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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 H. te Kronnie Veenhuisweg 2                   06-30683122   
Www.corle.eu R. Hudepohl/E. Nijenhuis               535636 /531909 

 
******** 

 
Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2016  drie keer te laten verschijnen en wel op: 

19 februari  -  20 mei en 16 september 
 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 12 februari a.s. 
 

******** 
 

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

 
woensdagavond 16 december 2015         

 
Locatie bij: "De Woord" 
Aanvang 19.30 uur. 

                                                              Kerstfeestcommissie Corle 
                                                        

                                                       Anke de Zwart (secr.) 
 
 
 



Ontspanning  Commissie Corle. 
 
Een terugblik op de fietstocht van zondag 14 juni Miste/Corle. 
 

- Start en finish bij “Den Tappen”.                  
- Een groot aantal deelnemers deed mee. 
- Het weer was prima de tocht mooi. 
- Een groep jeugd werd de weg kwijt. 

 
Uiteindelijk is iedereen toch weer bij “Den Tappen” 
gearriveerd waar Bennie en Gerda uitleg gaven en de 
prijzen bekend maakten. 
 
1e.Johan en Jeannette Damkot. 
2e.Willy en Ria Kruisselbrink. 
3e. Annelies van Garderen. 
 
De poedelprijs en tevens aanmoediging prijs ging naar de jeugd Bomers-te Lintum en 
Geurkink. 
 
Bennie en Gerda werden bedankt door Freddy Bomers, voor het uitzetten van de rit. 
 

********* 
Kaartavonden in Corle. 
 
De kaartavonden in Corle  van dit seizoen zijn:        
 

30 okt.  -  29 jan.  -   26 febr.  en 25 maart. 
 
Vrijdagavond 25 maart is echter nog even met een vraagteken. 
 
Aanvang 20.00 uur bij ”De Woord”. 

 
Ontspanning commissie Corle. 

 
 

 
 
Er lopen 2 lucifers op een betrekkelijke stille landweg. 
Op een gegeven moment worden deze lucifers ingehaald door een egel.  
 
Hé, zegt de ene lucifer tegen de ander. Wist jij dat er op dit traject een bus rijdt ? 
 
 
 
 

 
 

 



Ontspanningsvereniging Corle / Miste 
 
Beste buurtgenoten,        September 2015 
 
Tijd voor iets nieuws! 
De O.C.E.M. (Ontspanningsvereniging Corle en Miste) vindt het tijd voor iets nieuws en 
organiseert daarom een avond waarin u een digitale fotowandeling door Winterswijk kunt 
maken. 
 
Gidsen van ’t Gilde bieden u een digitale rondwandeling door Winterswijk aan die, aan de 
hand van foto’s en beelden van toen en nu, getoond wordt op een scherm. U hoeft zelf niet 
rond te wandelen. 
 
Deze fotopresentatie wordt gehouden op: 

vrijdag 2 oktober a.s. bij Restaurant ‘De Schoppe’ in Miste om 19:30 uur. 
Inloop vanaf 19:00 uur. De kosten zijn € 5,00 p.p. incl. een kopje koffie of thee. 
 
Heeft u belangstelling om deze avond bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor opgeven, en met 
hoeveel personen u aanwezig wilt zijn, vóór 28 september a.s. bij: 
Lenie Kruisselbrink, tel.: 0543-513626 of email: appie.lenie@planet.nl  of 

Ria Kruisselbrink, tel.: 0543-565532 of email: riakruisselbrink@kpnmail.nl 
 
Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer, geef dit dan aan ons door dan zullen wij voor 
vervoer zorgen.                                       
Graag tot ziens op 2 oktober,  
 
Ontspanningsvereniging Corle  / Commissie Ontspanning Miste. 
 
 
 

Ter info ! 

De jaarlijkse kaartinterland twintigen Corle - Miste wordt gehouden op: 
vrijdag 27 november om 20:00 uur bij Uitspanning ‘De Woord’ in Corle. 

 
De Winterswijkse buurtschappen kaartinterland twintigen zal plaatsvinden op: 

1 april 2016 om 20:00 uur bij café ‘Den Tappen’ in Miste. 
 
Heeft u belangstelling om hieraan deel te nemen, noteer dan deze datums in uw 
agenda. U bent van harte welkom. 

 
*********** 

 
 
 
 



                                                                                       
 

 
 

Goud met een randje.  
 
Op 21 maart hebben we het programma Glashelder na ongeveer 2 jaar afgesloten met 
een optreden in Wapenveld. Sindsdien zijn we ons volledig gaan richten op de 
voorbereidingen van ons nieuwe programma. Op vrijdag 22 april 2016 bestaan we 50 
jaar. Op dezelfde datum verzorgen we een optreden in schouwburg de Storm. Op 
zaterdag 23 april volgt nog een voorstelling, terwijl we op zondag 24 april aandacht 
willen besteden aan de historische mijlpaal. 
 
Het programma wat we aan het uitwerken zijn is een samenstelling van sketsjes en 
liedjes uit de afgelopen 50 jaar. Niet alleen werk uit het verleden, ook recente scenes 
zullen, hier en daar in een nieuw jasje gestoken, voor het voetlicht worden gebracht. 
We hopen dat we met dit programma een mooie invulling kunnen geven aan ons 
jubileumjaar. 
 
Er zit ook een randje aan ons jubileum. Dit randje is het feit dat de optredens in de 
Storm de laatste zullen zijn van de Raddreijers. Een besluit wat we als groep hebben 
genomen, maar wel met de intentie om van het jubileumjaar een succes te maken. We 
hopen dan ook dat vele Corlenaren in april de weg naar de Storm zullen vinden. De 
voorverkoop is gestart, want we zijn opgenomen in de seizoenprogrammering van 
schouwburg de Storm. 
 
Met vriendelijke groet  :  www.de-raddreijers.nl 
 

******** 
 
Bowlingcompetitie “In de Schoppe” weer begonnen.  
 
Op 3 september zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Het begin van weer een nieuwe 
bowlingcompetitie. 
Een groep dames uit Miste, ze noemen zich de “Misse(r)s, heeft zich als nieuw team 
aangemeld. We hebben nu 12 teams. Per team moeten we komend seizoen 11 
wedstrijden spelen. 
We hopen dat het weer een spannend, sportief seizoen mag worden en waarbij de 
gezelligheid de boventoon voert. 
Trouwens, wat betreft de topscore. De toon is al gezet. Er is 183 gegooid en dat is erg 
hoog..! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015 heeft Corle onder stralende 
weersomstandigheden weer haar jaarlijkse Volksfeest gevierd. 

 
Na het opstellen van de wagens was er een 
moment stilte ter nagedachtenis aan overleden 
leden van het afgelopen jaar, en werd de vlag 
gehesen.  
 
De optocht bestond dit jaar uit een bonte stoet 
van 20 nummers, 4 wagens met bloemen in de A 
categorie, 16 deelnemers in de B categorie.  
 

 

         
 
Vanwege het ontbreken van een 
koningspaar was er dit jaar een pauzeplek 
op het terrein van de Duitse 
Herdershonden Vereniging  (DHV) aan de 
Veenhuisweg.  Daar aangekomen had de 
DHV de koffie al voor ons klaar staan, en 
was het vervolgens onder het genot van 
een drankje een aangename, relaxte stop 
op de zonovergoten wei van de DHV. 
 
Na terugkomst bij de Woord werd het feest officieel geopend door de voorzitter, Ad 
Krosenbrink. Aansluitend was de prijsuitreiking van de optocht door de jury, ook dit 
jaar weer bestaande uit Vic Hulshof en Harry Flipse. 
 
Winnaar in de A-klasse werd “Twortwat”, in de B-klasse gingen “de Gottengeatere” er 
met de winst van door. De originaliteitsprijs was voor “CCC”, en de 
aanmoedigingsprijs ging naar de “Corleboeren”. 

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



 
`s Middags waren er weer de kinder en 
volksspelen, en werd een begin gemaakt met 
Raden Maar. Dit bestond dit jaar uit een 
winkelwagen gevuld met boodschappen, 
waarvan de winkelwaarde geraden moest 
worden. De winnaar kreeg de boodschappen 
als prijs. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het vrijdagavondprogramma bestond uit het 
spelprogramma “Jongens tegen de Meisjes”, bekend 
van tv. Een jongen en een meisjesteam bestaande uit 
eigen leden namen de strijd tegen elkaar op. Dit 
gebeurde aan de hand van diverse vragen uit de 
enquête die Corle voorafgaand aan het feest hadden 
beantwoord.  

 
Gesteund 
door een fanatiek publiek werd de strijd 
uiteindelijk gewonnen door de jongens. 
Na afloop werd er nog tot in de kleine 
uurtjes gefeest met muziek van Hans 
Roerdink.  

 
 

 
 
 

 
 
Nadat Corle op zaterdagochtend al 
vroeg was gewekt door enkele 
buurtgenoten, vertrokken om 9.00 uur 
de senioren voor een busreis naar 
Seybelt, Grenzeloos genieten, in 
Kotten.  
                                                                                                
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



Tegen tienen verzamelde zich vervolgens bijna 
heel Corle voor een nieuw programmaonderdeel:    
Ontbijten in de tuin van de Woord! Geholpen 
door het nog steeds mooie weer en het lekkere 
ontbijt dat klaarstond zorgde dit al weer vroeg 
voor een gezellige sfeer. 
 

 
Met de buikjes gevuld mengden zich 18 
schutters in de strijd om het koningschap 
van Corle.  
Na een spannende strijd lukte het Ronald 
Kruisselbrink om met het 146e schot het 
laatste, (piep)kleine stukje van de romp 
naar beneden te halen. Samen met zijn 
vrouw Corina werd de dolblije Ronald 
vervolgens gekroond tot het nieuwe 
koningspaar van Corle. 
 
 

 
Na de kroning waren er weer de kinder en 
volksspelen, en werd er begonnen met het 
prinsschieten. Ook hier weer een spannende 
strijd, die uiteindelijk werd gewonnen door 
Pauline te Kronnie. Zij mag zich een jaar lang 
prinses van Corle noemen!   

 
 
 

 
 

 
Aan het eind van de middag was er net 
als voorgaande jaren een stoelendans, 
1 voor de kinderen en 1 voor volwassen 
teams. Na een heftige strijd kwam 
uiteindelijk Edwin Nijenhuis namens de 
Geelinkhoek als eerste op de laatste 
stoel terecht, en is eeuwige roem en 
een taart zijn deel. 
 
 
 
 
Met het strijken van de vlag was het feest officieel ten einde, maar was er nog wel 
een geweldige feestavond bij de Woord in de zaal. Met muziek van Bedrock ging de 
zaal uit zijn dak, en keerde iedereen `s nachts na afloop moe maar voldaan naar 
huis! 
 
 
 
 



 
Enkele uitslagen; 
 
Optocht. 
A-wagens 
1e Twortwat : “1 dagsvlinder” 
2e Krista en Wendy: “Stuurfoutje” 
3e De meiden met PIT XL: “Siësta” 
 
 
B-wagens 
1e  De Gottengeatere: “Traag wief(i), daar zitten wij niet mee. Want wij hebben 6 G(ay) 
2e  CCC: “99 luftballons” 
3e  CNOC: “De gemeente laat verenigingen een blauwtje lopen” 
 
Originaliteitprijs: CCC met  “99 Luftballons” 
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : De Corleboeren met “Chicks en Cola” 
 
Koningsschieten (18 deelnemers) 
Koning: Ronald Kruisselbrink (146e schot) 
Linkervleugel: Jaap Wantsink 
Rechtervleugel: Geert Groters 
Kop : Jan Willem Kruisselbrink 
Staart: Engelbert Hijink 
Romp: Ronald Kruisselbrink 
Pechprijs: Joanne te Kronnie 
 
Poulen aantal schoten: Johan Wilterdink en Henny Grijsen 
 
Prinsschieten      
Jeugdprinses: Pauline te Kronnie    
 
Uitslagen Volksspelen 
Vogelschieten heren 50-: 1e Deliaan van Eerden, 2e Henk te Kronnie,                                        
3e Rick Kruisselbrink 
Vogelschieten heren 50+: 1e  Jan Berenschot, 2e Leo Kolkman, 3e Ad Krosenbrink. 
Vogelschieten dames: 1e Mariët Warmerdam, 2e Wendy Mengerink. 3e Rianne Krosenbrink 
Bustrappen: 1e Haiko Schreurs, 2e Arne Wiggers, 3e Chiel Krosenbrink  
Kaartschieten: 1e Marek Egbers, 2e Yanick Egbers, 3e Wilco Lensink 
Jeu de boules: 1e Henny Grijsen, 2e Jo Krosenbrink , 3e Jan Prinsen 
Busgooien: 1e Ineke van Goor, 2e Chiel Krosenbrink, 3e Wim Onnink 
Haakse sjoelbak: 1e Ingrid Maas, 2e Jeffrey Maas , 3e Ineke van Goor 
Jeugdvogelschieten 10 t/m 18 jaar: 1e Marek Egbers, 2e  Tim te Kronnie en Evie te Kronnie,  
Stoelendans: Edwin Nijenhuis van de Gelinkhoek. 
Raden maar winnaar:  Wouter Dreijers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



g
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262

 
 
 
 
 
Omgevingsvisie/ Uitnodiging 
 
In opdracht van de gemeente Winterswijk werken de belangenorganisaties van het 
buitengebied, via een opgerichte stichting, de BSV (Buurtschappenvisie) aan de 
opbouw van de Omgevingsvisie. De omgevingswet is de voorloper van de 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is meeromvattend dan de bestaande 
structuurvisie.  
 
Door de BSV wordt getracht te achterhalen wat de visie van belangenorganisaties 
die actief zijn in het buitengebied is, over de toekomst van het buitengebied. Ze doet 
dit door middel van interviews en verschillende thema’s: wonen, cultuurhistorie, 
landbouw, niet-agrarische bedrijvigheid, landschap, natuur, vrijetijdseconomie, 
detailhandel, infrastructuur, landgoederen, maatschappelijke voorzieningen, milieu, 
duurzame energie, welstand/beeldkwaliteit, cultuur en hulpdiensten.  
 
Daarnaast  wordt u als inwoner van het buitengebied dit najaar door gemeente en 
belangenorganisaties uitgenodigd om uw mening te horen over de toekomst van het 
buitengebied aan de hand van de genoemde thema’s. U zult hiervoor een uitnodiging 
en nadere informatie ontvangen via de gemeente. Naar verwachting zal half 
november een bijeenkomt in Miste en Corle gehouden worden. 
De uitkomsten van de bijeenkomsten in de verschillende buurtschappen worden 
hierna gebundeld. De BSV verwacht u in de loop van december over de eerste 
uitkomsten te kunnen informeren via hun periodieke brochure. 
 

******** 

 
     
Verslag oefenzondag  C.S.V. 13 september  2015. 
 
Als alle volksfeesten zijn afgelopen, is het weer tijd voor onze jaarlijkse oefenzondag. 
De voorzitter heette iedereen (28 leden) welkom, in het bijzonder Lid van Verdienste 
Henk Lobeek. Hij heeft nog  nooit een wedstrijd gemist sinds hij 54 (!) jaar geleden bij 
C.S.V. begon. 
 
Bij de  mededelingen o.a. dat Michel Soyer wel weer meedoet in de competitie bij 
team 6 en daarbij stamnummer 40 krijgt in het W.S.B. boekje.  
Ook het telefoonnummer van café Spiekerman (Buksveld) in Meddo is gewijzigd. Dat 
moet nu zijn 0543 – 216001. 
 
 

 
p/a Secr. Asterstraat 44 
7102 CM Winterswijk 
tel: 0543 - 532187 

 



Het is dit seizoen ook mogelijk, om iedere vrijdagavond bij Doundrie in Winterswijk te 
oefenen voor jongeren vanaf 13 jaar. Schietvereniging Diana heeft daarbij de 
organisatie in handen. Informatie hierover hangt aan het prikbord bij de schietbanen. 
 
Daarna zouden de prijzen voor de hoogst stijgende schutters worden uitgereikt. De 
voorzitter heeft nog wel Wilco Lensink ( in de A.S.B. 1e met 23,03%) en Hans Buil ( in 
de W.S.B. 1e met 36,83%) naar voren gehaald en gefeliciteerd, maar moest tot zijn 
spijt melden, dat de bekers nog niet binnen waren……vergeten te bestellen….. 
(Zal wel door de het Corlese Feest zijn gekomen……).  
Ze zullen op een later moment alsnog worden uitgereikt.  
 
Toen was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. 
Rudy Kamperman en Johan Wilterdink zijn gehuldigd, omdat ze al 40 jaar lid zijn van 
de vereniging. Zij kregen allebei een aandenken voor op de schoorsteenmantel. 
Toen mocht Alex Geurkink naar voren komen. Hij is gehuldigd, omdat hij maar liefst 
al 50 jaar lid van onze vereniging is. Naast een doos (van het goede merk) sigaren, 
kreeg Alex ook een trofee voor op de schoorsteenmantel.. Alle 3 van harte 
gefeliciteerd en nog vele jaren schietplezier. 
 
Ook werd er deze morgen nog om een prijs geschoten, een worstenpakket. Winnaar 
van deze editie van de oefenzondag werd Henk Lensink. Gefeliciteerd en eet 
smakelijk! 
 
Wij wensen alle schutters een mooi en sportief seizoen 2015-2016 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur van  C.S.V. 
 

 
 

De jubilarissen van C.S.V. 
Rudie Kamperman (40) Alex Geurkink (50) en Johan Wilterdink (40) 



Bruidskoe voor Liesbeth en Marcel. 
Op 18 september a.s. stappen Liesbeth te Peele en Marcel Prinsen in het huwelijksbootje. 
Ter ere van hun huwelijk kreeg het bruidspaar 
afgelopen week (8 september) een bruidskoe 
aangeboden. 
In het verleden gebeurde het geregeld dat bij 
huwelijken in de agrarische sector het 
aanbieden van een bruidskoe een onderdeel van 
de festiviteiten was.  Meestal was het de bruid 
die vanuit het ouderlijke huis een koe meekreeg 
voor de boerderij waar ze introk. 
Traditioneel waren bij zulke gebeurtenissen de 
naobers (de buren) nauw betrokken. Zij 
zorgden bijv. voor het vervoer. U zult 
begrijpen, een uiterst plezierige bezigheid want 
hierbij werd het nuttige met het aangename verenigd. 
Zo ook in dit geval. De naobers werden gewaarschuwd: bij Peeleman wordt een bruidskoe 
aangevoerd. Probeer dat je er bij kunt zijn.  
De naaste buren gingen mee om de koe op te halen. De andere buren verzamelden zich op het 
erf om het transport op te wachten. Met een versierd touw werd een “blokkade” gevormd 
want de buurt wilde natuurlijk wel even keuren.  
Toen de koe arriveerde werden Liesbeth en Marcel (die tot dan van niets wisten) erbij 
gehaald. Een volkomen verrassing.  
Om de buurt tevreden te stellen werd op dit heuglijke feit een glaasje gedronken. 
De koe kon de weg naar stal vervolgen waar ze zich meteen tegoed deed aan het voer wat 
reeds wachtte. 
De koe, van het ras Flekvieh, moet in februari afkalven. Het is te hopen dat Liesbeth en 
Marcel nog lang plezier van deze koe zullen hebben. ’t Blijft een koe met een verhaal. 
 

 
 
  
 

 



Agenda  
 

 
2 Okt.  Digitale foto wandeling door Winterswijk. 

 Aanvang 19.30 u bij “de Schoppe”. 
 
27 Nov. Kaartinterland twintigen Corle – Miste. 

20.00 uur “de Woord”. 
 
16 Dec. Kerstviering Corle, 19.30 u “de Woord”  
 
1 April Buurtschappen kaartinterland, 

 20 uur “den Tappen” 
 
22-23 April Optreden Raddreijers in “de Storm”.  
   

******** 
 

Kaartavonden Corle, “de Woord”, aanvang 20.00 uur. 
 

30 Okt. – 29 Jan. – 26 Febr. – 25 Mrt 
 

******** 
 

Kaartavonden Miste, “den Tappen” aanvang 20.00 uur. 
 

9 Okt.  -  23 Okt.  -  6 Nov.  -   20 Nov. 
8 Jan. – 22 Jan. – 5 Febr. – 19 Febr. – 4 Maart 

 
******** 

 

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

19 september en 28 november (dan ook oud ijzer) 
 

 
 


