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******** 

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

19 februari  -  20 mei en 23 september 
 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 15 september a.s. 
 

******** 
Van de redactie. 
Ze staan er nu nog bij, de Raddreijers. Maar zoals u weet zijn ze gestopt met hun 
activiteiten. Daardoor zal hun geregelde bijdrage aan het Buurtproatjen ook 
vervallen. Krijgen we in de toekomst nog wel genoeg berichtgeving aangeleverd om  
een redelijke buurtkrant te maken. Daarbij, de digitale berichtgeving neemt 
tegenwoordig heel veel over. ’t Is sneller en het gaat gemakkelijker.  
Ik heb daarom op de 2 jaarlijkse vergadering van Corle’s Belang in april de vraag 
gedeponeerd of het nog wel zinvol is om met ’t Buurtproatjen door te gaan. Daarbij 
overwegend de kosten en de bezorging met name in Winterswijk. 
Niet iedereen maar een flinke meerderheid vond dat het Buurtproatjen moest blijven. 
Met name de agenda en het kunnen terugzien op activiteiten werd toch als 
waardevol beschouwd.  
Tsja, wat moet je met zo’n reactie…? Zullen we dan toch maar gewoon doorgaan ! 
 
Veel leesplezier en een aangename zomer !  
 
Bernard van Eerden.  
 
 
 
 
 
 



Ontspanning  commissie Corle. 
 

Uitslagen kaartavonden. 

26 februari 

1
e
 Geert Groters  1126p.                                            

2
e
 Jan Prinsen  1077p. 

3
e
 Harry Uwland  1073p. 

4
e
 Ton Schoorlemmer 1065p. 

De poedelprijs was voor Bert te Winkel met 824 punten. 

 

18 maart. 

1
e
 Bernard van Eerden 1054p. 

2
e
 Henk ten Dolle  1024p. 

3
e
 Geert Groters  1018p. 

3
e
 Anita Oonk  1018p. 

Deze keer was de poedelprijs voor Carla Prinsen met 895 punten.                                                     

 

Winnaar van het seizoen 2015/2016 is Geert Groters geworden met een totaal van 

3160 punten. Hij mocht de “De Woord Bokaal” in ontvangst nemen. 

 

$$$$$$$$$$ 

 

Winterswijkse Buurtschappen toernooi. 
 

Op vrijdagavond vond weer het jaarlijkse buurtschappen toernooi kaarten plaats. Spelsoort: twintigen. 

Het werd gespeeld bij den Tappen in Miste. C.O.M. Miste zorgde voor de organisatie die perfect 

geregeld was. 

Met uitzondering van Meddo waren alle buurtschappen met een vertegenwoordiging aanwezig. In 

totaal rond 90 kaarters. 

Woold bleek deze avond de beste kaarters te hebben. Corle eindigde op de vijfde plaats. 

 

Hieronder nog wat cijfers. 

De eindstand: 

1 Woold            994,27                               

2 Kotten/Brinkheurne     990,00                                                        

3 Dorpbuurt           984,79 

4 Miste            978,52 

5 Corle            964,13 

6 Vosseveld           961,88 

7 Huppel/Henxel/Ratum 933,11 

    

 Gemiddelde buurtschap 972,38 

 

 

Allemaal een mooie zomer gewenst. 

 

Ontspanning  commissie Corle O.C.E.M. 
 

 



Palmpasen in Corle 2016.  

Hierbij de uitslagen van het eieren zoeken/tikken met Palmpasen op zondag 20 

maart. 

Winnaars meeste eieren per groepje; 

Tim Geurkink 
Joep Dingemans 
Nikki Geurkink 
Tess Grijsen                                                     
Britt Geurkink                                
Wout Dingemans 
Nils Kruisselbrink 
Diderik Kruisselbrink  
 

Winnaars gekleurde eieren 

Rode ei, Koen Berenschot 
Blauwe ei, Maud Grijsen 
Groene ei, Wout Berenschot 
Gele ei, Tess Grijsen 
 

Winnaar eitje tikken kinderen 

Rens Dingemans 

Winnaar eitje tikken volwassenen; 

Dini Kruisselbrink 

Tevens kregen alle kids nog een presentje van het Koningspaar 

Ronald en Corina, die deze ochtend ook aanwezig waren. 

 

Vriendelijke groet, 
 
De Palmpasencommissie  
(Annemieke Oonk) 
 

 

 

        

   



 
 
 

 
 
Goodgoan en Hol van ‘t Leaven  
 
 
 
Bijna 2 jaar geleden, op maandag 12 mei 2014, hebben we besloten om op 22, 
23 en 24 april 2016 afscheid te nemen van het publiek en als revuegezelschap te 
stoppen. Een pijnlijk besluit, maar het was niet te keren. 
Wat zijn we trots en tevreden dat het is gelopen, zoals het is gelopen. Twee 
magnifieke voorstellingen in de Storm en een zeer geanimeerde receptie bij de 
Woord. We hebben er een zeer goed gevoel aan overgehouden. Ook erg fijn is te 
weten dat de oud-leden ons besluit om te stoppen hebben gerespecteerd en 
hebben mee kunnen genieten. 
 
We willen alle lezers van het Buurtproatjen die ons door de jaren heen hebben 
bezocht of op de één of andere manier hebben gesteund hiervoor heel, heel 
hartelijk bedanken. 
 
Het onvermijdelijke gaat nu gebeuren. Dit is de allerlaatste bijdrage van 
Revuegezelschap de Raddreijers uit Winterswijk-Corle aan het Buurtproatjen. 
Wij willen de redactie van het Buurtproatjen bedanken voor de manier waarop 
zij onze bijdragen altijd hebben gepubliceerd. 
 
Tot slot zeggen we : Allemaal Goodgoan en besef : Hol van ’t Leaven. 
 
 
Met vriendelijke groet  
 
Revuegezelschap de Raddreijers. 
 
 
 
 
 
 

 



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. Deze herdenking kreeg dit jaar veel 
aandacht van de media. Voorafgaand aan de herdenking was er een interview van de 
organisatie bij radio Slingeland, en tv Slingeland heeft de herdenking gefilmd. 
 

Gea Tolkamp deed dit jaar het voorwoord, waarna Henk 
te Kronnie en zijn dochter Judith te Kronnie nader 
ingingen op het thema”Vrijheid geef je door”. Zij 
vertelden ieders op hun eigen manier hoe zij de vrijheid 
beleven en hoe belangrijk het is om deze te behouden en 
door te geven. Aansluitend las Maria van Eerden het 
gedicht “omarm de stilte” voor. 
 
 
 
 

 
 
Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben 
Arentsen, waren er 2 minuten van absolute 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.   

 
 
De aanwezige kinderen werd dit jaar gevraagd om 
een wens op te schrijven op een papier in de vorm 
van een ballon. Deze “ballonnen” werden 
opgehangen in een speciaal daarvoor neergezette 
beuk. Sommige kinderen maakten er ware 
kunstwerken van. Ze waren het in ieder geval over 1 
ding eens: Nooit meer oorlog! 
 
 
 

 
 
Tot slot was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken in de zaal 
van de Woord, en hier werd door velen dankbaar gebruik van gemaakt. 
 

######### 
 

 

 

 

 



“Vrijheid geef je door”, voorgelezen door Henk en Judith te Kronnie tijdens de 4 
mei herdenking. 
 
Henk: 
 
Vrijheid geef je door! Bij dit landelijke thema van 4 en 5 mei sluiten wij ons ook 
dit jaar weer aan. 
 
Ik ga nu verder in het dialect. Ik hoop en verwacht dat de meeste aanwezigen het 
kunnen volgen. Ik druk mij er net iets makkelijker in uit, en uiteindelijk is het 
ook een soort vrijheid om in je eigen taal te mogen spreken. 
 
Gelukkig is vrijheid voor mij min of meer een vanzelfsprekend iets. Ik heb de 
oorlog niet meegemaakt, net zoals de meeste aanwezigen hier. De oorlog bestaat 
voor mij vooral uit verhalen en beelden van vroeger.  
Verhalen van mijn vader bijvoorbeeld, al sprak hij er ook weer niet heel veel 
over. En pas jaren later ga je zelf realiseren wat een absurde tijd het eigenlijk 
moet zijn geweest. Hij was 14 toen de oorlog begon, de leeftijd van mijn eigen 
kinderen nu. En natuurlijk was het leven toen sowieso  niet te vergelijken met 
nu, de behoefte aan vrij leven zonder geweld en onderdrukking is van alle tijden, 
net als de behoefte aan vrije meningsuiting. 
 
Mijn vader was geen stoere verzetsheld. Hij vertelde wel verhalen over de 
oproep om te komen spitten, en hoe hij dan zo langzaam mogelijk werkte. Dit 
was voor hem dan toch een klein stukje verzet tegen de duitse bezetter. Pas veel 
later vertelde hij over spitten bij het station van Zevenaar, (als ik het goed heb). 
Ze werden daar vanuit de lucht beschoten, en in de chaos zijn ze weer gevlucht 
naar de Achterhoek.  
Voor iemand die de oorlog niet heeft meegemaakt zoals ik, is dit eigenlijk 
allemaal nauwelijks voor te stellen. Dat je jeugd zo beheerst wordt door een 
stomme oorlog. Dat mensen elkaar zoveel ellende aan kunnen doen, alleen 
omdat ze uit een ander land komen, of een ander geloof hebben. Waarom? 
 
In mijn jeugd was er gelukkig geen oorlog, althans niet in de buurt. Een verwend 
leven in vrijheid dus! Nu achteraf hebben ze het over een koude oorlog. Daar 
hoorde je toentertijd ook wel van, maar het hield mij niet echt bezig. Je maakte 
er eerder grappen over: As de Russen komt… Maar ik heb nooit serieus 
rekening gehouden met de mogelijkheid van een oorlog. 
Mijn kinderen hebben ook het geluk van een leven in vrijheid. En zij zien 
natuurlijk op tv de beelden van de ellende in Syrië, de stroom vluchtelingen, de 
aanslagen in Parijs en Brussel. Dreiging op de achtergrond, ze weten er van, 
maar het beheerst hun leven gelukkig niet. 
 



Maar alle ellende in de wereld maakt het wel weer duidelijk dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is, en dat het goed is dat wij daar zoals nu allemaal bij stil 
staan. Mijn vader kreeg de vrijheid weer, ik ben het nog nooit kwijt geweest, en 
hoop het door te kunnen geven aan mijn eigen kinderen. 
 
Judith. 
Eigenlijk maak ik me niet druk om de oorlog. Ik leef al mijn hele leven in 
vrijheid en kan me dus ook niet voorstellen hoe het is om in de oorlog te leven. 
Als ik daaraan denk hoe het zou zijn om in de oorlog te leven dan lijkt me dat 
verschrikkelijk. Onderduiken net als Anne Frank, alleen om dat ik anders ben, 
Verschrikkelijk 
Ik ben nu net iets ouder dan dat Anne Frank was toen ze moest onderduiken. Zij 
moest haar hele leven opgeven om te blijven leven en ik kan het mij nauwelijks 
voorstellen hoe het is om geen vrijheid van meningsuiting te hebben, laat staan 
te moeten onderduiken omdat ik anders ben dan zij. Ik ben gewend om alles te 
kunnen doen wat ik wil, ik kan me dan ook niet voorstellen hoe het is om van de 
ene op de andere dag beperkt te worden in mijn manier van leven. Ik wil mijn 
manier van leven houden zoals het nu is dus met vrede en vrijheid van 
meningsuiting.  
 
Je hoort elkaar toch gewoon te kunnen respecteren en te laten leven ondanks dat 
je anders bent. Met geweld los je niks op. Je lost iets niet op door de bron van je 
probleem de kop in te drukken.  Je lost pas iets op als jij voor je mening durft en 
mag uit komen. als beide partijen elkaar in hun waarde laten. Dan ben je al een 
stuk verder. Je hoeft niet meteen beste vrienden te worden maar zolang je elkaar 
maar in hun waarde laat en je iemand vrijheid van meningsuiting geeft. Dan 
leven we nu en in de toekomst op een fijne vredige wereld, zonder oorlog in 
vrede. 
 
Laten we er vooral voor zorgen dat we de vrijheid houden en doorgeven. het is 
het belangrijkste bezit dat we hebben! 
 
 

 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Verslag jaarvergadering 3 maart 2016 
 
 
1.  Opening 
     Na enig oponthoud door technische problemen met de beamer en laptop opent de  
     voorzitter Ad Krosenbrink de vergadering. Hij heet een 16 tal leden welkom,      
                   waardoor het totaal aantal aanwezigen (incl bestuur) op 21 komt.                                                                                                                             
 
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat een kop koffie/thee en twee consumpties door VVC 
                   aangeboden worden. 
                   
3.              Jaarverslag secretaris 
 Doordat de beamer net op tijd een teken van leven geeft wordt met een PowerPoint    
 presentatie en hier en daar uitleg van de secretaris het jaarverslag van 2015  
                  getoond. Na afloop van deze presentatie wordt het verslag goedgekeurd.                    

             
4.  Financieel verslag penningmeester2015          
                  Het financieel verslag, en de begroting voor 2016 worden ook via de beamer  
                  getoond en uitgelegd door de penningmeester. 
                  Het jaar 2015 wordt met een klein negatief saldo afgesloten  (-197.89). 

Enkele opvallende zaken zijn de teruglopende opbrengsten van de spelletjes, en de 
hoge kosten van consumpties. Dit laatste heeft alles te maken met de stop op 
vrijdag en het ontbijt op zaterdag. 
De verwachting voor 2016 is wederom een klein tekort, maar dit is geen probleem 
gezien de reserves. 

                                         
5.              Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie 

De administratie is door Jesper Berenschot en Anja de Roos gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Het was in 1 woord: TOP! De kascommissie wordt bedankt 
voor de controle. 
Jesper verlaat de kascommissie, Rudi Woordes meldt zich spontaan aan als 
opvolger. 
 
 

 

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



6.              Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Ruud Hudepohl. Aangezien er geen tegenkandidaten 
zijn wordt Ruud dus weer herkozen voor de komende 3 jaar. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Bennie te Kronnie. Het bestuur draagt Appie te 
Kronnie voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld, 
waardoor Appie te Kronnie wordt gekozen tot nieuw bestuurslid door de leden.  
Vervolgens wordt Bennie te Kronnie bedankt voor zijn vele werkzaamheden in de 
11 jaar dat hij bestuurslid was. Speciaal zijn inzet voor het schieten, zoals de 
ontwikkeling van het “piepersysteem” bij het koningsschieten worden genoemd. 
Bennie krijgt als dank een aantal attenties aangeboden. Daarna bedankt Bennie 
iedereen voor de prettige samenwerking gedurende alle jaren. 
 

7.              Activiteiten 2016. 
 - 9 april voorjaarsactiviteit “We love the 90`s” 
 - 4 mei dodenherdenking bij de Hendrik Vriezenbank  
 - 22 juli werken op de Zwarte Cross, opbrengst is voor de kas. (onder voorbehoud) 
 - 19 en 20 augustus Corlesefeest.  

Anja de Roos plaatst de opmerking dat de muziek vorig jaar op zaterdag erg hard 
was. Daar zijn we het allemaal mee eens, dit jaar is er andere muziek, en we zullen 
het bij de muziek noemen dat het niet te hard moet. Maar het is altijd afwachten 
wat ze er mee doen. 

 - oktober zwerfvuilactie 
 
8. Rondvraag 

-Willemien Legters en Jan Nijenhuis: Is er dit jaar op zaterdag weer een ontbijt? 
Antwoord: ja! 
De reiscommissie verbindt aan dit antwoord de conclusie dat zij dan stoppen met 
de reis. Meerdere deelnemers willen ook aan het ontbijt meedoen, en dan blijven er 
niet genoeg deelnemers over voor de reis. De reiscommissie vindt ook dat ze te 
laat worden geïnformeerd over het doorgaan van het ontbijt, en klinken enigszins 
teleurgesteld over de gang van zaken. Het bestuur geeft aan dat er altijd overleg 
mogelijk is om een oplossing te bedenken waardoor de senioren gezamenlijk  op 
de zaterdagochtend bij de Woord aanwezig kunnen zijn. 
-Anja de Roos: dit jaar complimenten voor de prijzen bij de verloting, duidelijk 
beter dan voorgaande jaren! Dit naar aanleiding van haar kritiek vorig jaar op de 
prijzen. 
-Henk te Kronnie: verzoek aan de commissieleden om serieus werk te maken van 
de kaartverkoop voor de voorjaarsactiviteit. Vorig jaar was in elk geval 1 lijst niet 
rond geweest. 
 

9. Sluiting 
                  De intekenlijsten voor “I love the 90`s” worden uitgedeeld en de leden worden   
                  bedankt voor de komst. 
                  
   
      
                  
 
                  
 



         “We love the 90`s”  9 april 2016. 
 

9 april jl was er weer de jaarlijkse voorjaarsactiviteit, met dit jaar als thema: We love 

the 90`s! Terug naar de jaren `90, sommigen hadden dit heel letterlijk genomen en 

hadden zich gekleed in jaren 90 stijl! 

Tegen half 9 werd de avond geopend, de zaal was inmiddels goed gevuld met ruim 

100 man/vrouw.  

De jaren 90 werden weer herbeleefd door 

middel van een quiz. De zaal werd in 

groepjes verdeeld, waarna diverse vragen 

moesten worden beantwoord op het 

gebied van muziek, film, nieuws enz. 

Tegen half 11 was het tijd voor de grote 

finale, waarna uiteindelijk Steven Navis 

en koning Ronald Kruisselbrink de echte 

jaren 90 kenners bleken! Als hoofdprijs 

kreeg  Ronald een echte radio-

cassettespeler mee naar huis! 

 

 

Daarna was er nog volop gelegenheid voor een dansje en een drankje. de muziek 

werd verzorgd door de “Discokings”. Zij combineren muziek met bijbehorende clip tot 

een mooi feest!  

Al met al een geslaagde avond, met een mooie opkomst en een gezellige sfeer. 

Meer foto`s op www.corle.eu  

 

 



Wat een verrassing……              
 
April 2016.  
Deze maand zal ons bijblijven als een zeer bewogen maand. De combinatie van 
een sterfgeval in de naaste familie en 2 mooie hoogtepunten gaf een dubbel 
gevoel.  
De manier waarop ik op dinsdagmorgen 26 april werd verrast valt moeilijk 
onder woorden te brengen. Tot 5 tellen voordat ik de zaal bij de Frerikshof 
binnen ging had ik niets in de gaten. De Burgemeester, met ambtsketting om, 
stond bij de zaalingang om mij te ontvangen. Pas toen ging er een lichtje 
branden. Toen ik het verzoek kreeg om plaats te nemen op de eerste rij en ik 
familie, buren en afvaardigingen van enkele bekende verenigingen zag zitten 
was het wel duidelijk. 
En dan: Een toespraak van de Burgemeester, het lintje, de bloemen, de 
felicitaties, de foto’s en interviews. Het voelt op zo’n moment heel lekker. Maar 
pijn doet het wel dat die ene stoel leeg was. 
 
Aansluitend was er een georganiseerd diner bij de Woord. Hier hebben we met 
naaste familie, naaste buren, vrienden en de personen die de nominatie hebben 
geregeld een hele mooie middag gehad. 
De dagen daarna bleven de felicitaties, bloemen, telefoontjes, kaartjes en 
cadeautjes binnenkomen. Allemaal heel erg mooi en dankbaar. Daarvoor wil ik 
dan ook iedereen hartelijk bedanken.  
Ook bijzondere dank naar de personen die de Nominatie hebben voorbereid en 
Jeannette en Yvette die de middag hebben georganiseerd en alles geheim hebben 
weten te houden.    
 
Met vriendelijke groet, 
        
Johan Damkot 
    
 

 

     
 
                    
                     
 
                 
 
                   
 



Zwerfvuilactie 19 maart j.l.    

Ondanks een oproep om vrijwilligers te krijgen voor het 
ophalen van zwerfvuil in Corle, hebben wij het dit keer met 14 
personen moeten doen, waarvan er 3 personen bij waren die 
dit voor een maatschappelijke stage deden. Gelukkig hadden 
enkele personen eerder in die week enkele wegen reeds 
gedaan. 
's Morgens was het om 9.00 uur verzamelen bij Marcel en 
Helga aan de Grote Veldweg, waar koffie met een appelflap 
klaar stond. 
Nadat we ons in groepjes hadden verdeeld en verschillende 

kanten opgingen, waren we rond de middag klaar. 

Onder het genot van een glaasje en een broodje hamburger, kwam de vraag waarom 
zich zo weinig mensen zich hadden opgegeven (vaak ook nog dezelfde) 
Als je nagaat dat Volksfeest, Kerstfeest, en Corlese schietvereniging zo'n 500 leden 
hebben en er komt maar 2% meehelpen, dan is de vraag waarom niet? 
Men moet wel denken dat we de Corlese wegen schoner houden en geen enkele 

Corlese vereniging makkelijker geld kan verdienen, dan met deze zwerfvuilactie. 

We hopen dan ook dat in het najaar als deze actie er weer is, met meer mensen 

aanwezig zullen zijn. 

Geef je op bij Henk te Kronnie namens Volksfeest als hij  een oproep doet, zodat we 
met meerdere personen kunnen zijn. 
Het zou jammer zijn dat volgend jaar in Corle uit een andere buurtschap het werk zou 
doen en het geld daar heen verdwijnt. 
 
Iedereen die tot nu toe heeft geholpen met deze actie heel veel dank namens, 
 

Volksfeest, Kerstfeest en Schietvereniging. 

 

Bowlingcompetitie “In de Schoppe”     

De bowlingcompetitie 2015-2016 zit er weer op. Op donderdag 31 maart hebben we 
onze slotavond gehouden. De belangstelling hiervoor was goed. 
Traditioneel houden we dan een avondwedstrijd waarbij we uiteindelijk één winnaar 
overhouden.  
Daarnaast worden de seizoen prijzen uitgereikt. De beker voor het beste team en 
individuele prijzen voor de hoogste score en voor de hoogste gemiddelde score. 
’t Was een leuke, goed geslaagde avond. Een mooie afsluiting van deze competitie. 
Begin september beginnen we weer vol enthousiasme aan een nieuw seizoen. 
 
Op de volgende bladzijde een overzicht van de resultaten en de prijswinnaars.   
 



 
Slotavond Bowlingcompetitie 2015-2016 op 31 maart 2016. 

 

Uitslag avondwedstrijd: 
 

1.  Willy Kruisselbrink 111 pnt 6. Robby Harmelink         80 pnt.         
2.  Henk Lammers 103 pnt 7. Henk Pleiter jr       74 pnt   
3.  Ria Smalbraak                98 pnt 8. Alex Maas              69 pnt   
4.  Harry Uwland   92 pnt          9. Carla Prinsen   67 pnt 
5   Jolanda Boeijink   85 pnt        10. Mieke Kuipers                62 pnt 

 
Seizoenuitslagen: 
 

Dames:    Heren: 
Hoogste avondscore: 

1. Anja Kolkman 165  pnt  1. Henk Lammers  183 pnt 
2. Lenie Kruisselbrink 144  pnt  2. Andries Mensink  164 pnt 
3. Jolanda Boeijink 143  pnt     3. Robby Harmelink           159 pnt 
 

Hoogste gemiddelde: (minimaal 9 wedstrijden) 
1. Anja Kolkman 122,9 pnt      1. Henk Lammers          139,4 pnt  
2. Elise Holthausen 114,4 pnt      2. Nico Veerbeek              136,9 pnt 
3. Lenie Kruisselbrink  113,5 pnt      3. Robby Harmelink          124,7 pnt  
 
Eindrangschikking teams: 
 

Team: Wedstr. Punten Score Hoogste score 

Om = Om 11 29 7673 Andries Mensink 164 

Alles of Niks 11 29 7636 Anja Kolkman 153 

H. en O. 11 27 6898 Gé Fonhof 150 

De Kegels 11 25 7123 Geert Jan Heesen 154 

B.C. Corle 11 23 6391 Harry Uwland 148 

Super Girls 11 23 6259 Elise Holthausen 136 

Ranonkels 11 21 6291 Jolanda Boeijink 143 

Twee Bruggen 11 21 6030 Rita Dibbets 136 

Meenkmolen 11 19 6386 Willy Kruisselbrink 130 

Lewi's 11 17 6667 Henk Lammers 183 

Corle Pinners 11 17 6142 Leni Kruisselbrink 144 

Misse(r)s 11 13 5185 Ria Smalbraak 122 

 

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

2e Plaats: Waardebon “de Schoppe”. 

3e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.  



Jaarverslag C.S.V. Seizoen 2015-2016 

 

Het seizoen begonnen we met 47 leden waarvan 3 rustende leden, verdeeld over 7 vijftallen 
in de W.S.B. en 3 in de A.S.B. 

 

De oefenzondag werd gehouden op 13 september 2015 bij De Woord. 

De voorzitter heette iedereen van hartelijk welkom. In het bijzonder Lid van Verdienste Henk 
Lobeek. Hij heeft nog nooit een wedstrijd gemist in de 54 jarige lidmaatschap bij C.S.V. 

De voorzitter melde nog een paar mededelingen naar de leden. 

Ook reikt de voorzitter een paar prijzen uit voor de best presterende schutters seizoen 2014-
2015. In de A.S.B. was dat Wilco Lensink met een score van 23,01 %, en in de W.S.B. was dat 
Hans Buil met score van 36,83 %. 

Ook hadden wij een paar jubilarissen in onze vereniging Rudy Kamperman en Johan 
Wilterdink die waren 40 jaar lid, zij kregen van de voorzitter een aandenken. Ook werd Alex 
Geurkink gehuldigd, hij was 50 jaar lid. Hij kreeg ook aandenken en een doos sigaren van de 
voorzitter. 

Verder werd er op de oefenzondag nog geschoten voor een worstenpakket, die werd 
gewonnen door Henk Lensink. 

 

Op 1 september begon de A.S.B. met de competitie. 

Op 20 september begon de W.S.B. met de competitie. 

 

De Kampioenschappen Aaltense Schietbond begonnen op 23 november tot en met 27 
november bij Schepersveld. Er deden ook een aantal leden van C.S.V. mee. Daar behaalde 
Henk te Kronnie een 2e plaats in de B-Klasse met een score van 584. 

 

De NK kaart Winterswijk open vizier werd gehouden van 22 t/m 27 februari 2016 bij 
Schietaccommodatie Bij Hillen, en werd door onze vereniging georganiseerd. Het was een 
drukke organisatie van regelmatig vergaderen, maar het was een goede resultaat. Er deden 
maar liefst 170 deelnemers aan mee en 8 jeugdleden. Van onze vereniging deden er 19 
leden er aan mee. Daaruit werden de volgende resultaten behaald: W. Dreyers werd 3e in de 
B-Klasse met een score van 590, R. Kemping werd 1e in de C-Klasse met een score van 585 en 
D. Freriks werd 2e in de D-Klasse met een score van 570. 

Hierbij willen wij de sponsoren bedanken en de leden van onze vereniging die dit tot grote 
succes hebben gebracht. Onze Dank. 



Op 14 februari 2016 werd CSV 3 kampioen in de Klasse B2. 

Op 21 februari 2016 werd CSV 2 Kampioen in de Klasse A1 en promoveren naar de 
hoofdklasse waar CSV 1 al in zit. 

Op 6 maart 2016 werd CSV 6 kampioen in de klasse E1. 

Zo hebben wij een seizoen geen kampioenen, en dan een seizoen met 3 kampioenen, 
gefeliciteerd schutters. 

In de ASB zat CSV 3 op goede koers voor kampioensschap, helaas ging dat feestje niet door. 
Iemand van een andere vereniging uit ASB keek naar de resultaten van CSV 3,  en zag dat 1 
van onze leden onreglementair heeft geschoten, dat heeft CSV 3 doen te besluiten zich terug 
te trekken uit de competitie van de ASB.    

Standen in de WSB: 

CSV 1 Klasse   H is 5e  geworden met een gemiddelde van 582.57. 

CSV 2 Klasse A1 is 1e  geworden met een gemiddelde van 577.42. 

CSV 3 Klasse B2 is 1e geworden met een gemiddelde van 573.42. 

CSV 4 Klasse C1 is 4e geworden met een gemiddelde van 551.92. 

CSV 5 Klasse C2 is 3e geworden met een gemiddelde van 544.83. 

CSV 6 Klasse E1 is 1e geworden met een gemiddelde van 534.67. 

CSV 7 Klasse E2 is 4e geworden met een gemiddelde van 515. 

Standen in de ASB: 

CSV 1 Klasse A2 is 2e geworden met een gemiddelde van 569. 

CSV 2 Klasse A3 is 4e geworden met een gemiddelde van 558.29. 

CSV 3 is uit de competitie genomen. 

Er zijn ook nog persoonlijke resultaten behaald in WSB, Remon Kempink is 1e geworden in de 
Klasse E1 met een gemiddelde van 112.91. Nog een opmerking, plaatsen 2,3 en 4 waren ook 
van CSV in de klasse E1. 

Op vrijdag 6 mei word er een feestavond georganiseerd door de feestcommissie bij de 
familie Kruisselbrink aan de Grote Veldweg in Corle. Het zal wel weer een gezellige avond 
worden voor de leden. 

Dit was het jaarverslag van het seizoen 2015-2016. 

Met de vriendelijke groeten het bestuur CSV. 

 

 



Winterswijkse Schietbond (voorstel 2016-2017) 

Eerste Diopter (D.) Eerste Open Vizier (O.V.) 

*A. ten Dolle 0,00  
  

H. Buil 116,25  
 

J. Grevink 0,00  
  

*B. Veerbeek   115,81  
 

T. ten Dolle 0,00  
  

G. Groters 115.25 
 

M. Oonk 0,00  
  

E. Hijink 115.16 
 

  
J.W. Buil 114.91 

 

       
Tweede O.V. Derde O.V. 

J. Damkot   117,25  
  

*H. Lobeek 113,33  

W. Dreijers 115.63 
  

R. Verbruggen 111,80  (t)  

*B. Oonk  114.58  
  

R. te Kronnie 110,83  
 

R. Kamperman   114,09  
  

R. Kruisselbrink  110.58  

H. Schenk   112,33  
  

W. Lensink 110,50  

    
Vierde O.V. Vijfde O.V. 

J. ter Haar 110,33  
  

*J. Wilterdink   109,00  
 

A. Lensink 110,00  
  

R. Lensink   108,33  
 

*G. Kruisselbrink 109,58  
  

A. (Alexander) Geurkink   105,30  
 

D. Freriks 109,50  
  

T. Demkes 99,72  
 

C. Freriks   108,11  
  

 T. (Theo) Sloot 0,00  
 

S. Maas  110.66  (r)  

   
Zesde O.V. Reserves: 

H. Lensink  106.66  
  

S. Navis (3)   114,00  
 

J. (Jan) Berenschot 106.50 
  

M. Roerdinkholder 0,00  
 

A. (Alex) Geurkink   101,54  
  A. ter Welle (winterstop) 0,00  

 
*J. Koks     94,83  

   

Aaltense Schietbond (voorstel 2016-2017) 

Eerste Tweede 

T. ten Dolle   116,92  
  

G. Groters 114,50  
 

*A. te Kronnie   115,41  
  

B. Oonk 112,90  
 

H. te Kronnie   115,41  
  

W. Hakstege 110,00  
 

A. Krosenbrink   113,00  
  

*G. Kruisselbrink 109,85  
 

R. Verbruggen 112,44  
  

A. ter Welle 109,11  
 

J. Wiggers   106,45  
  

M. (Maarten) Prinsen 0,00  
 

 
Derde Reserves: 

M. Oonk          -   
  

J. Grevink 116,00  
 

S. Navis          -   
  T. (Thomas) Kroes 0,00   

J. Berenschot (jr.)          -   
  

M. Roerdinkholder 0,00  

*R. te Kronnie          -   
   

W. Lensink          -   
     

 
*viertal/vijftalleider. 

 



 
 
 
 
 
 
Op onze tweejaarlijkse bijeenkomst, op 6 april jl. gehouden bij De Woord, heeft 
Raymond Lageschaar namens Collectief Zonnedak Vragender en Omstreken een 
presentatie gegeven.  
 
Vragender Coöperatief Energie Neutraal U.A.(VCEN) is ontstaan vanuit Vragender 
Duurzaam met het doel een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld door te beginnen 
met een energieneutraal Vragender. Dit tracht de coöperatie te bereiken met verschillende 
projecten op het gebied van opwekken van duurzame energie en het bewust maken van 
leden en niet-leden van de coöperatie van het belang hiervan. 
  
De coöperatie VCEN en de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) bieden u 
nu de kans om te profiteren van door de zon opgewekte energie zonder dat u daar zelf veel 
voor hoeft te doen. Dit is mogelijk omdat in Vragender een collectief zonnedak wordt 
gerealiseerd. De gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland ondersteunen dit project 
waardoor het extra interessant wordt.  
 
Niet alleen de inwoners van de postcode 7134 (Vragender) kunnen hieraan 
meedoen, ook mensen die woonachtig zijn in de postcodes 7104 (Winterswijk-
Meddo), 7119 (Winterswijk-Corle), 7121 (Aalten), 7131 en 7132 (beide 
Lichtenvoorde) en 7137 (Lievelde) kunnen hiervan de zonnige vruchten plukken. 
Voor meer informatie: info@vragenderduurzaam.nl  
 
Voor de postcode 7119 heeft de VCEN een folder als bijlage aan het buurtkrantje 
toegevoegd.  
 
 
Naar verwachting zal de BSV, de overkoepelende buurtbelangenorganisatie, eind 
juni een huis aan huiskrant bezorgen over actuele onderwerpen als de 
Omgevingsvisie. 
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



 

Agenda 
 

 

 
 
 
19-20 Aug Volksfeest Corle, om en bij “de Woord”. 
 
11  Sept. Oefenzondag C.S.V., 10 uur bij “de Woord”. 
 

******** 
 

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

28 Oktober en 25 November 
 

******** 
 

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

7 Oktober- 21 Oktober- 4 November en 18 November 
 

******** 
 

 
 

 
 
 

 


