie Corle. 

 

 
Kerstviering in Corle. 
 
De kerstfeestcommissie nodigt u uit voor de kerstviering welke dit jaar wordt gehouden op: 

 
woensdagavond 17 december 2014         

 
Locatie bij "De Woord" 
Aanvang 19.30 uur. 

                                                              Kerstfeestcommissie Corle 
                                                       Anke de Zwart (secr.) 



 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. Verslag van de kascontrole commissie 

Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie 
 

7. Bestuursverkiezing 
Verslag tweejaarlijkse bijeenkomst op donderdag 8 mei 2014 om 20.00 uur bij 
“De Woord”. 
 
Aanwezig zijn 8 leden en het bestuur. 
    
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Mededelingen 
 
3. Tweejaarlijks overzicht  

De secretaris geeft een overzicht van de activiteiten van de afgelopen twee jaar. 
De voorzitter geeft een toelichting op de werkgroepen zorg en verkeersveiligheid 
vanuit de BSV. Voor de werkgroep verkeersveiligheid bestaat voor onze 
buurtschap nog een vacature. De voorzitter spreekt haar dank uit voor Peter Kos, 
Edwin Nijenhuis, Ruud Hudepohl en Alfred Siemes voor hun werk en inzet bij het 
opzetten van de nieuwe Corlewebsite. 

 
4. Tweejaarlijks financieel verslag van de penningmeester 

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag en de diverse posten. Het 
verslag wordt goedgekeurd met applaus.  

 
5. Verslag van de kascontrole commissie  

De kascommissie bestaat uit Bennie te Kronnie en Ad Krosenbrink.  Ze keuren 
het verslag goed. De voorzitter bedankt de kascommissie, in het bijzonder Ad die 
niet herkiesbaar is. Dianne Berenschot wordt aangesteld als nieuw lid van de 
kascommissie.  

 
6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Marcel Egbers. Marcel wordt met applaus herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Alfred Siemes. De voorzitter bedankt Alfred voor 
zijn inzet en biedt hem namens Corles Belang een attentie aan. Alfred bedankt de 
aanwezigen voor de samenwerking en het vertrouwen. 
Het bestuur heeft Marcel Lageschaar als kandidaat gevraagd. Marcel wordt 
gekozen met applaus. Marcel bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen. Een 
belangrijke drijfveer voor hem om zitting te nemen in het bestuur, is het in stand 
houden van de leefbaarheid van het buitengebied. De leegstand en verpaupering 
in het centrum van Corle baart hem zorgen.  
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



 
7. Rondvraag 

 Bernard van Eerden vraagt naar de voortgang van het glasvezelnetwerk nu 
het aantal aanmeldingen niet is gehaald. De aanmeldtermijn is verlengd. 
Geprobeerd wordt het plan wel te realiseren. Hierna volgt een discussie over 
de snelheid van ontwikkelingen, het verschil in benadering van particulieren en 
ondernemers, financiering, etc. 

 Dianne Berenschot vraagt naar de voortgang van de reanimatiecursussen- 
AED. De start en vervolgcursussen zullen centraal georganiseerd worden door 
de BSV. Helaas zit daar weinig schot in. De voorzitter brengt dit opnieuw 
onder de aandacht van de BSV-werkgroep. 
Tevens vraagt ze zich af of de wegversmallingen op de Corleseweg nog wel 
zinvol zijn. Het heeft weinig invloed op de snelheid en voorrang is niet 
geregeld. Bij Joop van Eerden staat geen bord wegversmalling. De voorzitter 
neemt het punt mee naar de commissie Verkeer en Veiligheid. 

 Gevraagd wordt naar de verdeling van verenigingen die deelnemen aan de 
zwerfvuilactie. In het voorjaar om toerbeurt CSV en de Kerstfeestcommissie. 
Elk najaar VVC. 

 Hans Rauwerdink vertelt namens Natuurmonumenten dat er een wandelpad is 
ontwikkeld in samenwerking met het landgoed Sligs. Vanaf half juli zullen er 
plagwerkzaamheden plaatsvinden aan de Meddose kant van het veen, 
mogelijk ook aan de Corlese kant. Vorig jaar was het hard rijden met te volle 
vrachten zand een terugkerend probleem. De werkzaamheden zijn hierdoor 
toen ook tijdelijk stil gelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
dezelfde aannemer als vorig jaar. Deze moet de weg ook weer schoon maken. 
Hans vertelt dat Natuurmonumenten meer toezicht gaat houden op de 
werkzaamheden en hoopt dat men bij bijzonderheden zich meldt. Geadviseerd 
wordt een bericht op Corle.eu te plaatsen.  

 
8. Sluiting. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.  

 
Na de pauze wordt de avond vervolgd met een wijnproeverij. 
Volckmar Kroes laat de aanwezigen proeven, geeft naar aanleiding van vragen 
informatie en vertelt leuke anekdotes.  

 
 
 
Een oproep van Corle’s Belang. 
 
Elk jaar rond de kerst wordt het centrum van Corle opgesierd met een kerstboom. 
Wie van de buurtgenoten heeft een grote kerstboom en wil die 
beschikbaar stellen om in het centrum te plaatsen ? 
 
Mocht u een boom hebben die hiervoor kan dienen dan kunt u contact 
opnemen met Joop van Eerden, ’t Voorde, tel: 512092. 

 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus heeft Corle weer haar jaarlijks Volksfeest 
gevierd.  
Na het opstellen van de wagens en het hijsen van de vlag, vertrokken de wagens 
naar het koningspaar Ad en Rianne Krosenbrink. De optocht bestond uit 6 A-wagens 
en 13 B-wagens. De weersomstandigheden waren de vrijdagmorgen ideaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                
Eenmaal aangekomen bij het koningspaar was het een drukte van belang. We 
werden gastvrij onthaald. Ook muziekvereniging Crescendo uit Ratum, was 
aanwezig, zij verzorgden een prachtige serenade. 
Rond 12.30 uur werd het volksfeest officieel geopend bij de Woord, deze keer door 
onze vice-voorzitter Dianne Berenschot. De optocht verIiep goed, weer meer 
bIoemen dan vorig jaar, ook was het weer een lange stoet van wagens, 19 nummers 
totaal, prachtig. De jury bestond deze keer weer uit Vic Hulshof en Harrie Flipse. Ze 
spraken van een  goede optocht. Ze kenden de originaliteitprijs toe aan Z.O.Z. (zat 
op zaterdag, zombies op zondag) met “Adje Kratje Koning”. De aanmoedigingsprijs 
voor de jeugd “De Woord trofee” ging naar de De Vrolijke Nootjes Lisanne Immens & 
Wiep Warmerdam met “Samenspelen” De eerste prijs bij de A-wagens was voor 
Wendy en Krista met  “Bloemetjes en bijtjes”, en bij de B-wagens waren Kees, Jens, 
Diederik en Klaasjan  met  “Waterpretpark Corle” de winnaar. 
Radenmaar was deze keer het raden van het gewicht van een mooie vuurschaaI met 
brandhout, dit was tevens de prijs van radenmaar. 
`s Middags waren er weer de kinder- en volksspelen in de feestweide.  
Het avondprogramma was een Hypnotic Brain Power. Jos Claus, bekend van tv, 
verzorgde een geweldige hypnoseshow. Na afloop was  er muziek van “DJ YOUR  
GENERATION” 
 
 

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  
20 Corle`se senioren voor een rondrit door de omgeving. Deze keer was de 
bestemming de famiIie Graven in het WooId, waar men rond kon kijken in de tuinen, 
daarna werd er bij gekletst onder het genot van een kop koffie en gebak.                     
Om 10.00 uur werden de schutters voor het koningschieten verwacht. Om 10.30 uur 
zou het eerste schot gelost worden, maar er was, mede door het overIijden van Gert 
SchoIten, te weinig deeIname. Na een haf uur gewacht te hebben heeft het bestuur 
besIoten om dit jaar geen koningschieten te Iaten plaatsvinden, en een pauzejaar in 
te gelasten wat betreft het koningsgebeuren. 
Daarna was er weI de ontkroning en werd er afscheid genomen van het oude 
koningspaar Ad en Rianne Krosenbrink. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdprins van Corle is Bas Oonk geworden na 44 schoten. 
Zaterdagmiddag was het weer gezellig druk op de weide met de volksspelen. Net 
zoals vorig jaar was er aan het eind van de middag weer een stoelendans, 
verschillende groepen hadden zich opgegeven, in de finale streden alle 
groepswinnaars fanatiek tegen elkaar met als uiteindelijke winnaar HiIde van 
muziekvereniging Excelsior. 
Aan het eind van de middag werd onder begeleiding van Muziekvereniging Excelsior   
de vlag gestreken. Hiermee was Volksfeest 2014 officieel ten einde. 
De zaterdagavond was weer super, het dak ging eraf met muziek van de FIame. 
 



 
Enkele uitslagen; 
 
Optocht. 
A-wagens 
1e                Wendy en Krista  :  “Bloemetjes en bijtjes” 
B-wagens 
1e                  Kees, Jens, Diederik en Klaasjan  :  “Waterpretpark Corle” 
 
Originaliteitprijs: Z.O.Z. (zat op zaterdag, zombies op zondag)  ;  Adje Kratje Koning 
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : De Vrolijke Nootjes  Lisanne Immens   
                                                                             & Wiep Warmerdam ; Samenspelen 
 
Prinsschieten     (13 deelnemers) 
Jeugdprins: Bas Oonk   44e schot   
 
Uitslagen Volksspelen 
Vogelschieten heren 50-: 1e Henk te Kronnie, 2e Wouter Dreijers,                                        
3e Jan Willem Kruisselbrink 
Vogelschieten heren 50+: 1e  Geert Groters, 2e Ad Krosenbrink, 3e Jan Koks. 
Vogelschieten dames: 1e Rianne Krosenbrink, 2e Dianne Berenschot. 
Bustrappen: 1e Michiel Oonk, 2e Rick Kruissebrink, 3e Harrie Uwland  
Kaartschieten: 1e Bennie Oonk, 2e Yanick Egbers, 3e Roel Blekkink 
Jeu de boules: 1e Ramon Geessink, 2e Anja Winters , 3e Anouk Woordes 
Busgooien: 1e Ellis Veerbeek, 2e Jeanette Damkot, 3e Chiel Krosenbrink 
Haakse sjoelbak: 1e Lonneke Giesen, 2e Wilma Veerbeek , 3e Lieke Boeyink 
Jeugdvogelschieten 10 t/m 14 jaar: 1e Marek Egbers, 2e  Bart Groters,  
Jeugdvogelschieten 15 t/m 17 jaar: 1e Pauline te Kronnie, 2e  Peter Veerbeek. 
Stoelendans: Hilde van Excelsior. 
Raden maar winnaar:  Jaron de Keyzer 

 
 
             Voorjaarsactiviteit 2015 
                            Staat gepland voor 
 

                                        Zaterdagavond 18 april  
                                
                                      Noteer het alvast in Uw agenda !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Agenda  
 

 
 
12 Okt. Koetsenclub Corle, gepland rit. 
 
31 Okt. Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”. 
 
28 Nov. Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”. 
 
17 Dec. Kerstviering Corle, 19.30 u “de Woord”. 
 
30 Jan. Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”. 
 
27 Febr. Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”. 
 
 6  Mrt Kaartinterland Miste – Corle 
20 Mrt Buurtschappen kaarttoernooi 
27 Mrt Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”. 
10 April Slotavond/Prijsuitreiking bowlingcomp.“In de Schoppe” 
18 April Voorjaarsactiviteit Ver. Volksfeest Corle. 
 

 
 
Kaartavonden in Miste, 20 uur bij “den Tappen” 
 
   3 Okt. – 17 Okt. – 7 Nov. – 21 Nov.  
                                               9 Jan. – 23 Jan. – 6 Feb. – 20 Feb. 

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

 
20 september en 15 november(dan ook oud ijzer) 

 


