
 
 
 
 
 

     

De Nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke verenigingen in Corle.    Nr. 20 
Voor uw bijdragen en of reacties: nieuwsbrief@corle.eu of 0543-533973. 

 
 
 

Kerstfeest Corle (secr. Keren Janssen, tel: 06-41862337 kerenjanssen@hotmail.com) 
 
De Kerstfeestcommissie Corle laat weten dat er dit jaar, om welbekende redenen, geen 
kerstviering zal plaatsvinden. 
 

 
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief en Website Corle 
 
Hoe komt de nieuwsbrief Corle tot stand? 
We hebben regelmatig een nieuwsbrief van Corle in onze mailbox. Maar hoe komt deze 
nieuwsbrief nu eigenlijk tot stand?  
We hebben verschillende mooie verenigingen en een stichting in Corle, denk bijvoorbeeld aan 
de VVC (Vereniging Volksfeest Corle), de schietvereniging, de kerstfeest commissie, de 
bowling en het Corle’s Belang. Al deze onderdelen kunnen nieuws insturen naar de beheerder 
van de Nieuwsbrief via  mailadres: Nieuwsbrief@corle.eu  Ook als er andere particulieren of 
bedrijven zijn die nieuws aan Corle te melden hebben kunnen zij het insturen. De beheerder 
bundelt de berichten en maakt er een Nieuwsbrief van die periodiek verzonden wordt. De 
Nieuwsbrief wordt per mail naar alle aangemelde adressen gestuurd. Tevens wordt de 
Nieuwsbrief door de webmasters op de website www.corle.eu geplaatst onder het kopje 
Nieuwsbrief. 
Ook is het mogelijk informatie of fotomateriaal rechtstreeks op de website te plaatsen. Deze 
berichten worden niet naar de aangesloten mailadressen gestuurd. Dit materiaal kan per mail 
gestuurd worden naar: info@corle.eu 
 
 



 
Het resultaat is dat het prettig is dat iedereen op de hoogte is van het nieuws, maar soms is 
het hierdoor wat onduidelijk welk onderdeel van Corle nu een bericht heeft laten plaatsen en 
aan wie er een vraag gericht kan worden. We zullen altijd proberen de vraag bij de betreffende 
mensen terecht te krijgen, maar bij deze vragen we om besef dat het nieuws vanuit veel 
hoeken in de nieuwsbrief terecht kan komen.  
 

Donateurskaart 2020 

Voorgaande jaren gingen we in november rond met de donateurskaarten. I.v.m. Corona 
komen we dit jaar niet. De inning van het donateursgeld 2020 zal nu volgend jaar november 
plaatsvinden tegelijk met het donateursgeld voor 2021. Tijdens het rondgaan inventariseerden 
we ook de behoefte en de wensen onder de Corlenaren. Zo hebben we de afgelopen jaren 
informatie verzameld die gebruikt is voor het opstellen van de omgevingsvisie en werden veel 
wensen kenbaar gemaakt over o.a. de Corleseweg. 

 

Woningbouw 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de regelgeving omtrent woningbouw de afgelopen jaren is 
versoepeld. Nu de provincie het Woning-contingenten beleid heeft gewijzigd is er meer 
mogelijk. Ook de gemeente lijkt op basis van de omgevingsvisie er nu soepeler mee om te 
gaan. In veel kleine dorpskernen worden momenteel initiatieven ontplooid. 

Hoe zit het in Corle ? 

Wij verheugen ons dat op een aantal plekken in Corle nieuwe initiatieven worden ontplooid en 
dat met name jongelui zich in Corle willen vestigen. Maar is er nog meer behoefte? Nu we niet 
rondgaan is het moeilijk te peilen of er behoefte is om zich in Corle te willen vestigen. 

In navolging van andere dorpskernen willen wij hierover vragen stellen aan de buurtbewoners. 
Dit zou kunnen middels een uitgebreide vragenlijst, maar daar kiezen we niet voor. We willen 
het eenvoudiger houden. Er hoeft in eerste instantie alleen maar aangegeven te worden: Ik 
heb wel of geen interesse om mee te werken aan een onderzoek naar woningbouw in Corle. 
Dit kan middels een e-mail naar het secretariaat, een brief in de brievenbus bij één van de 
bestuursleden of een telefoontje. 

Mocht er belangstelling zijn dan zullen we het initiatief nemen om een bijeenkomst te 
organiseren en de ideeën te bepreken.  

 

Wij zien met belangstelling uit naar uw reacties. 

 

Blijf gezond en met vriendelijke groeten, 

Bestuur Corles Belang. 

Mailadres secretariaat: nancyheijink@hotmail.com 

 

 
 
 

    


