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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 
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 2017  drie keer te laten verschijnen en wel op:  

17 februari  -  19 mei en 22 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum 
voor de eerstvolgende uitgave is dus 12 mei a.s. 
 

******** 

Even voorstellen…. 
 
De redactie kreeg na het verschijnen van de vorige buurtkrant een vraag van de nieuwe bewoners van 
Meekertweg 10 (voorheen bewoond door de fam. Tolkamp) 
Of het ook gebruikelijk is dat nieuwe bewoners in Corle zich voorstellen door bijv. een berichtje in de 
Corlese buurtkrant ?  
We hebben hierop geantwoord dat we een dergelijk verzoek nog nooit ontvangen hadden. Echter we vonden 
het leuk idee en willen hier graag ruimte voor vrij maken. 
Nu hebben de laatste tijd in Corle, voor Corlese begrippen redelijk wat mutaties plaatsgevonden. Misschien 
zijn er meer nieuwe inwoners die van deze gelegenheid gebruik willen maken om zich aan de Corlese 
gemeenschap voor te stellen. Ga gerust uw gang. 
In mei verschijnt een nieuwe uitgave. Met belangstelling wachten we reacties af. 
 
Hieronder dus de eerste bijdrage van Judith en Gerwin in een nieuwe rubriek: even voorstellen. 
 
Beste Corlenaren, 
Wij willen ons graag voorstellen aan de lezers van de buurtkrant.     
Wij zijn Judith Vissers en Gerwin Kortenoeven zijn nieuw in Corle. 
Met veel plezier wonen we sinds augustus 2016 op Meekertweg 10. 
Winterswijk is mooi! Maar dat gedeelte wist u al. 
 
Judith werkt in het SKB en Gerwin werkt in het onderwijs in Almelo. 
We komen uit Nieuw Vennep. 
 
 
 
 
 



Kerstviering Corle 2016 
 
 

Op woensdagavond 21 december was er weer de jaarlijkse 
kerstviering bij De Woord. De grote kerstboom was weer opgetogen 
en op het podium stonden een aantal kleine boompjes. 
Een aantal leden van muziekvereniging Crescendo uit Ratum waren 
gekomen voor de muzikale begeleiding van de samenzang 
waarvoor onze dank. Er was ook dit jaar weer een mooie opkomst. 
 

Nadat de kinderen met theelichtjes binnen waren heette onze 
nieuwe voorzitster Ilona iedereen welkom. Na de samenzang, het 
aansteken van de kaarsen begon Rianne met het voorlezen van 
een kerstverhaal. 
In de grote stoel met de kinderen om haar heen vertelde ze een verhaal over een gezin dat 
was verhuisd naar een warm land. En over hoe de kinderen met een oplossing kwamen 
zodat opa toch samen met hun kerstfeest kon vieren. 
Na een muzikale intermezzo van Crescendo werd er door Corina een gedicht 
voorgelezen. Als laatste was er voor de pauze nog een samenzang. 
 

Nadat iedereen had genoten van een kop koffie met een koek waren alle kinderen aan de 
beurt met hun ingestudeerde musical “Het verhaal”. 
Het verhaal ging over Jonas en Lieke die samen met hun ouders op pad gingen om met de 
hele familie kerst te vieren in het hotel van hun (oud)oom Guus. In het hotel aangekomen 
was het al gauw gezellig. Toen vertelde oom Guus een bijzondere verhaal: wat als er ruim 
2000 jaar geleden nog plek was geweest in het hotel voor 2 gasten die laat op de avond 
aankwamen…. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het zingen van “Er is een kinderke geboren op aard” 
was het de beurt aan Gijs om een gedicht voor te lezen. 
Aansluitend zongen de kinderen “Wij wensen u een vrolijk 
kerstfeest”. Als afsluiting was er weer een samenzang. 
 

Voor de ouderen onder ons was er weer een kleine attentie 
en voor de kinderen een boek. Bij de uitgang kreeg 
iedereen een presentje in de vorm van een hangertje voor 
in de kerstboom. 
Al met al was het weer een gezellige avond en hopelijk 
komt u dit jaar weer. 
 
 

Namens de kerstfeestcommissie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontspannings Commissie Corle 
 

Uitslagen kaartavonden. 

14 okt. 

1e. Jan Prinsen  1078p. 

2e. Henk te Selle 1011p. 

3e. Henk ten Dolle   985p.                             

De poedelprijs: Henk Freriks met 890 punten. 
 

30 nov. 

1e. Jan Bent  1114p. 

2e. Sien te Selle  1050p. 

3e. Bernard van Eerden  1047p. 

4e. Wilma Veerbeek 1036p. 

De poedelprijs was voor Freddy Bomers met 865 punten. 
 

27 jan. 

1e. Geert Groters 1090p. 

2e. Bert te Winkel 1036p. 

3e. Henk ten Dolle 1035p. 

4e. Harry Uwland 1024p. 

De poedelprijs was voor Anita Oonk met 885 punten. 
 

De volgende kaartavonden zijn op vrijdag 24 febr. en 31 maart bij “De Woord”. 
 

********** 

De kaart interland Miste/Corle is op vrijdag 3 maart bij “Den Tappen”. 
 

********** 

Buurtschappen-kaartinterland 
Na het succes van de afgelopen jaren wordt er dit jaar opnieuw een buurtschappen-kaartinterland 

georganiseerd. Deze kaartavond wordt gehouden op vrijdag 7 april a.s. bij “Den Tappen” in Miste. 

Zaal open vanaf 19.30 uur en aanvang kaarten om 20.00 uur. 
 

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

 

********** 

 

         Oud ijzeractie v.v. M.E.C. 
 

Voetbalvereniging MEC gaat op zaterdag 22 april weer oud  ijzer ophalen. Hebt u opruiming 

gehouden en zit daar oud ijzer bij, zet het die dag aan de weg. Het wordt graag meegenomen. 

Voor nadere informatie, bijv. grote stukken. Wim Wikkerink is het aanspreekpunt hiervoor. 

Hij is bereikbaar onder tel. nummer: 0543-565678.  

 

 

 



 
 
 
 
 
Kerstboom in Corle 
Op zaterdag 10 december werd de parkeerplaats bij Boerderijrestaurant De Woord opgesierd 
met een kerstboom en een bord met goede wensen uit Corle.  
Het bestuur heeft, mede op verzoek van buurtgenoten, deze traditie weer opgepakt. We 
hebben hierop veel positieve reacties ontvangen. In ijzige kou werd op zaterdag 7 januari het 
materiaal weer opgeruimd.  
  
Gerrit Fransen lid van de Werkgroep Verkeer& Veiligheid van de BSV   
Gerrit Fransen is afgevaardigde voor onze buurtschap in deze werkgroep. De werkgroep is 
onderdeel van de overkoepelende buurtbelangenorganisatie in het buitengebied; BSV.  
Heeft u opmerkingen of vragen op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, buurtpreventie, de 
voortgang van het project veiligheidstickers op kliko’s, Hart Veilig Wonen, blusvijvers 
gemeente, etc. dan kunt u hiervoor Gerrit benaderen. 
Gerrit heeft bij voorkeur contact via de mail: fransengerrit@gmail.com 
Tevens is hij telefonisch te bereiken op: 06-22447940 of 0543-513413. 
 
Gerrit en het bestuur houden elkaar op de hoogte van wat er speelt in de buurtschap en het 
buitengebied van Winterswijk. Vanzelfsprekend kunt u ook een van de bestuursleden van 
Corles Belang benaderen bij vragen of opmerkingen.  
 
Voorrangssituatie wegversmallingen op de Corleseweg geregeld  
Na klachten uit de omgeving en enkele (bijna) ongelukken heeft Corles Belang overleg gehad 
met de Commissie Verkeer en Veiligheid van de overkoepelende buurtbelangenvereniging 
BSV. Aansluitend heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente, waarbij ook een 
delegatie van Corles Belang aanwezig was. Donderdag 24 november ontvingen we bericht dat 
het College van B & W heeft ingestemd met een verbetering ten aanzien van de 
voorrangssituatie. De regionale kranten hadden hier al melding van gemaakt. Nadat er geen 
bezwaren op de plannen kwamen zijn medio januari  de voorrangsborden geplaatst.  
We zijn verheugd dat aan de onduidelijke verkeerssituatie een einde is gekomen en bedanken 
alle betrokkenen voor hun inzet. 
  
Gevraagd: lid van de Werkgroep Wonen van de BSV  
Corles Belang zoekt een afgevaardigde voor onze buurtschap in deze werkgroep!  
Wie is geïnteresseerd in ruimtelijke aspecten en heeft (lokale) kennis van bijvoorbeeld wonen 
en werken, asbest, monumentenzorg, algemene kennis van oa. landbouw en natuur en wil 
samen met vertegenwoordigers van andere buurtschappen een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de omgeving?  Vergaderfrequentie circa elke twee maanden en af en toe 
bijeenkomsten (vaak overdag) bij de gemeente of elders. Binnen de werkgroep wordt 
onderling afgestemd wie naar de laatstgenoemde toe kan gaan.  
Nadere informatie: Johan Damkot tel. 533640 of Gea Tolkamp, tel. 06-53586965.  
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



Nationale dag Nederland Schoon/ Zwerfvuilactie zaterdag 25 maart 
Dit keer wordt het zwerfvuil verzameld door de leden van CSV en de Kerstfeestcommissie 
ten behoeve van de kas van deze verenigingen. 
Locatie: Familie Tolkamp Meenkmolenweg 6 
Aanvang 9.00 uur 
Meld je alvast aan bij Ronald Kruisselbrink tel 06-17652249 of Ilona Samberg 06-
12534988! 
 

4 Mei herdenking in Corle        
   
Op donderdagavond  4 mei is vanaf 19.45 uur de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik 
Vriezenbank in het centrum van Corle, voor restaurant De Woord.  
Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen.  
Wij staan stil bij het meerjarenthema “Geef vrijheid door”.  
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen hebben we een extra activiteit. Na afloop 
nodigen wij u uit voor een kop koffie of thee bij de Woord. Voor de kinderen is er frisdrank. 
                                                                                                                                                                                       

 

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de 
activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan 
elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de 
actualiteit wereldwijd. De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op iedereen 
om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer 'Geef vrijheid door'.                                  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de algemene 
jaarvergadering op woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur bij de Woord. 
 
 
Agenda:  
 

1. Opening       
2. Mededelingen      
3. Jaarverslag secretaris 
4. Financieel verslag penningmeester 
5. Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie 
6. Bestuursverkiezing; 

-Aftredend en herkiesbaar is Carla Nijenhuis. 
-Aftredend en niet herkiesbaar is Ad Krosenbrink. 
Het bestuur draagt Yvette Damkot voor als nieuw bestuurslid. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering 
melden bij   
het bestuur. 

Opm: wanneer er geen tegenkandidaten zijn, zal het voorzitterschap 
overgenomen worden door Henk te Kronnie en zal Yvette Damkot het 
secretariaat overnemen.  

7. Activiteiten 2017 
8. Rondvraag    
9. Sluiting          
 
  
                             
Commissieleden die aftredend zijn, worden verzocht de naam van hun opvolger door 
te geven aan het bestuur. Denkt u eraan de rozet over te dragen aan uw opvolger? 
 

 
 

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



 

 
Werken op de zwarte Cross!  
 
Ook dit jaar willen we namens VVC gaan werken op de zwarte cross. Dit werk levert 
voor u een leuke werkdag  op de cross + een vrijkaart voor een dag naar keuze op. 
Voor VVC levert het een mooi bedrag voor de kas op! 
We hebben inmiddels al een mooie groep vrijwilligers, maar opgeven kan nog 
steeds! 
Dus lijkt u dit leuk, of kent u iemand die dit graag zou doen, stuur dan zsm een 
mailtje naar vvc@corle.eu 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaarsactiviteit VVC zaterdag 8 april: “B na palmparty” 
 

Zo vlak voor het palmpasen feest is VVC helemaal in de ban van het ei! 
Kom daarom zaterdagavond 8 april allen naar de Woord om daar gezellig en vrei met elkaar 
rond te scharrelen in de zaal van de Woord. 
 

 “Band LinK” gaat zorgen voor muzikale gezelligheid! (www.bandlink.rocks )  

 Er komt daarnaast een speciale muzikale verrassing waar iedereen blei van wordt. 
 

Een versierde palmpasenstok hoeft niet, maar mag wel. De mooist versierde stok krijgt 
uiteraard een leuke preis! 
 

Noteer de datum in de agenda, in de loop van maart komen leden van de feestcommissie 
langs de deur voor de kaartverkoop. Kaarten zijn ook `s avonds aan de deur te koop, maar 
vol is vol! Er moet namelijk wel scharrelruimte over bleiven. 
 
 



“Nationale zwerfvuilactie”   22 oktober 2016     
   
Op zaterdag 22 oktober 2016 was er weer de Nationale 
Zwerfvuilactie van de stichting "Nederland Schoon". De 
ochtend werd georganiseerd door “Corles Belang”, de leden 
van V.V.C. mochten zich deze keer inspannen om Corle te 
ontdoen van al haar zwerfvuil. VVC is altijd erg blij met deze actie, omdat het elke 
keer weer een leuk bedrag oplevert voor de kas! 
 
Er was dit jaar een goede opkomst, ongeveer 25 personen verzamelden zich om 9 
uur bij de familie Tolkamp aan de Meenkmolenweg. Na een kop koffie was iedereen 
startklaar om Corle weer op te ruimen. Gewapend met knijpstokken en een mobiele 
afvalbak gingen de groepen op pad. Ondertussen reed Jan Wiggers met de 
aanhanger rond om al het gevonden vuil op te halen, en zo was aan het eind van de 
ochtend Corle weer brandschoon. 
En na afloop was er natuurlijk nog tijd voor een hapje en een drankje. 
Iedereen die aan deze ochtend heeft meegeholpen nogmaals hartelijk dank! 

 

xxxxxxxxxx 
 
Bowlingcompetitie “In de Schoppe”. 
 
De bowlingcompetitie, die gespeeld wordt in “de Schoppe” bij camping de Twee 
Bruggen, loopt al bijna weer ten einde. 
Alle deelnemende teams moeten nog één of twee keer spelen. Wie gaat er winnen ? 
Op het moment van schrijven van dit stukje zitten we een paar dagen voor “de 
topper”.  
Om=Om en Alles of Niks spelen dan tegen elkaar. Beide teams hebben al hun 
wedstrijden nog gewonnen. Punt gelijk  dus. De winnaar van deze wedstrijd zal 
vermoedelijk ook als totaal winnaar eindigen. 
Wat betreft de persoonlijke scores. We zitten momenteel met een hoogste score van 
165 punten bij de dames. Bij de heren is de hoogste score 167 punten. Of ze nog 
overtroffen worden, we wachten het af. 
Eind maart zit het er op. We hebben dan ook onze slotavond gepland en wel op 
donderdagavond 30 maart om 20.00 uur bij “de Schoppe”. 
In de volgende buurtkrant een overzicht van de resultaten. 

 
 

 



Informatie Corlese Schietvereniging (C.S.V.) 

 
 
De Corlese Schietvereniging (C.S.V.) is een vereniging met zo’n 50 actieve 
leden. 
 
Met deelname aan de competities van de Aaltense Schietbond (A.S.B.) en de 
Winterswijkse Schietbond (W.S.B.), biedt C.S.V. de schutters de mogelijkheid 
om bij 1 van beide bonden mee te schieten of gewoon allebei! 
 
De competitie bij de A.S.B. wordt verschoten op dinsdagavond en 
bij de competitie in de W.S.B. wordt er op zondagmorgen geschoten. 
In beide competities schiet je als vijftal 1 keer in de 2 weken. 
 
Het seizoen loopt bij de A.S.B. van begin september tot begin april en 
bij de W.S.B. is dat van half september tot ook begin april. 
 

lokaliteit: Uitspanning de Woord 

adres lokaliteit: Corleseweg 45 

plaatslokaliteit: 7119 AA  Winterswijk Corle 

telefoon: 0543-513135. 

 

Meer informatie? Neem dan contact op met onze secretaris. 
Tel. 0543 – 532187 of mail naar csv@winterswijkse-schietbond.nl . 
Meer info op  www.winterswijkse-schietbond.nl  en  www.corle.eu  . 

 

Ledenvergadering. 
 
De schietvereniging houdt op 2 mei a.s. haar Algemene Ledenvergadering.   
 
Plaats: Uitspanning “De Woord”. 
Aanvang 20.00 uur. 

 

 

 
 



Standen A.S.B. bijgewerkt t/m  7 februari 2017. 

klasse : A2 Eigen score Eigen punten Score tegen Punten tegen 

Dale West 2 6296 16 6227 6 

Ons genoegen 2 6279 15 6215 7 

Diana 1 6245 14 6151 8 

Atlantic 2 6196 12 6172 10 

Diana 2 6135 11 6189 11 

CSV 1 6202 10 6188 12 
 Veldschutters 1 6135 8 6197 14 

Hamiwo 1 6103 2 6252 20 

klasse : A3 
     WTM 3 6185 18 6087 4 

HSV 3 6262 17 6161 5 

DSV 1 6176 13 6158 9 

CSV 2 6139 13 6091 9 
 KSV 1 6193 10 6227 12 

Ons genoegen 3 6133 9 6171 13 

DSV 2 6173 6 6190 16 

De Aanleg 3 6004 2 6180 20 

klasse : B2 

Treffer 4 6191 20 6133 2 

CSV 3 6249 16 6125 6 
 Zieuwent 1 6155 14 6088 8 

Schiller 1 6182 12 6172 10 

DSV 4 6131 12 6104 10 

Ons genoegen 4 6076 8 6133 14 

HSV 4 6064 4 6178 18 

Jong Gelre 2 6075 2 6190 20 

Standen W.S.B. bijgewerkt t/m 5 februari 2017, 

Diopter: Eigen score Score tegen Eigen punten Punten tegen 

klasse:H 

SVK 1 4911 4621 16 4 

WTM 1 4696 4608 16 4 

Buksveld 1 4877 4742 12 8 

CSV 1 4831 4673 12 8 
 Eendracht 1 4632 4680 12 8 

WTM 2 4660 4702 10 10 

Buksveld 2 4453 4740 2 18 

Nimrod 1 4529 4823 0 20 

Open vizier: Eigen score Score tegen Eigen punten Punten tegen 

klasse: H 
 Buksveld 1 4715 4639 14 2 

W.T.M. 1 4083 4071 12 2 

S.V.K. 1 4687 4663 10 6 

Juliana 1 4675 4633 8 8 

Nimrod 1 4612 4643 4 12 

de Treffer 1 4011 4094 4 10 

C.S.V. 1 4616 4656 2 14 
  

 
 
 

     



 

 
Eigen score Score tegen Eigen punten Punten tegen 

 klasse: A1 
 Juliana 2 5790 5691 19 1 

Buksveld 2 5776 5714 17 3 

Vosseveld 1 5718 5683 15 5 

S.V.K. 2 5726 5707 11 9 

W.T.M. 2 5715 5725 6 14 

C.S.V. 2 5691 5728 6 14 
 Juliana 4 5674 5745 4 16 

Nimrod 2 5640 5737 2 18 

klasse: B2 
 Vosseveld 2 5099 5001 15 3 

W.T.M. 3 5090 5003 13 5 

Juliana 5 5055 5000 13 5 

Nimrod 3 5033 4966 12 6 

de Treffer 2 5010 5014 6 12 

C.S.V. 3 4963 4974 6 12 
 Juliana 7 4861 5014 5 13 

Buksveld 5 4920 5059 2 16 

klasse: C1 
 Buksveld 4 5553 5424 15 5 

Eendracht 2 5503 5457 15 5 

Buksveld 6 5561 5490 12 8 

C.S.V. 4 5541 5413 12 8 
 S.V.K. 6 5471 5457 11 9 

Juliana 10 5461 5463 9 11 

D.S.V. 4 5334 5445 4 16 

Nimrod 6 5263 5538 2 18 

klasse: D2 
 Buksveld 7 4298 4261 12 4 

Juliana 13 4280 4204 11 5 

B.S.V. 5 4273 4229 10 6 

Nimrod 7 4228 4295 7 9 

Juliana 11 4274 4202 6 10 

C.S.V. 5 3665 3726 4 10 
 D.S.V. 3 3645 3746 4 10 

klasse: E1 
 W.T.M. 6 5136 4834 18 2 

Vosseveld 5 5132 4965 16 4 

B.S.V. 6 5171 5087 14 6 

Juliana 14 5090 5041 12 8 

K.S.V. 4 5082 4993 10 10 

C.S.V. 6 4975 5099 4 16 
 Juliana 16 4877 5163 4 16 

Nimrod 10 4805 5086 2 18 

 

 

 
 



 
        
 

 

Palmpasenoptocht in Corle op zondag 9 april 2017. 
Verzamelen / Vertrek om 10.30 bij “de Woord”. 

  

 

 
 

 
 
 
 



   Agenda       
 

 
 3  Maart Kaart interland Miste/Corle, 20.00 u “den Tappen” 
 
 8  Maart Jaarvergadering Volksfeest Corle, 20 uur “de Woord”   
 
25 Maart Zwerfvuilactie, zie het berichtje van Corle’s Belang. 

 
30 Maart Slotavond bowlingcompetitie “In de Schoppe” 
 
 7  April Buurtschappen-kaartinterland, 20 u “den Tappen” 
 
 8  April Voorjaarsactiviteit Ver. Volksfeest, 20 uur “de Woord” 

 
 9  April Palmpasenoptocht in Corle, 10.30 uur bij “de Woord” 
 
22 April Oud ijzer-actie v.v. M.E.C. 
 
 2  Mei Ledenvergadering C.S.V. 20 uur “de Woord”.    
  
 4  Mei 4 Mei Herdenking, Hendrik Vriezenbank, bij “de Woord”. 

 
18-19 Aug.  Volksfeest Corle, om en bij “de Woord”. 
 

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

 
24 febr. en 31 maart  

 

 
 
 
 


