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Verenigingen in Corle 
Corle’s Belang G. Tolkamp Meenkmolenweg 6  565262 
Corlese Schiet Ver. J. Grevink Asterstraat 44  532187 
Kerstfeest Corle M. Westerhof Corleseweg 80    515947  
Koetsenclub Corle E. Hennink Misterweg 88   515648 
Ontspanningsver. Corle L. Kruisselbrink Corleseweg 33                            513626 
Volksfeest Corle Y. Damkot Bessinkgoorweg 5                   06-27306549   
Www.corle.eu R. Hudepohl/E. Nijenhuis               535636 /531909 

 
******** 

 
Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2018  drie keer te laten verschijnen en wel op:  

16 februari  -  18 mei en 21 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 9 februari a.s. 
 

******** 
 

 
 

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

 
woensdagavond 20 december 2017         

 
Locatie : "De Woord" 
Aanvang 19.30 uur. 

                                                              Kerstfeestcommissie Corle 
                                                        

                                                       Marianne Westerhof (secr.) 

 
 
 



Ontspanningscommissie  Corle 
 
Helaas heeft de Ontspanningscommissie moeten besluiten, om ook 
met de kaartavonden in Corle te stoppen.  
Er is te weinig deelname, er komen geen jongere meer bij. 
Alle kaarters die trouw kwamen hartelijk bedankt voor jullie komst. 
En de fam. Kroes bedankt voor het beschikbaar stellen van de zaal. 
 
Zijn er mensen die de Ontspanningscommissie  nieuw leven willen inblazen? 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Henk, Harry, Ineke, Carla en Lenie. 

 
 

Bowlingcompetitie “In de Schoppe”. 
 
Begin september is de bowlingcompetite bij “de Schoppe”  
weer begonnen. 
 
De archiven raadplegend is deze competitie begonnen in het 
seizoen 1992-’93. Weliswaar met maar 4 teams maar er was 
een begin. Met dit gegeven realiseer ik me dat we dus eigenlijk 
afgelopen seizoen een jubileum (25 jaar) hadden te vieren. Het 
seizoen is echter net als andere seizoenen geruisloos voorbij gegaan. Bij 50 jaar 
even wat eerder aan denken…!!! 
 
Alle teams die vorig jaar meededen hebben zich ook nu weer aangemeld. Totaal zijn 
we met 12 teams en we spelen allemaal een keer tegen elkaar. Meestal 
donderdagsavonds maar er zijn ook enkele woensdagavonden ingepland. Onder 
gezellige omstandigheden doen we allemaal weer ons best. 
Eind maart zullen we weten welk team gewonnen heeft en welke personen de 
hoogste scores hebben behaald. 
Voorlopig hebben we de slotavond vastgesteld op donderdag 5 april 2018. 
 

Bernard van Eerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Verkeersontwikkeling en Veiligheid N312 
Op 29 mei jl. hebben Corles Belang en Vragenders Belang overleg gevoerd over de 
onveiligheid op de N312. De zorgen die bewoners zich hierover maken was voor ons 
de aanleiding voor dit overleg. 
Aangezien deze weg over het gebied van Winterswijk en Oost Gelre loopt is begin 
juli een brief naar de colleges van beide gemeenten gestuurd.  
In de brief wordt ingegaan op het veranderde weggebruik, mogelijke aanpassingen 
van de infrastructuur en het gebruik door vrachtwagens. Gevraagd werd aan de 
colleges te onderzoeken hoe de problemen aangepakt kunnen worden en hierover 
met beide belangenorganisaties in gesprek te gaan. Helaas hebben beide 
belangenorganisaties op dit moment niet meer ontvangen dan een 
ontvangstbevestiging van de gemeente Winterswijk.  
 
Informatie vervangen fietsbrug Corle 
Op 5 september heeft Corles Belang een brief ontvangen Meerdink Bruggen. Zij 
zullen op 18 september in opdracht van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk 
starten met het vervangen van de fietsbrug op de gemeentegrens ter hoogte van 
“Voordes”. De werkzaamheden zullen naar verwachting 4 weken duren. Er wordt 
getracht de overlast  (bouwverkeer, laden en lossen, bouwgeluid) tot een minimum te 
beperken.  
Er zal een tijdelijke voet-fietsbrug naast de te vervangen brug geplaatst worden om 
doorgaand voet- en fietsverkeer mogelijk te maken. Al het andere verkeer kan geen 
gebruik maken van deze tijdelijke brug. De autobrug blijft wel gewoon toegankelijk. 
De heer Denny Spijkers van Meerdink Bruggen is regelmatig op locatie. Daarnaast 
zijn de contactgegevens bij Corles Belang bekend. 
 
Vergaderseizoen 
Op 25 september houdt de BSV; de koepelorganisatie van alle 
buurtbelangenorganisaties,  voor het eerst een vergadering voor de leden van alle 
aangesloten besturen en werkgroepen. Begin oktober staat er weer een vergadering 
van Corles Belang op de agenda. 
 
Zwerfvuilactie Nederland Schoon zaterdag 28 oktober 
Dit keer wordt het zwerfvuil verzameld door leden van Vereniging Volksfeest Corle. 
Kom allemaal   een gezellige ochtend struinen door Corle, een hapje en een 
drankje… ten behoeve van de kas van VVC! 
Locatie: Familie Tolkamp Meenkmolenweg 6 
Aanvang 9.00 uur 
 
 
 
 
 



 

Corlesefeest op de Zwarte Cross! 
 
Na het succes van vorig jaar heeft dit jaar het VVC voor de tweede keer meegewerkt 
op de Zwarte Cross. Voorafgaand aan dit evenement mochten zij op dinsdag zich al 
melden op het feestterrein in Lichtenvoorde om een heuse cursus “raptappen” te 
volgen. Uiteraard moesten de getapte biertjes ook al even voorgeproefd worden! 

 
Dat het VVC vorig jaar een goede indruk heeft achtergelaten bij de organisatie was 
meer dan duidelijk. Vorig jaar mochten zij nog koffie rondbrengen op de camping, dit 
jaar kregen ze een prominente plek achter de bar midden voor het hoofdpodium 
toegewezen. Hier mochten zij de hele ochtend en middag het Zwarte Cross publiek 
voorzien van hun gewenste drankjes, zelfs tijdens het optreden van Guus Meeuwis 
waar de Corlese tappers ook nog even tijd hadden voor een klein polonaisje. 

 
 
Halverwege de dag meldde koning Wilco Lensink zich ook nog 
bij de bar want hij kan natuurlijk niet zonder een biertje komen 
te staan. Dit bleef niet onopgemerkt bij festivaldirectrice Tante 
Rikie. Zij wou maar wat graag met de Koninklijke hoogheid van 
Corle op de foto. 
 
Om 18 uur zat de dienst er op. De rest van de dag mocht 
iedereen op het terrein blijven, en genieten van alles wat er te 
beleven is. Bovendien kreeg iedereen ook nog een vrijkaart 
voor een dag naar keuze.  
 

Al met al was het een erg leuke ervaring, en voor VVC levert het bovendien een leuk 
geldbedrag op! 
         
Lijkt het je leuk om ook een keer te werken op de Zwarte Cross? Noteer dan de data 
13 t/m 15 juli 2018 alvast in de agenda. VVC gaat in ieder geval proberen om weer 
een plek te krijgen in het werkschema. Nadere info volgt t.z.t. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus heeft Corle 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 18 nummers, waarvan 1 wagen 
met bloemen in de A categorie en 17 deelnemers in de B categorie.  
 

    
 
Rond de klok van 9 uur vertrok het feestelijke gezelschap onder muzikale begeleiding 
van Excelsior Barlo richting koning Wilco Lensink, voor sommigen beter bekend als 
koning Dolly. Bij aankomst werd de koning verrast met de aanwezigheid van zijn 
vrienden uit de buurtschap Miste, die speciaal voor hem de landsgrenzen 
overgestoken waren om mee te doen met een wagen in de Corlese optocht. De 
hofhouding had goed hun best gedaan om het koninklijke paleis tot een waar 
feestterrein om te bouwen. De broodjes en koffie, maar ook de (alcoholische) 
drankjes waren in (ruim) voldoende mate aanwezig. Al met al was het een geslaagde 
ochtend.  
 
Bij de Woord werden we opgevangen door burgemeester Joris Bengevoord, zijn man 
Arijan en hun assistente van die dag. De burgemeester heette het Corlese volk 
welkom en wenste Corle een fijn en veilig feest toe. 

Vereniging Volksfeest Corle 
 
Secretariaat: Bessinkgoorweg 5 
  7119 AE Winterswijk-Corle  
tel:  06-27306549 
e-mail:   vvc@corle.eu 



 

           
 
Aansluitend was de prijsuitreiking van de optocht door de jury, ook dit jaar weer 
bestaande uit Vic Hulshof en Harry Flipse.  
 
Verrassend genoeg werd de groep “Twortwat”, als enige deelnemer in de A-klasse, 
kampioen van de bloemencategorie. De winnaars van de B-klasse waren de 
Feestgenoten met hun wagen “100 jaar Mondriaan dat ‘VIC’sen wij even!”.  
De originaliteitprijs was voor de Gottengeatere met hun creatie “Dollemansrit” 
En de aanmoedigingsprijs ging naar de groep Jeeemig wat een werk: “Volgend jaar 
zijn we beter” 
 

 
 

Na de prijsuitreiking werd  Ad Krosenbrink met een oorverdovend applaus van de 
Corlese bevolking bedankt voor zijn jarenlange voorzitterschap.  
 

`s Middags waren er weer de kinder- en volksspelen, en werd een begin gemaakt 
met Raden Maar. Dit bestond dit jaar uit een mand gevuld met boodschappen, welke 
gewonnen kon worden als het gewicht van de vogel waarop zaterdag geschoten 
werd inclusief het statief waar hij op stond in grammen, goed geraden werd.  
 
 
   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
De vrijdagavond begon met een Pleebeksjoo. In totaal 
hebben 9 groepen er met elkaar een geweldige show 
van weten te maken. De avond begon spectaculair met 
de binnenkomst van de presentator Johan Mateman, 
gedragen op een heuse toilet.  De optredens waren ook 
niks minder dan adembenemend. Zo kwam voor de 
pauze André Rieu met zijn Straussorkest op de bühne 
voorbij, werden de sportieve extremen opgezocht met 
Ron Brandsteder, kwamen de Alpenzusjes de nodige 
tirolermuziek ten gehore brengen, gevolgd door een 
groep bestaande uit onder andere Heino die het publiek 
een ware Schlagermedley bezorgden en werd het 
programma voor de pauze afgesloten met een waar 
dweiloptreden door blaaskapel de Dweilgenoten.  
 
Na de pauze begon het rustig aan met oude bekende 
plaatjes uit de jukebox en lieten vervolgens de Village People hun bekende Y.M.C.A. 

horen. Hierna volgde een 
verrassingsoptreden van de Dolly Dots, 
speciaal voor koning Dolly waar hij enorm van 
genoot. De pleebeksjoo werd feestelijk 
afgesloten met het nummer “links en rechts” 
waarbij het publiek mee mocht deinen door de 
zaal en hiermee werden zij klaargestoomd 
voor de band “Anders is het niet” die goed in 
wisten te spelen op het Corlese volk. Het was 
dan ook nog een lange en gezellige avond.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De volgende ochtend kwam tegen tien uur vrijwel geheel Corle bij de Woord om 
gezamenlijk te ontbijten. Met een volle maag  begonnen daarna  19 schutters aan de 
strijd om het koningschap van Corle. 

 
Narda Maas schoot bij het 117e schot de linkervleugel en Patrick Grijsen bij het 172e 
schot de rechtervleugel er af. Na 231 vond Narda het te lang duren en besloot ze de 
kop, de romp en de staart, oftewel de rest van de vogel, er in één keer van af te 
schieten en daarmee mag zij zich het komende jaar Koningin van Corle noemen! 
Henk te Kronnie had graag hetzelfde gedaan, maar moest tevreden zijn met de 
pechprijs omdat hij na Narda aan de beurt zou zijn.  
 
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 Diderik Kruisselbrink. Hij mag zich een 
jaar lang prins van Corle noemen! 
 
 
’s Avonds was er een spetterende feestavond bij de 
Woord in de zaal. De avond werd muzikaal omlijst door 
de band Cabrio. Zij wisten het Corlese publiek een 
gezellige avond te bezorgen waar zowel de band als het 
publiek dan ook op zijn of haar manier van heeft 
genoten. Het was een geslaagde avond! 
 

 



 
 

Enkele uitslagen; 
 
Optocht. 
A-wagens 
1e Twortwat : “Nu ook in Corle…” 
 
B-wagens 
1e De Feestgenoten: “100 jaar Mondriaan dat ‘VIC’sen wij even!”.” 
 
Originaliteitprijs: De Gottengeatere: “Dollemansrit” 
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : Jeeemig wat een werk: “Volgend jaar zijn we 
beter” 
 
Koningsschieten (19 deelnemers) 
Koningin: Narda Maas (231e schot) 
Rechtervleugel: Patrick Grijsen 
Linkervleugel: Narda Maas 
Kop : Narda Maas 
Staart: Narda Maas 
Romp: Narda Maas 
Pechprijs: Henk te Kronnie 
 
Poulen koningsschieten: Nancy Hijink 
 
Prinsschieten      
Jeugdprins: Diderik Kruisselbrink 
 
Uitslagen Volksspelen 
Vogelschieten heren 50-: 1e Remco Verbruggen, 2e Engelbert Hijink, 3e Lars Beijers                                     
Vogelschieten heren 50+: 1e  Bert Veerbeek, 2e  Leo Kolkman 
Vogelschieten dames: 1e Hilde van Eerden, 2e Esther Mengerink, 3e Koko ter Haar 
Algemeen winnaar: Remco Verbruggen 
Spijkerslaan heren: 1e Jan Willem Kruisselbrink, 2e Jeffrey de Roos, 3e Deliaan van Eerden  
Spijkerslaan dames: 1e Rianne Krosenbrink, 2e Anja Winters, 3e Jeannette Damkot 
Hooivork werpen: 1e Rick Kruisselbrink, 2e Deliaan van Eerden , 3e Ronald Kruisselbrink 
Raden maar winnaar:  Johan Wilterdink 
 
 
 

“Nationale zwerfvuilactie”   28 oktober 2017 
   
Op zaterdag 28 oktober 2017 vindt wederom de Nationale Zwerfvuilactie van de stichting 
"Nederland Schoon"  plaats. Met deze actie wordt Corle ontdaan van al haar zwerfvuil en 
houden we het buitengebied schoon. Bovendien gaan de opbrengsten hiervan naar het 
V.V.C. zodat we volgend jaar een nog leuker feest kunnen organiseren ! 
 
We verzamelen op zaterdag 28 oktober om 9:00 bij de familie Tolkamp aan de 
Meenkmolenweg, waar dan de koffie klaar zal staan.  Lijkt je het leuk om hier een steentje 
aan bij te dragen, dan kun je je aanmelden via vvc@corle.eu.  
 
 
 
 



 
        p/a Secr. Asterstraat 44 

             7102 CM Winterswijk 
       tel: 0543 - 532187 
 
Verslag oefenzondag  C.S.V. 10 september  2017. 
 
Bestuurslid Geert Groters heette iedereen welkom, in het bijzonder Lid van Verdienste Henk 
Lobeek.  
 
Nieuw dit seizoen is, dat er 4 teams op de dinsdagavond schieten. De ene week schiet team 
1 en 2 en de andere week team 3 en 4. Zodoende is buks 1 (WSB 1/2) voor het 1e team, 
buks 2 (WSB 3/4) voor het 2e en 3e team en is buks 3 (WSB 5/6) voor het 4e team 
beschikbaar. 
 
Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid, aangezien Michiel Oonk het bestuur gaat 
verlaten. Wie interesse heeft, graag melden bij 1 van de bestuursleden. 
 
We mochten ook een aantal nieuwe leden begroeten.  
Bij de A.S.B. is er zelfs een compleet nieuw (4e) team bij gekomen.  
Dat team bestaat uit: Luuk te Kronnie, Wout Krosenbrink, Milan Stoverinck, Peter Veerbeek, 
Arne Wiggers en Guido de Vries. 
Bert Janssen gaat het 5e team in de W.S.B. versterken. 
 
De prijzen voor de hoogst stijgende schutters werden uitgereikt.  
De eerste beker ging naar Geert Groters ( in de A.S.B. 1e  met 28,55%).  
Cwiedo Freriks krijgt later de 2e beker ( in de W.S.B. Open Vizier 1e  met 32,04%).  
Bij de W.S.B. Diopter ging André ten Dolle met de beker aan de haal.  
Hij schoot gemiddeld 130,21 en dat was ook nog het hoogste bij de diopter schutters in de 
hele competitie! 
Allen applaus!  
 
Helaas  hadden we het afgelopen seizoen (2016-2017) geen kampioenen binnen de 
vereniging.  
 
Wel jubilarissen! 3 Schutters.  
Te weten Cwiedo Freriks en André ten Dolle, beide 25 jaar  lid van C.S.V. 
En Benni Oonk is al 40 jaar lid. Allen hebben de trofee dan ook dubbel en dwars verdiend! 
   
Ook werd er deze morgen nog om een prijs geschoten, een worstenpakket. 33 Schutters 
deden mee. Winnaar van deze editie van de oefenzondag werd Engelbert Hijink. Hij schoot 
maar liefst 119 t.o.v. 115,08 gemiddeld vorig jaar. Gefeliciteerd en eet smakelijk! 
 
Wij wensen alle schutters een mooi en sportief seizoen 2017-2018 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur van  C.S.V. 
 
 



Op de foto v.l.n.r. André ten Dolle, Benni Oonk en Geert Groters (Cwiedo Freriks was 
verhinderd). 

 
 
Het nieuwe 4e team A.S.B. heeft o.l.v. Geert Groters ook nog apart op dinsdagavond 12 
september bij De Woord geoefend. Daarbij werd een wedstrijdsimulatie gedaan. Op de 
volgende 4 foto’s een impressie. 
 

 
 

 
 
 



   

   Agenda       
 

 
 
 
 8  Okt. Koetsenclub Corle “snertrit”. 
 
28 Okt. Zwerfvuilactie Corle, 9 uur. 
 Samenkomst bij de fam. Tolkamp, Meenkmolenweg. 

 
20 Dec. Kerstviering in Corle. 19.30 uur bij “de Woord”. 
 
 5 April Slotavond Bowlingcompetitie bij “de Schoppe”. 
 
 6 April Buurtschappen kaartinterland, “den Tappen”. 
 

******** 
 

Kaartenavonden in Miste bij “den Tappen” aanvang 20.00 uur. 
 
6 oktober – 20 oktober – 3 november –  
                                                     17 november en 1 december. 
 
19 januari – 2 februari – 16 februari en 2 maart. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


