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Kapsalon Dianne Berenschot 
 

Eind vorig jaar verloor ik mijn baan. Tja en wat nu ??                  
Na overleg met Jan heb ik besloten om voor me zelf te beginnen. 
Als zzp-er in mijn vakgebied. Nooit gedacht, nooit verwacht.  
Ik heb een stuk van het timmerhok gekregen. Met een zoon die 
bouwvakker is kreeg mijn idee gestalte. Vele handen hebben ons 
geholpen. Rond de jaarwisseling was het bijna klaar. Maar ik 
mocht niet starten. Dat was balen. 
Uiteindelijk 3 maart mochten de contact beroepen weer aan de bak. En het bevalt 
super goed om "thuis" te werken. Inmiddels heb ik al vele Corona kapsels 
gekortwiekt.  
Hierbij wil ik iedereen bedanken die ons geholpen heeft. Ook wil ik bedanken voor de 
vele reacties, kaartjes, bloemen en cadeautjes. Nieuwsgierig? 
Je bent welkom en op zoek naar een nieuwe kapper? Neem gerust contact op. 
 
Vriendelijke groeten Dianne Berenschot,  06 13901079 
 

 
 
 

 
 

Nieuws april 2021. 
 
Folie inzamelen 
Sinds enkele jaren wordt er 3 keer per jaar folie ingezameld. Het doel is dat de 
gemeente er naar streeft zo min mogelijk landbouwfolie in de vuilniswagen te krijgen. 
Deze folie wikkelt zich namelijk om de walsen met alle gevolgen van dien. 
In juni kan zowel landbouwplastic als balenfolie door de landbouwers worden 
ingeleverd op de werf van de Werktuigenvereniging Miste (fam. Lensink). Tegen 
betaling van circa € 10,- per ton kan een onbeperkte hoeveelheid ingeleverd worden.    



Op zaterdag 24 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunnen op de werf van de 
Werktuigenvereniging Miste (fam. Lensink) de paardenhouders en meer hobby-matige 
landbouwers hun balenfolie inleveren. De folie dient opgerold en vastgebonden 
afgeleverd te worden in bundeltjes van maximaal 25 kg. Dit is ook het maximum dat 
per keer ingeleverd mag worden. Deze folie kan gratis ingeleverd worden. 
Tip : Begin nu al te verzamelen en wacht niet tot de laatste week. 
Inleverdata 2021 zijn nog niet bekend, maar zodra deze bekend zijn zullen ze tijdig 
worden gepubliceerd in het Achterhoek Nieuws of Website Corle.EU. 
 
 
Bedrijventerrein Misterweg. 
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het weiland tegenover 
Obelink te ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Het definitieve besluit hierover moet 
nog worden genomen, maar mocht het doorgaan dan heeft dat gevolgen voor de 
Corlese gemeenschap. Als het bedrijventerrein er komt moet er een nieuwe 
gebiedsvisie ontwikkeld worden, met daarin een nieuwe ecologische zone. Dit is een 
strook waarvan de breedte nog niet bekend is. Hierover wil de gemeente ook nog niks 
kwijt. Waar en hoe de zone gaat lopen is dus nog niet bekend. Eerst moet iedereen 
akkoord gaan met de locatiekeus, pas daarna worden de plannen voor de ecologische 
zone ontwikkeld. Mocht u meer willen weten over dit proces, kunt u zich melden bij het 
kantoor van de gemeente aan de Stationsstraat. 
 
Woningbouw Corle 
Recentelijk hebben we een oproep gedaan aan Corlenaren om zich bij interesse te 
melden bij het bestuur van Corles Belang om te onderzoeken in hoeverre er naast de 
reeds bestaande plannen nog meer woningbouw te ontwikkelen in Corle. Hierop zijn 
een aantal reacties binnengekomen. Deze worden momenteel onderzocht op 
haalbaarheid. 
 
Bloemrijke bermenproject    

De gemeente Winterswijk is in samenwerking met WCL 
gestart met het project bloemrijke bermen in buurtschappen. 
De planning was om in afstemming met de buurtschappen dit 
voorjaar te starten met het inzaaien. 

In overleg met de leverancier van de zaden is er geconcludeerd dat het inzaaien 
beter kan plaatsvinden in het najaar. De belangrijkste reden is dat het zaaisel in het 
najaar beter aanslaat en de eerste rozetten (kiemplantjes) ook al gevormd kunnen 
worden. De grootste risico bij het zaaien in het voorjaar is de droogte, waardoor 
alsnog in het najaar (bij)gezaaid moet worden.  

De komende twee maanden zal de gemeente, in overleg met de buurtschappen, de 
locaties bepalen voor de bloemrijke bermen, zodat ze in het najaar het werk kunnen 
uitvoeren. 

 



                                                
 
 

Oud ijzer actie M.E.C. 
  
Voetbalvereniging M.E.C. gaat zaterdag 16 oktober 2021 weer oud ijzer ophalen. 
Gezien de omstandigheden op dit moment is het niet mogelijk dit op korte termijn op 
een veilige manier te doen met het aantal mensen dat voor een hele dag ophalen 
nodig is.  
Heeft u echter in de komende maanden of op dit moment al oud ijzer liggen dat niet 
meer tot oktober kan blijven liggen en dat u graag aan M.E.C. wilt schenken voor de 
opbrengst, dan is er de mogelijkheid om het eerder te laten ophalen. Er kan hierover 
contact worden opgenomen met Wim Wikkerink, tel. 06-19178613 of met Wim de 
Roos, tel. 06-50734979.  Zij zullen dan met u een afspraak maken wanneer dit kan 
worden opgehaald. 
Deze mogelijkheid om het ijzer bij opslagproblemen thuis eerder te laten ophalen zal 
voorlopig blijven bestaan, omdat M.E.C. geen vaste container meer heeft waarin het 
tussentijds kan worden gebracht. Deze mogelijkheid is helaas vervallen omdat er 
geen nieuwe standplaats voor deze container is gevonden. 
Tips voor de plaatsing van deze container zijn welkom uiteraard. Bel ook daarvoor 
één van beide personen of neem contact op met één van de bestuursleden.  
 
  

********** 
 
Bowlingcompetitie “In de Schoppe” 
 
Vol goede moet waren we in september gestart met een nieuwe competitie maar half oktober 
moesten we noodgedwongen en om wel bekende redenen (weer) stoppen. 
’t Is er ook niet meer van gekomen. Eind maart, begin april meestal de slotavond. 
Helaas niks van dit alles. 
Daarom is besloten om dit seizoen te laten vervallen. 
We gaan we ons richten op een nieuwe start in september. Hopelijk zijn dan de 
omstandigheden gunstiger en kunnen we zonder problemen de bowlingballen weer laten 
rollen. 
 
Namens de bowlingcommissie, 
 
Bernard van Eerden  

 
 

 
 


