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4 Mei comité Corle ( p/a Gea Tolkamp, tel: 0543-565262 ) 

 

Beste allen, 
Hieronder rechtstreeks de mail die ik kreeg van Astrid Dekkers.  
Astrid is werkzaam voor de Centrale Bibliotheek in Den Haag en verricht veel werk voor de 
Open Joodse Huizen. Ze heeft meerdere keren rondleidingen verzorgd in het 
Korenburgerveen over de groep Winterswijkers die daar destijds ondergedoken zat. 
 
https://podcastluisteren.nl/pod/Mensch 
 
De podkast over Hartog Meijler bestaat uit 4 delen en is gratis te beluisteren. De moeite 
waard! 
 
Groet, Gea Tolkamp 
 
Beste Winterswijkers (of iedereen die met Winterswijk te maken heeft), 
 
Graag wil ik jullie wijzen op een podcast die ik heb gemaakt. Hierin wordt het 
onderduikverhaal van Hartog Meijler verteld, een verhaal dat gebaseerd is op een interview 
dat Hartog Meijler gaf over zijn onderduiktijd en dat is vastgelegd in het archief en in het 
boek "Met de moed van de angst". Hartog was één van de onderduikers die in 1942 in het 
Korenburgerveen ondergedoken zat en wist te ontsnappen toen de politie de groep 
onderduikers arresteerde.  
Vandaag is het 78 jaar geleden dat de onderduikers gearresteerd werden en weggevoerd en 
vermoord. Hartog was een van de weinigen die het overleefde. 
 
De podcast Mensch is te beluisteren via deze link en staat ook op 
andere platforms (zoals itunes en spotify). Het eerste deel is een 
Haags verhaal. De vier delen erna: 'De mensen in het veen' gaan 
over Hartog Meijler. 
https://podcastluisteren.nl/pod/Mensch 
 
Op de foto Hartog Meijler (uit de collectie van M. Meijler) 
 
Hartelijke groet, 
 
Astrid Dekkers 
 
 



Typisch Achterhoek 
 
Marianne Westerhof stuurde ons het volgende mailtje: 
 
Dag, 
Ik zag dat Siebe en Marscha, (onze overburen) op televisie waren bij Typisch achterhoek.  
Misschien leuk om in de volgende nieuwsbrief te vermelden. 
 
Vr. Groet, Marianne Westerhof 
 
Ter info. 
Siebe en Marscha zijn de bewoners van “de Klouwer” gelegen aan de Corleseweg. 
 
Wanneer u de beelden hiervan wilt (terug)zien maak dan gebruik van onderstaande link. 
 

https://www.npostart.nl/typisch-achterhoek/10-12-2020/VPWON_1309482 

  
 

********* 
 

Met vrij grote zekerheid is dit de laatste Nieuwsbrief van 2020 die we 
sturen. Nieuwsbrief Corle is een orgaan van alle in Corle actieve 
verenigingen en comités. 
 
Gezamenlijk wensen wij u dan ook, ondanks alle Corona problemen die 
er zijn toch: 
 

 
 

Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 weer activiteiten aankondigen 
die ook daadwerkelijk plaats gaan vinden. 
 
  
 

 
 


