
 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke verenigingen in Corle.    Nr. 33 

Voor uw bijdragen en of reacties: nieuwsbrief@corle.eu of 0543-533973. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zwerfvuilactie op zaterdag 9 april  
 
 
Op zaterdag 9 april vindt weer de Zwerfvuilactie plaats, georganiseerd door Corles Belang 
en Vereniging Volksfeest Corle. Met deze actie gaan we Corle weer ontdoen van al haar 
zwerfvuil. De opbrengsten komen deze keer ten goede aan zowel Corles Belang als V.V.C.  
 
Wij kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken! 
 
Zou je deze ochtend mee willen helpen, dan kun je je aanmelden via vvc@corle.eu.  
 
We verzamelen zaterdag 9 april om 9:00 bij de familie Tolkamp aan de 
Meenkmolenweg 6.   
 
Hopelijk tot dan!  
 

 



 

Openingsgala Jubileumjaar 2022 op zaterdag 23 april bij De 
Schoppe!  
 

 



Werken op de Zwarte Cross op 
14, 15, 16 en/ of 17 juli 
 
FEEST!!! Wie heeft daar geen zin in?! 
  
De Feestfabriek in ieder geval wel, en daarom zijn 
zij weer volop bezig met de organisatie van 2 
festivals op “de Schans” in Lichtenvoorde, 
namelijk het Startschotgala op 1, 2 en 3 april as, 
en de Zwarte cross op 14, 15, 16 en 17 juli 2022. 
  
Voor deze festivals heeft de Feestfabriek vele helpende handjes nodig, en daarom zijn wij 
als VVC weer benaderd om weer met een leuke gezellige groep aan het werk te gaan! Als 
VVC willen we weer proberen een groepje mensen bij elkaar te krijgen om te helpen bij de 
Zwarte Cross.   
 
Het werken op de Zwarte Cross levert onze vereniging een leuk bedrag op voor de kas, en 
daarnaast is het een ontzettend leuke en sociale bezigheid! Ook niet onbelangrijk in deze 
tijd.   
  
Voor onze vereniging levert dit op: 
- 5 euro per persoon per uur. Met een voldoende grote groep kan dit bedrag leuk 
oplopen, en daarmee kunnen wij weer dat andere mooie feest organiseren; Het Corlese 
feest! 
  
Voor de deelnemers levert dit op: 
- Een vrijkaart voor een dag naar keuze 
- Op de dag van je  dienst heb voor of na het werk ook vrij toegang.  
 
Dus heb je die dagen tijd over, doe eens gek en meld je aan via mail 
te.kronnie@agroconnect.nl     
 
Aanmelden graag voor 15 maart (Zwarte Cross) 
 
Let op: je hoeft geen VVC lid te zijn om mee te doen, vriend, vriendin, buren, familie enz. zijn 
ook welkom! 
  
Geef bij je aanmelding door welke dagen je wel en niet kunt. Ik zal dan kijken op welke dag 
we de grootste groep kunnen creëren, of dat we eventueel meerdere dagen kunnen bij 
voldoende opgave. 
 
Ik wil ons beschikbaar stellen voor alle diensten op het terrein zelf. Er is ook de mogelijkheid 
om als verkeersregelaar of parkeerbeheer aan de slag te gaan. Je zult dan wel veel alleen 
werken, en mogelijk moet je ook nog een certificaat halen. Maar mocht je dit geen probleem 
vinden dan mag  je je daar natuurlijk ook voor opgeven! 
  
Over verdere eisen op het gebied van vaccinatie of testen is nu nog niets bekend. Dit is 
uiteraard afhankelijk van de landelijke regelgeving op dat moment, en deze regelgeving zal 
uiteindelijk ook bepalend zijn voor het wel of niet doorgaan van deze evenementen. 
  



 
 
Iets te melden hiervoor… geef het door. 
Contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief. 

 
 
 
VVC - agenda 2022 
 
30 maart:             Jaarvergadering 
 
9 april:     Zwerfvuilactie 
 
23 april:     Openingsgala 
 
14 – 17 juli:    Zwarte Cross 
 
11 en 12 juni:     Jubileumweekend 
  
19 en 20 augustus:    Corle’s feest  
 

********* 
 

Kaarten in Miste, den Tappen 20.00 uur 
 
18 maart en op 1 april. 

 
 

 


