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Corona-virus … en nu ?? 
 

Het virus heeft een enorme impact op de samenleving. Zo ook in Corle. Er zijn heel veel vragen. 

En het is buiten heel erg rustig. Wij leven met iedereen mee die verplicht zijn een 

teruggetrokken leven te leiden en met niemand contact mogen hebben.  

Hier kunnen we als Corle’s Belang weinig aan veranderen. We kunnen hooguit u informeren 

over initiatieven die zijn bedacht om eenzame buurtgenoten te helpen met het zoeken naar 

toegestane contacten en tijdbesteding. 

1) Wilma Veerbeek en Anja de Roos vragen aandacht voor hun initiatief. Nu de 

bibliotheken zijn gesloten hebben ze het idee bedacht om een boek-roulatie systeem 

binnen Corle op te zetten. Heeft u een boek wat u graag wilt lezen of voor dit doel wilt 

uitlenen, geef dit aan hun door. Wanneer u dat boek buiten ergens op een aangegeven 

plekje neerlegt, halen de dames het op en brengen een nieuw boek. 

Boeken die beschikbaar zijn, zijn te vinden op de website van Corle www.corle.eu 

De contactgegevens zijn : 

Wilma Veerbeek  06 57532739  bw.veerbeek@kpnplanet.nl  

Anja de Roos   06 23593949  aderoos4@outlook.com 

Heeft u zelf boeken te leen, geef dit door aan Anja en Wilma. Deze komen dan bij op 

de boekenlijst te staan.  

 

2) Een ander initiatief is dat op beperkte schaal het digitale Buurtproatjen is opgestart. 

Iedereen die een laptop en internet heeft kan hieraan deelnemen. Zo proberen we 

buurtbewoners met elkaar in contact te brengen middels bijv. Microsoft teams, 

facetimen, skypen, What’s app videobellen etc. Niet alleen met z’n tweeën, desnoods 

met 3 of nog meer personen. Als u niet weet hoe dit functioneert, maar wel interesse 

hebt, stuur een berichtje naar het bestuur Corles Belang. We zullen dan proberen of 

we iets voor u kunnen betekenen. 



Dit zijn 2 spontane ideeën. Wilt u meehelpen om bovenstaande ideeën verder gestalte te 

geven, meldt u zich dan bij ons aan. We hopen dat de hele crisis met enkele maanden voorbij 

is. Als dat niet het geval is dan kunnen we elkaar ook op iets langere termijn helpen. 

Mocht u nog andere ideeën hebben, laat het ons weten. Dan kunnen we dit centraal via dit 

kanaal communiceren. 

Corles Belang steunt beide initiatieven van harte en we hopen dat dit een bijdrage levert om 

elkaar door deze lastige tijd te helpen  

Blijf gezond en vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Corles Belang. 

********** 
Corlese Schietvereniging. 
 

Beste schuttersvrienden van C.S.V.  

De eindstanden staan op deze site, hetgeen betekend, dat vanwege de Corona-crisis, de 

competities gestaakt zijn.  In diverse klassen …. zie verder op www.corle.eu .  

 

Agendapunt: dinsdag 28 april, Algemene Ledenvergadering C.S.V. GAAT NIET DOOR! 

 

Voor vragen etc. mail naar csv.corle@gmail.com . 

 

********** 
Een foto….. 
 

 



Nieuwsbrief Corle kreeg bovenstaande foto toegestuurd van oud Corlenaar Maarten 
Wensink. De volgende tekst was er bijgevoegd. 
 
Ik ben in het bezit van bijgevoegde foto uit de nalatenschap van de fam. Geurkink. Deze foto 
komt niet voor in de 2 boeken over Corle. 
Ik heb de foto bestudeerd en kan het volgende erop zeggen: 
- De foto is rond 1928 gemaakt 
- Mijn moeder staat erop, uiterst rechts met witte strik, evenals mijn tante Mina 
- Mijn oom echter niet.  (timmerman Jan Geurkink) 
- Sommige andere personen hebben wel een zekere herkenning voor mij, maar kan ik     
niet bij naam noemen.   
- De foto is m.i. gemaakt bij de Woord met op de achtergrond de School. 
Nu dacht ik dat het in tijden van Corona wel leuk was deze foto te plaatsen in de Nieuwsbrief 
met de vraag of anderen in Corle hier herinneringen aan hebben c.q. meer over kunnen 
vertellen. 
 
Ik heb de foto onder de aandacht van Henk Pleiter sr. gebracht. Mogelijk dat hij hier nog 
bekenden op kon ontdekken. Dochter Janny (Groters) stuurde de volgende reactie. 
 
Wat een mooie, oude foto! 
Ik heb hem aan senior laten zien, maar het viel ook hem nog wel wat tegen. Hij was nl op het 
moment van nemen zo’n 3 jaar oud. 
Maar na meerdere keren kijken kon hij er toch nog een aantal herkennen. 
 
De volgenden weet bij zo goed als zeker: 
* De twee jongens beetje links van het midden, staand achter het meisje met het witte strik in 
de haren zijn Willem (links) en Jan (rechts) te Peele. 
* De jongen staand aan de linkerkant achter het tafeltje is Gerhard van Eerden (Voordes, 
vader van Joop). 
* De jongen rechts daarnaast achter het tafeltje is Hendrik Vriezen (van de bekende Hendrik 
Vriezenbank) 
* Het meisje links zittend aan datzelfde tafeltje is Hanna óf Sina Vriezen (zusje van Hendrik).  
* Het meisje rechts op de foto tegen de stoel staand (licht jurkje) is Hanna òf Sina Vriezen 
(zusje van Hendrik). 
 
Dan diegenen die het waarschijnlijk zijn: 
* Het meisje rechts achter Hendrik Vriezen (op de bovenste rij) Jo van Eerden (Voordes, zus 
van Gerhard). 
* Het 3e meisje rechts op de foto (schuin naar boven met het lichte jurkje is Mina Onstenk 
(van de Dwarsweg in Vragender) 
 
Dan iemand die het zou kunnen zijn: 
* de jongen bovenaan tussen Willem en Jan te Peele in is Jan Hijink (van Debbink). 
 
Voor de ouderen onder ons misschien nog meer bekenden op de foto. Wellicht met 
bijbehorende herinneringen. 
 

(Met dank aan Maarten Wensink, Henk Pleiter sr. en Janny Groters.) 
 
 


