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Afgelopen vrijdag 11 oktober hebben Kay Droste (14), Britt Geurkink (11) en Stijn 
Lageschaar (15) hun 1e jeugdschietavond gehad. Onder begeleiding van top-schutter Jan 
Grevink hebben ze al goed geschoten! Resultaten: Kay 105 (48+57), Stijn 107 (49+58) en 
Britt 108 (56+52). 
We gaan dit najaar alle geschoten resultaten bij elkaar optellen en dan komt er een 
winnaar/winnares uit (met schrapresultaat -de laagste-, zodat iedereen evenveel resultaten 
heeft om mee te tellen).  
 
De volgende jeugdschietavond is vrijdagavond 25 oktober vanaf 19:30 uur bij Eetcafé 
BijHillen. De bedoeling is om 1x in de 2 weken een jeugdschietavond te houden onder 
begeleiding van een ervaren C.S.V. schutter. We houden jullie op de hoogte. 
En neem gerust een vriend(je) of vriendin(netje) mee. Altijd leuk, om een keer te komen 
schieten. 
Programma op deze avonden:  
1. uitleg gebruik van (2) type buksen 
2. uitleg houding (stand voeten etc.) 
3. oefenen onder begeleiding 
4. korte pauze 
5. 2 "wedstrijdkaarten" schieten voor resultaat 
De geschoten kaarten gaan daarna in een map, zodat we ze goed kunnen vergelijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van C.S.V.: 
Ronald Kruisselbrink, voorzitter 
Ronnie te Kronnie, secretaris 
Alexander Geurkink, penningmeester 
Wilco Lensink, bestuurslid A.S.B. 
Bert Janssen, bestuurslid algemeen 
 

Corle schoon….! 
Op zaterdag 26 oktober 2019 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 26 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 
 
Bestuur V.V.C. 
 

Kerstfeest Corle. 
 

Het kerstfeest in Corle zal worden gevierd op woensdag 18 december a.s. 
Aanvang 19.30 en het is bij “de Woord”.  


