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Een bedankje. 
 
Beste mensen, 
 
Vrijdagmorgen 24 april, werd ik aangenaam verrast. 
In het kader van het Elektrisch buurtproatjen zouden we met buurtgenoten via de laptop met 
elkaar praten, zo gebeurde het ook tot de Burgermeester in beeld kwam. 
Die deelde mee dat ik voor al het vrijwilligerswerk een lintje mocht ontvangen. 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die hier aan hebben meegewerkt. 
Ook voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen. 
 
Met vriendelijk groeten, 
Lenie Kruisselbrink. 
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Corle’s Belang vraagt uw aandacht voor onderstaande berichtgeving 
betreffende de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie.  
 

 



 
 
 
Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet 6 juni  

 

Voor landbouwers en particulieren is op zaterdagmorgen 6 juni de jaarlijkse landbouwfolie-
inzamelingsactie. Het aanbieden van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet kan uitsluitend 
tussen 08.30 - 12.30 uur. Ook dit jaar dient  voor de inname weer betaald te worden. Aanbod door 

particulieren van wikkelfolie en wikkelnet tot 10 kg is gratis. Komt het gewicht daarboven, dan 
worden kosten in rekening gebracht. Aanbod van landbouwfolie tot 100 kg kost tien euro. 

Vanwege de corona-pandemie worden er extra maatregelen genomen. 
 

Voorwaarden en tarieven 
 
Landbouwfolie 

 dient bezemschoon te zijn, 
 dient gescheiden te zijn van wikkelfolie en wikkelnet, 
 de kosten bedragen € 65,- per ton met een minimum van € 10,-, 
 partijen boven 100 kg worden gewogen, 
 betalen kan (alleen) middels pin apparatuur 
 kan alleen ingeleverd worden op de verzamelpunten van Huiskamp BV (Huppel) en Loonbedrijf 

Miste BV en niet bij BCS (Kotten). 
 

Wikkelfolie 

 dient bezemschoon te zijn en vrij van wikkelfolie 
 partijen van particulieren tot 10 kg kunnen gratis op alle drie verzamelpunten ingeleverd 

worden, 
 partijen tot 50 kg kosten € 5,-  
 voor overige partijen gelden dezelfde voorwaarden als landbouwfolie  

  
Algemene voorwaarden 

 niet bezemschone folies, vloerzeilen, dekzeilen en hard plastic worden niet geaccepteerd, 
 het aanbieden kan uitsluitend tussen 08.30 - 12.30 uur (1 uur extra) 

 

Extra maatregelen vanwege de corona-pandemie 
De openingstijden zijn verruimd. Op alle locaties dient de minimum afstand van 1 ½ meter tussen 

personen in acht te worden genomen. Er wordt zoveel mogelijk met de kraan gelost. Het helpen door 
vrijwilligers zal daarom heel beperkt zijn. Op de locaties Huppel en Miste wordt er betaald met behulp 
van een pinapparaat. 

 
Adressen van de verzamelpunten 

 

 Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205 
 Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17 
 BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen tot wikkelfolie / -net) 

 

Initiatiefnemers 
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), LTO-Noord, afdeling Oost Achterhoek 

Commissie Winterswijk en de Buurtschappen Verenigingen (BSV) verzorgen deze inzameling. 

 


