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******** 

 
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 11 september a.s. 
 
 

******** 
 

 
 

Corle’s Belang verwijst ons in hun bijdrage naar de nieuwsbrief die onlangs huis aan 
huis is verspreid. 
De nieuwsbrief  “Buurtschapvisie” is een uitgave van de gezamenlijke Belangen - 
groeperingen uit het buitengebied van Winterswijk. 
 
 
 
 
 



Ontspannings Commissie Corle 
Uitslag kaartavonden in Corle. 
27 Febr. 
1e Anita Oonk  1124p. 
2e Henk Freriks  1073p.                                                  
3e Sien te Selle  1072p. 
De poedelprijs was voor Geert Groters met 895 punten. 
 
27 Maart. 
1e Henk ten Dolle 1026p. 
2e Stefan Maas    993p. 
2e Ineke van Goor   993p. 
De poedelprijs was voor Henk Freriks met 894 punten.  
 
Winnaar van het seizoen 2014/2015 is Henk Freriks geworden met een totaal van 3161 punten.  
De “de Woord Bokaal” werd aan hem overhandigd, met een attentie van Volckmar Kroes. 

 
******** 

De kaart interland Miste/Corle gehouden op vrijdag 6 maart bij ”Den Tappen” is gewonnen door 
Miste met een gemiddelde van 978 en 973 voor Corle. De stand is nu 6-3 voor Miste. 
1e Wim Rikkers  1099p. Miste 
2e Henk Freriks  1086p. Corle 
3e Sien te Selle                1082p. Miste 
De poedelprijs voor Anita Reiering met 855 punten. 
 

******** 
Buurtschappentoernooi. 
Een jaarlijks terugkerend gebeuren is het kaarttoernooi tussen de Winterswijkse buurtschappen.  
Op 20 maart waren 7 buurtschappen met een kaartdelegatie vertegenwoordigt bij “den Tappen” in 
Miste. In totaal 88 personen hebben deze avond met elkaar een aantal kaartrondes gespeeld. De 
gemiddelde gescoorde punten per buurtschap bepaalde de eindstand. Woold had deze avond de 
beste kaarters. Zij wonnen met een gemiddelde van 995 pnt., Corle werd zesde met 969 pnt. 
De selectie van Corle bestond uit: Jan Bent, 1051 pnt., Geert Groters, 992 pnt., Bernard van Eerden, 
986 pnt., Henk Freriks, 964 pnt., Jan Oonk, 963 pnt., Geert Lammers, 936 pnt., Harry Uwland, 933 
pnt. en Wilma Veerbeek met 927 pnt.  
 

******** 
De jaarlijkse Fietstocht word gehouden op zondag 14 juni, aanvang 14.00 uur 
bij “Den Tappen”.  
Het word wederom een mooie tocht, uitgezet door Bennie en Gerda te Kronnie. 
De kosten zijn 4 Euro voor volwassenen en 2 Euro voor kinderen. 
 
Een mooie zomer gewenst ! 

Ontspannings Commissie Corle/Miste O.C.E.M. 
 



4 Mei herdenking. 
 
Ook dit jaar was er weer de 4 mei herdenking bij de Hendrik Vriezenbank. 
Wij herdachten samen met ongeveer 90 buurtgenoten, vakantie/voorbijgangers en 
belangstellenden van elders, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Na het voorwoord van Henk te Kronnie, ging Gea Tolkamp nader in op het thema: 
”Vrijheid geef je door”, waarna Maria van Eerden het gedicht: “Jonge vrede” van Leo 
Vroman voorlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben Arentsen, was er 2 minuten stilte 
waarna hij de eerste tonen van het Wilhelmus inzette. Vervolgens werd Henk Lobeek 
uitgenodigd om de eerste bloem in de vaas te doen. Tijdens de bloemlegging was er 
muzikale ondersteuning van Bert Tolkamp op gitaar en Hendrik Morsman op 
dwarsfluit.  
  

 
 Speciaal voor de kinderen had Maria van 
Eerden een “Herman” gemaakt. Dit is deeg 
wat 9 dagen verzorgd en “gevoerd” moet 
worden. Daarna kun je het deeg delen met 
vrienden, die er op hun beurt weer 9 dagen 
voor zorgen, en er ook nog een lekker koek 
van bakken. Het doorgeven van het deeg 
symboliseert de vrijheid die ook doorgegeven 
moet worden. 

 
 
Tot slot was er koffie bij de Woord. Tijdens de koffie werd er door Willy Eijkman van 
vereniging het museum een film vertoond over de opmars van de geallieerden in 
voorjaar 1945, de bevrijding van oa Winterswijk en Lichtenvoorde, en de onthulling 
van de Hendrik Vriezenbank in augustus 1945. Vooral dit laatste viel in de smaak. De 
beelden werden meerdere malen bekeken, waarbij vele mensen op de film herkend 
werden.  

 

 



Vrijheid geef je door (toespraak Gea Tolkamp) 

I. 

“Proberen te vergeten verlengt slechts de ballingschap; het geheim van de verlossing 
ligt in de herinnering.” In mei 1985 haalde de toenmalige, Duitse bondspresident 
Richard von Weizsäcker dit Joodse spreekwoord aan. Hij deed dit tijdens zijn 
toespraak ter gelegenheid van veertig jaar bevrijding van de nationaalsocialistische 
tirannie. In zijn rede legde hij een nadrukkelijk verband met de actualiteit, omdat hij 
de herinnering thematiseerde als gids voor de toekomst. 
 
In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en 
Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en 
grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet 
vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen 
van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden gehouden, en hoe ons 
oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Onze huidige generatie kent zelf 
geen oorlog meer en krijgt steeds minder verhalen te horen over de Tweede 
Wereldoorlog. Onze opa’s en oma’s, ouders, zijn er straks niet meer, het is 
belangrijk om dit te blijven doen. De herinnering leidt tot ongemakkelijke vragen over 
het handelen van toen én over het onvoltooide project dat de democratische 
rechtsstaat heet.  

II. 

Vóór en na 1940 zag ons land vluchtelingen toestromen die lang niet allemaal en 
dan ook nog met de nodige moeite toegang kregen. Eenmaal toegelaten, kregen 
deze mensen niet vanzelfsprekend de veiligheid waarop zij hadden gehoopt en die 
ze hadden verwacht. Dit gold voor Joden, maar ook, na de oorlog, voor personen 
met een Nederlands-Indische achtergrond. Ook zij kregen een kille ontvangst en 
behandeling.  

Op het eiland Lampedusa, de ‘drempel van Europa’, arriveren nu bijna dagelijks 
vluchtelingen op zoek naar een beter leven; en sterven er ook elke dag. Zien we dit 
als onze zorg en verantwoordelijkheid? Of beschouwen we het meer als de 
nevenschade van een keuze die mensen op de vlucht nu eenmaal zelf maken? Wat 
vinden we van het op legale gronden uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, 
ook als ze in het land van herkomst niet welkom zijn, en mogelijk zelfs het risico 
lopen het slachtoffer te worden van vervolging? 

Tijdens de nationaalsocialistische overheersing was er geen sprake van een 
democratische rechtsstaat, met een daarbij horende onafhankelijke rechtspraak. Het 
recht op vrije, politieke meningsuiting was van geen betekenis. In Duitsland zelf werd 
dit gelegitimeerd met een beroep op de - vermeende - volkswil van de bevolking.  

De huidige nationalistische regering van Hongarije heeft sinds 2010 een 
overweldigende meerderheid in het parlement. De laatste jaren werden onder meer 
de persvrijheid drastisch beperkt, het kiesstelsel hervormd ten voordele van de 
bestaande macht. De rechterlijke macht ondergaat ingrijpende hervormingen.  



Zittende rechters moeten systematisch plaatsmaken voor regeringsgetrouwe 
opvolgers. Bezwaren en tegengeluiden uit de politiek en de samenleving worden niet 
of nauwelijks gehoord. Hangt de kwaliteit van een democratie ook niet af van de 
manier waarop deze met andersdenkenden omgaat? 
 
III. 

De geschiedenis herhaalt zich niet. Daarvoor is iedere gebeurtenis te uniek. Er zijn 
echter wel patronen waar te nemen. Waar het op aankomt, is dat we verbanden 
proberen te leggen tussen unieke gebeurtenissen, zoals de systematische uitroeiing 
van de Joden, Roma en Sinti door de nazi’s, en meer actuele ontwikkelingen. Wel 
moeten we de verschillen tussen vroeger en nu duidelijk benoemen, maar we 
mogen het trekken van paralellen ook niet uit de weg gaan. We moeten concrete 
verhalen vertellen om ze van generatie op generatie door te geven en in stand te 
houden. Verhalen bijvoorbeeld over de bombardementen op Nijmegen en Rotterdam, 
de hongerwinter, de dwangarbeid in Zuidoost-Azië, het verzet tegen de Duitse 
overheersing, de ontberingen in de Japanse interneringskampen. Dat zijn we 
verplicht aan de generatie die de gruwelen van geweld, onderdrukking en vervolging 
zelf heeft meegemaakt. Deze verhalen hebben echter óók tot doel meer zicht te 
krijgen op de structuren die leiden tot de uitschakeling van rechtsstaat en democratie, 
en tot het verdwijnen van tolerantie en respect. 
 
Dit laatste toont hoe geschiedenis en herinnering ook meer kunnen zijn dan de 
optelsom van individuele verhalen; hoe de wisselwerking tussen het verleden en het 
nu, en tussen het unieke en het algemene, kan worden gethematiseerd; hoe de 
verleden tijd in zekere zin juist niet voltooid is. Daarin ligt ook een kans besloten om 
huidige en toekomstige generaties waardevolle informatie aan te reiken, en de 
noodzakelijke herinnering blijvend van waarde te voorzien. “ 

 
Om ook met Von Weizsäcker te eindigen: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is 
blind voor de toekomst.” Dat blijft onverminderd waar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                  Verslag jaarvergadering 10 maart 2015 
 
1.              Opening 
                  De voorzitter Ad Krosenbrink opent de vergadering. 
 
                  Er is een goede opkomst, 34 leden zijn aanwezig. 
                  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 
                  - De voorzitter meldt dat er een kop koffie/thee en twee consumptie door VVC 
                    aangeboden wordt. 
                  - De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zijn zojuist goedgekeurd in de  
                    daarvoor speciaal belegde ledenvergadering. Ans Post heeft de aanpassingen hiervoor  
                    kosteloos verricht, hiervoor wordt zij bedankt.  
 
3.               Jaarverslag VVC 2014 

            D.m.v. een PowerPoint presentatie met hier en daar uitleg van de secretaris wordt    
            het jaarverslag van het 2014 getoond.  

 
4.               Financieel verslag 2014           
                  Het financieel verslag, en de begroting voor 2015 wordt ook via de beamer getoond en 
                  uitgelegd door de penningmeester. 
                  Het jaar 2014 wordt met een mooi positief saldo afgesloten van €278,29 
                                     
5.              Verslag kascommissie (Wilco Lensink en Jesper Berenschot) 
                 De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie wordt bedankt voor de  
                 controle. Wilco Lensink verlaat de kascommissie, Anja de Roos volgt Wilco op.              
 
6.              Bestuursverkiezing 
                 Aftredend en niet herkiesbaar is Alex Maas. Alex wordt bedankt voor de verrichte     
                 werkzaamheden en krijgt een attentie aangeboden. 
                 Het bestuur draagt Henk te Kronnie voor als nieuw bestuurslid en secretaris 
                 Nieuwe kandidaten hebben zich niet gemeld, waardoor Henk te Kronnie wordt gekozen  
                 tot nieuw bestuurslid en secretaris door de leden.   
                   
 
 

Vereniging Volksfeest Corle 
 
Secretariaat:        Veenhuisweg 2 
  7119 AS Winterswijk-Corle  
tel:  06-30683122 
e-mail:           vvc@corle.eu 



7.         Aanpassing contributie / bijdrage busreis. 
            “Ieder lid, en samenwonend vriend(in) van leden van 18 jaar en ouder moet  de  
             contributie betalen van €5,- p.p.” , deze aangepaste regel was zo bedacht om voor een  
             ieder duidelijkheid te geven wie wel of geen contributie hoefde te betalen.   
             Vooral over het “samenwonend vriend(in)” in de regel zijn bezwaren. Het wordt  
             aangepast naar  “Ieder lid van 18 jaar en ouder moet  de contributie betalen van €5,- p.p.”.                                   
             Het intekengeld voor leden en vriend(in) tot 18 jaar wordt verhoogd van €3,50 naar €5,- 
             De deelname voor de busreis voor ouderen is vanaf 2015  gratis, wel moet men zich  
             nog opgeven bij de commissieleden bij het rondgaan met intekenlijst. 
     
8.          Activiteiten 2015 
              - Voorjaarsactiviteit 18 april “Boer zoekt vrouw”.   
              - 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking.  
              - 21 en 22 augustus is het Volksfeest. 
              - Oktober hopen we weer zwerfvuil op te mogen halen. 
        
                 Pauze 
 
9.              Enquête koningschieten 
            9a Presentatie van de uitslag 
                 - Van de 178 enquêtes zijn er 91 retour gekomen, waarvan er 24 al eens koningspaar  
                   zijn geweest. 
                 - De gevoelde sociale druk (21) uitnodigingen (10) ringsteken (10) zijn belangrijke  
                  bezwaren bij de activiteiten buiten het Corle`s feest om. 
                 - Financiële redenen (13), waarvan 4 in de leeftijdsgroep 18-30 
                 - Wat denkt men dat het koningschap kost, grootste groep €500,- tot €750,-  (21) 
                 - Wat mag het koningschap kosten, grootste groep €500,- tot €750,-  (27) 
                 - Sociale redenen om niet mee te doen, niet in de belangstelling (27) en te oud (10)  
                   waren hier de belangrijkste redenen. 
                 - Het uithalen gaf bij sommige ook een probleem. 
                 - Stelling; Koningschieten kan wel afgeschaft worden, oneens (69), mee eens( 9) 
                 - Daarnaast waren er nog vele suggesties over de optocht, financiën, 
                    programma-indeling 
 
              9b Discussie en overleg over de uitslag 
                 - Leuk en simpel houden met prinsschieten als voorbeeld, zonder verplichtingen buiten  
                   Corle om. 
                 - Simpel houden zoals in Vragender, niet uithalen. 
                 - Zoals Emmaschool, koningspaar geeft een kleine receptie thuis (50-100 pers). Reactie  
                   hierop; de gevoelde sociale druk is voor het koningspaar  van de Emmaschool  
                   hetzelfde als voor Corle, zij krijgen dezelfde uitnodigingen. 
                 - Duidelijk maken wat de echte verplichtingen zijn voor een koningspaar en in het  
                   huishoudelijk reglement opnemen. Reactie hierop; dit kan wel maar is in het verleden  
                   al vaker uitgelegd met een jaarvergadering. Het volgende is met de jaarvergadering  
                   van 2010 en 2013 vastgelegd; Er zijn opmerkingen / vragen gekomen over de  
                   verplichtingen van het koningschap 
                   Het volgende wordt van een koningspaar verwacht / niet verwacht  
                   Verwacht, het koningspaar wordt de eerste dag van het Corle`s feest uitgehaald en  
                   daarna wordt er van hun verwacht beide dagen op het feest aanwezig te zijn.                           
                   Al het ander zoals aanwezig zijn met de voorjaarsactiviteit, ringsteken Koninginnedag,  
                   bijwonen bloemencorso, bezoeken andere koningsparen, koningsbal Reuselink, etc. etc.  
                   is geheel vrijblijvend. 
                 
 



                 -We zijn te lang bij het koningspaar, in het verleden was dit korter. Evt. helemaal niet  
                   naar koningspaar. 
                 - Opm. uit zaal; de gevoelde sociale druk om gehoor te moeten geven aan uitnodigingen  
                    buiten Corle om kan bestuur niet wegnemen, iedereen is hierin vrij, de druk loslaten,  
                    men moet over die drempel heen om anders te denken hierover. 
                 - Is het koningsschap niet te belangrijk op het feest. Reactie hierop, vroeger was het  
                   inderdaad soberder, telkens over 10 jaar gerekend wordt het wel uitgebreider en  
                   grootser. 
                 - In Woold verzorgt bestuur de stop/drank, en buurt helpt met inschenken, optie voor  
                   Corle. 
                 - Andere buurten zijn ook benieuwd naar de uitkomsten en reacties van Corle, reactie    
                    uit zaal; met alle buurten proberen het hele koningsgebeuren te versoberen. 
                 - Maar andere buurten zijn nog niet zover dat ze het probleem echt onderkennen. 
                 - Woold variant, alles in 1 weekend. Reactie hierop; Je kunt het programma niet zomaar  
                   op de kop zetten, iedere grote verandering heeft ook nadelen. Bijv. vrijdagsavond de  
                   koningsbuurt weg, zaal half vol. 
                 - De buurten  (Meddo/Emmaschool) waar wel veel deelname is analyseren wat zij  
                   anders/beter doen wij. 
                 - Oud koningspaar; wij vonden het een eer om koningspaar te zijn en alle Corlenaren op  
                   de plazz te hebben gehad, kosten lang geen €750,-. De kosten bij een  ander  
                   koningspaar waren  €500,- 
                 - Soort garantstelling maken wanneer de kosten te hoog worden. Reactie hierop, dit is  
                   ook zeer moeilijk. 
                 - De koningsgift vanuit het bestuur evt. verhogen naar bijv. €500,-. Dit is nu €250,- 
                 - Vanuit bestuur; Niet uithalen wordt dit gedeeld? Overleg met koningspaar over hoe zij  
                   het graag willen w.b.t. uithalen thuis/ergens anders een stop/ de duur van de stop enz. 
                 - Hoe gaat de optocht dit jaar verlopen. Reactie hierop, afhankelijk van het overleg deze  
                   avond. Is er nog niks besloten door bestuur.  
                 - Potentiële schutters benaderen om hun meningen te polsen wat het bestuur het beste  
                   kan doen. 
                  
             9c Hoe gaan of willen we nu verder 
                 - Beslissingen kunnen nog niet genomen worden, maar termen als “versoberen”,  
                  “overleggen met andere buurten”, “overleggen met koningspaar” zijn wel veel  
                  gehoorde termen van deze avond. 
 
10.             Rondvraag 
                  - Agendapunt 9b was eigenlijk al een grote rondvraag. 
                  - Wim van Eerden, informeren bij andere verenigingen en overleggen met hen. 
                  - Dianne Berenschot, complimenten aan bestuur over deze gehele enquête. 
                  - Anja de Roos, prijsjes verloting met volksfeest, te veel prijzen van het kleine. Liever  
                    een paar mooie grotere prijzen. 
 
11.             Sluiting 
                  De intekenlijsten voor “Boer zoekt vrouw” worden uitgedeeld en de leden worden   
                  bedankt voor de komst. 
                  De avond word afgesloten met het vertonen van een  film van de vrijdagavond van  
                  afgelopen volksfeest, de hypnoseshow met Jos Claus.             
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                            
                  Speciale ledenvergadering 10 maart 2015 
 
1.             Opening 
                De voorzitter Ad Krosenbrink opent deze speciale ledenvergadering. 
                Een ieder wordt welkom geheten , daarbij wordt Wim van Eerden, lid van verdienste,  
                speciaal genoemd. 
                Er is een goede opkomst, 34 leden zijn gekomen voor deze speciale vergadering. 
 
2.             Mededelingen 
                - De voorzitter meldt dat er een kop koffie/thee door VVC aangeboden wordt.  
 
3.             Statutenwijziging Vereniging Volksfeest Corle 
                De huidige statuten van Vereniging Volksfeest Corle zijn verouderd, deze zijn al van  
                1986. Het Burgerlijk Wetboek is in 1993 gewijzigd, zodat een algehele aanpassing aan  
                deze wetgeving bij een eerste statutenwijziging gewenst is. 
                Verschillende zaken zijn aangepast en/of aangevuld in de nieuwe statuten; bijvoorbeeld 
                - moderniseren en aangeven dat oproeping ook per e-mail gedaan kan worden. 
                - benoeming van een kascommissie in de notulen. 
                - maximale zittingstermijn van bestuursleden wordt 12 jaar, termijnen van 3 jaar en  
                  max. 3 keer herkiezen mogelijk. 
                - lidmaatschap. 
 
                 Het concept nieuwe statuten wordt op het scherm getoond  en gezamenlijk  door- 
                 genomen, 
                 Opmerkingen vanuit de zaal; 
                 - Jeugd is heel belangrijk voor een vereniging, jongeren (15-25 jaar) ook inspraak  
                 geven, een adviserende rol geven richting bestuur, een klankbordfunctie voor bestuur.  
                 Dit  wordt door bestuur opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
                 - Hoe gaan we om met lidmaatschap 15-18 jarigen, ook wat betreft de introducés voor  
                 de zaterdagavond?  Leden moeten een sociale en/of economische binding met Corle  
                 hebben, de introducés betalen zaterdagavond entree.  
                 - Kan het huishoudelijk reglement  jaarlijks worden aangepast? Met de jaarvergadering  
                 kan het worden aangepast met goedkeuring van de leden. 
                 - Moet de contributie en intekengeld per kalenderjaar worden betaald? Nee, kan zoals  
                 voorheen in juli met het rondgaan van de intekenlijst voor het Volksfeest worden  
             
 
 
               
 

Vereniging Volksfeest Corle 
 
Secretariaat:        Veenhuisweg 2 
  7119 AS Winterswijk-Corle  
tel:  06-30683122 
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4.              Nieuw huishoudelijk reglement           
                 Naast de statutenwijziging is er ook een nieuw huishoudelijk reglement, waarin nadere  
                 regels ter uitwerking van de statuten worden gegeven. 
                 Het huishoudelijk reglement wordt op het scherm getoond en gezamenlijk  
                 doorgenomen, 
                 Opmerkingen vanuit de zaal; 
                 - Artikel 2  punt2.  De contributie is verschuldigd door ieder lid alsmede door de  
                  samenwonende partner van een lid. Vooral over  het laatste van deze regel zijn  
                  bezwaren.  Artikel 2  punt2. wordt aangepast naar  De contributie is verschuldigd door  
                  ieder lid. 
                - Artikel 9 Bepaling voor alle commissieleden. Dit wordt gewijzigd in bepaling voor alle  
                 feestcommissieleden.  
      
5.             Rondvraag 
                - De voorzitter vraagt of de leden kunnen instemmen met de nieuwe statuten, de  
                vergadering keuren de nieuwe statuten goed. 
                - Het huishoudelijk reglement wordt met de onder agendapunt 4 genoemde  
                Aanpassingen ook goedgekeurd. 
 
6.              Sluiting 
                 De leden worden bedankt voor de komst. 
 
 
“Boer zoekt vrouw”  18 april 2015. 

18 april jl was er weer de jaarlijkse voorjaarsactiviteit, met dit jaar als thema: Boer zoekt vrouw!  

Bij binnenkomst in de zaal werd men meteen getrakteerd op een 
echte boerenspecialiteit: Verse melk zo uit de tank. Mmmmm…  

Tegen half 9 werd de avond geopend, de zaal was inmiddels goed 
gevuld met ruim 100 man/vouw. De avond werd gepresenteerd 
door boer Harm. Hij verdeelde de zaal in 2 delen. De ene helft was 
voor mensen die op vrouwen vallen, de andere helft voor wie op 
mannen valt. Vervolgens probeerde hij dmv van vele vragen en 
behendigheidsspelletjes, die allemaal een link met het boerenleven hadden, het ideale koppel te 
vinden.  

                     

 

 

 

 

 

Tegen 10 uur was boer Harm er uit: hij verkoos Marco Kruisselbrink en Narda Maas tot het meest 
geschikte koppel. Dit met grote instemming vanuit de zaal uiteraard. 



Na dat Marco en Narda elkaar het 
jawoord hadden gegeven, was het 
uiteraard tijd voor feest! De band “the 
Raise” stond te popelen om te starten, 
en wisten de stemming er tot in de late 
uurtjes prima in te krijgen. 

 

 

 

 

          

Al met al een geslaagde avond, met een 
mooie opkomst, goede muziek en de daarbij 
horende stemming, en een prachtig 
bruidspaar! 

 

Meer foto`s op www.corle.eu en www.facebook.com/theraiseband 

********* 

Bowlingcompetitie “In de Schoppe” weer ten einde. 

Op vrijdag 10 april vond bij “de Schoppe” de slotavond van de bowlingcompetitie plaats. Na 
een seizoen bowlen met 11 deelnemende teams die allen een keer tegen elkaar spelen 
worden op de slotavond de prijzen uitgereikt. Het team Alles of Niks is dit seizoen de winnaar 
geworden. ’t Was een spannende strijd tussen de nummers 1, 2 en 3. Het totaal gegooide 
punten moest de doorslag geven. Vermeldingswaard is ook de prestatie van Anja Kolkman 
(team Alles of Niks). Zij had de hoogste avondscore en het hoogste seizoengemiddelde. 

De traditionele avondwedstrijd die op de slotavond wordt gehouden is dit jaar gewonnen 
door Harry Uwland (team B.C. Corle). 

Op de volgende bladzijde een overzicht van de prestaties van het afgelopen seizoen. 

Vanaf begin september gaan we vol goede moed weer starten met een nieuwe competitie 
die hopelijk net zo plezierig mag verlopen als de voorgaanden.  

   Namens de bowlingcommissie, 

Bernard van Eerden   



 
Slotavond Bowlingcompetitie 2014-2015 op 10 april 2015. 

 
Uitslag avondwedstrijd: 
 
1.  Harry Uwland 105 pnt 6. Joop Visser          84 pnt.         
2.  Henk Lammers 100 pnt 7. Esther Mengerink     84 pnt   
3.  Andries Mensink                98 pnt 8. Alfred Siemes         76 pnt   
4.  Jolanda Boeijink   93 pnt          9. Bas Heesen   73 pnt 
5   Anke de Zwart   85 pnt        10. Leni Kruisselbrink    67 pnt 
 
Seizoenuitslagen: 
 
Hoogste avondscore: 
 
Anja Kolkman 165  pnt      
Adriaan Warmerdam 166  pnt   
 
Hoogste gemiddelde: (minimaal 9 wedstrijden) 
 
Anja Kolkman 128,1 pnt   
Henk Lammers 134,1 pnt   
 
 

Team: Wedstr. Punten Score Hoogste score 

Alles of Niks 10 28 7036 Anja Kolkman 165 

Om = Om 10 28 6938 Nico Veebeek 161 

De Kegels 10 28 6577 Jan Willem Kruisselbrink 141 

H. en O. 10 24 6156 Adriaan Warmerdam 166 

Meenkmolen 10 20 5934 Willy Kruisselbrink 146 

Lewi's 10 18 6142 Henk Lammers 156 

B.C. Corle 10 16 5785 Alex Geurkink 142 

Super Girls 10 16 5563 Elise Holthausen 140 

Corle Pinners 10 14 5623 Leni Kruisselbrink 130 

Ranonkels 10 14 5515 Janny Legters 127 

Twee Bruggen 10 14 5482 Marije Dibbets 129 
 

1e Plaats: Wisselbeker, bekertje en een waardebon “de Schoppe” 

2e Plaats: Waardebon “de Schoppe”. 

3e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.  

 



Jaarverslag C.S.V. Seizoen 2014/2015 
 
 

Het seizoen begonnen we met 51 leden waarvan er 3 rustend leden, verdeeld 
over 7vijftallen in de W.S.B. en 3 vijftallen in de A.S.B. 
 
De oefenzondag werd gehouden op zondag 14 september 2014, bij De Woord. 
De voorzitter begon met enkele mededelingen. 
Henk Lobeek werd bedankt voor het maken van nieuwe buksenrek. 
Ook zijn de bestpresterende schutters van seizoen 2013/2014 bekend gemaakt. 
In de ASB Michiel Oonk en in de WSB Jurgen Maatkamp. Zij kregen een beker 
van de voorzitter. 
Wij hadden ook nog een kampioensvijftal te huldigen, dat was CSV 1 uit de 
WSB. 
Het team bestaat uit Bert Veerbeek, Jurgen Maatkamp, Jan Grevink,  Andre ten 
Dolle en Michiel Oonk. Zij kregen een bierpakket van de voorzitter. 
Er werd die morgen ook nog geschoten. Winnaar van de oefenzondag 2014 werd 
Geert Groters, hij heeft een worstenpakket als prijs in ontvangst genomen. 
 
Op 2 september begon de ASB de competitie. 
Op 21 september begon de WSB de competitie. 
 
Halverwege de competitie in de WSB hebben wij John ter Haar als nieuw lid 
mogen begroeten. Die in het 6e vijftal kwam te schieten. 
 
Op 21 februari werd er een zwerfvuilactie georganiseerd door het Corles Belang. 
Bij de fam. Lageschaar. Daar hebben wij met aantal leden de bermen weer 
opgeruimd 
 
Op 23 februari tot en met 28 februari was er weer NK open vizier die werd 
georganiseerd door schietvereniging Juliana uit het Woold, en werd gehouden op 
locatie Doundrie. 
Onze vereniging heeft met 8 leden meegedaan, en met succes want Michiel 
Oonk werd 1e in de A-klasse met een score van 593 en met 19 keer 12+ te 
hebben geschoten. 
 
 
Standen in de WSB: 
 
Klasse H   CSV 1 is 4e geworden met een gemiddelde van 585,79 
Klasse A1 CSV 2 is 4e geworden met een gemiddelde van 578,64 
Klasse B2 CSV 3 is 2e geworden met een gemiddelde van 566,08 
Klasse B1 CSV 4 is 7e geworden met een gemiddelde van 555,64 



Klasse C2 CSV 5 is 5e geworden met een gemiddelde van 538,25 
Klasse E1 CSV 6 is 6e geworden met een gemiddelde van 518,92 
Klasse E2 CSV 7 is 6e geworden met een gemiddelde van 509,29 
 
Standen in de ASB: 
 
Klasse A2 CSV 1 is 4e geworden met een gemiddelde van 567,64 
Klasse A2 CSV 2 is 8e geworden met een gemiddelde van 562,29 
Klasse B3 CSV 3 is 2e geworden met een gemiddelde van 563,36 
 
 
Er waren dit seizoen ook een paar leden die het best waren van hun afdeling in 
de ASB. 
Theo ten Dolle in Klasse A2 met een gemiddelde van 116,83. 
Michiel Oonk in Klasse B3 met een gemiddelde van 117,81. 
 
 
Op 10 april was er bij De Woord een gezellige feestavond ter afsluiting van het 
schietseizoen. De feestcommissie had een bierproeverij georganiseerd en dat 
viel wel in de smaak bij feestvierders. 
 
Dit was het jaarverslag van seizoen 2014-2015        
 
De groeten van het bestuur. 
 
 
Opmerking van het bestuur C.S.V. 
 
Wij willen een aantal leden bedanken voor het 
afmelden van de algemene ledenvergadering op 29 
april j.l. Helaas was de opkomst bij de vergadering wel heel erg mager, maar 1 
lid was er aanwezig, of wij het bestuur C.S.V doen het goed dat er geen klachten 
zijn!!!!! 
 
 
 

 
 

 

 

 



C.S.V. vijftalindeling 2015-2016 
Winterswijkse Schietbond (voorstel 2015-2016) 
Eerste 

   
Tweede 

  J. Maatkamp    118,61    H. Buil 116,57   
M. Oonk    117,84    *B. Veerbeek    115,92   
A. ten Dolle    117,53    G. Groters 115,69   
*T. ten Dolle 116,61    E. Hijink 115,14   
J. Grevink    116,09    J.W. Buil 115,00   
       Derde 

   
Vierde 

  J. Damkot    113,91    *H. Lobeek 112,21  
R. Kamperman    113,66    C. Freriks    111,91  
W. Dreijers 113,66    R. te Kronnie 111,46   
H. Schenk    113,58    A. Lensink 111,35   
*B. Oonk    113,00    R. Verbruggen 111,14  (t)   

 Vijfde 
   

Zesde 
  *G. Kruisselbrink 109,71    R. (Remon) Kempink 110,58   

R. Lensink    109,25    *D. Freriks 108,83   
R. Kruisselbrink  108.58    W. Lensink 107,08   
J. Wilterdink    107,41    J (John) ter Haar 106,33   
W. Beernink    107,00    T. (Tonco) Demkes 95,08   
 Zevende 

   
Reserves: 

  A. (Alex) Geurkink    104,50    S. Navis    112,66   
A. (Alexander) Geurkink    103,25    J. (Jan) Berenschot 108,00   
W. Toebes    101,71    M. Roerdinkholder 76,00   
H. Lensink      97,00    R. Lensink-Samberg 0,00   
*J. Koks      95,71    
S. Maas  106.80  (r.)   
 Aaltense Schietbond (voorstel 2015-2016) 
Eerste 

   
Tweede 

  T. ten Dolle    116,83    G. Groters 114,92   
*A. te Kronnie    115,76    B. Oonk 114,30   
H. te Kronnie    113,75    R. Verbruggen 113,42   
A. Krosenbrink    111,92    W. Hakstege 110,27   
J. Wiggers    107,50    A. ter Welle 110,22   

  *G. Kruisselbrink 110,08   
 Derde 

   
Reserves: 

  M. Oonk    117,64    J. Grevink 114,50   
S. Navis    114,07    T. (Thomas) Kroes 101,00   
J. Berenschot (jr.)    113,00    M. Roerdinkholder 0,00  
*R. te Kronnie    112,85    R. Kamperman 0,00   
W. Lensink    107,57    A. (Alex) Geurkink 0,00   
 *vijftalleider 
 



Agenda 
 

 
 
 
14 Juni Fietstoertocht. Start 14 uur bij “den Tappen”. 
 
21-22 Aug Volksfeest Corle, in en bij “de Woord”. 
 
22-23 April Optreden Raddreijers in “de Storm”.  
  
 

******** 
 

Kaartavonden Miste, “den Tappen” aanvang 20.00 uur. 
 

9 Okt.  -  23 Okt.  -  6 Nov.  -   20 Nov. 
 

******** 
 

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

19 september en 14 november (dan ook oud ijzer) 
 

 

 


