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4 Mei herdenking in Corle      
       
Op woensdagavond 4 mei is vanaf 19.45 uur weer de jaarlijkse bijeenkomst bij 
de Hendrik Vriezenbank in het centrum van Corle, voor De Woord.  
 
Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen.  
We staan stil bij het thema “Vrijheid in verbondenheid”. Wij leggen geen krans maar reiken 
de aanwezigen een bloem aan die ze zelf in de aanwezige vazen bij het monument kunnen 
plaatsen. Dit onder begeleiding van passende muziek.  
Kinderen zijn van harte welkom; voor hen is er een extra activiteit.  

 

 

 
Terugblik tweejaarlijkse vergadering en plan te Peele. 
 
We zijn erg content met het verloop van de tweejaarlijkse vergadering op 21 maart jl. We waren 
verrast door de goede opkomst, waarbij vooral het grote aantal jeugdige Corlenaren opviel. 
Ook de locatiekeus is als zeer positief ervaren. Nogmaals dank aan Patrick Grijsen voor de 
gastvrije ontvangst. Ook de presentaties van Grijsen en Eric Kruisselbrink van Idenova vielen 
in de smaak. We hebben kunnen horen en zien op welke manier Grijsen een invulling geeft 
aan de circulaire economie en met welk product en het proces er omheen Idenova de IF Gold 
Award heeft gewonnen. 
Eén van de agendapunten op de agenda van Corles Belang was de ontwikkeling van plan te 
Peele. In een filmpje hebben we laten zien wat de stand van zaken rondom te Peele is. De 
makers van de film lieten enkele mogelijkheden zien. 
Via deze nieuwsbrief willen we dit onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen. Er lopen 
op dit moment contacten met de eigenaar van het complex, de provincie. Graag willen we 
Corlenaren die interesse of suggesties hebben en nog niet bij ons bekend zijn vragen zich bij 
ons te melden bij het secretariaat, Nancy Heijink (nancyheijink@hotmail.com). Wij zorgen er 
dan voor dat wanneer er informatie komt van de provincie, deze ook bij je terechtkomt. Corles 
Belang is in deze uitsluitend de contactlegger, en geen gespreksdeelnemer. 
 



  

  

                 Ophalen van oud ijzer v.v. M.E.C.      
  

 

Op zaterdag 7 mei a.s. komen vrijwilligers van voetbalvereniging M.E.C. weer bij de 
bekende adressen langs om oud ijzer op te halen. (s.v.p. niet aan de weg zetten). 
 

Heeft u veel liggen of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Wim Wikkerink (tel. 06-19178613) of met Wim de Roos (tel. 06-50734979) 
 
                                                  Bestuur v.v. M.E.C.  
 
 
 

AED bij de Woord verplaatst.                       
 
De AED die bij de ingang van de zaal hing, hangt vanaf 22 april aan 
de Schoppe van de Woord langs de Meenkmolenweg.  
De AED wordt opnieuw aangemeld, zodat degene die een oproep 
krijgt, automatisch wordt doorverwezen naar Meenkmolenweg 18.  
 
Met vriendelijke groet,  
Volckmar en Cora  
De Woord 
 

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

 
 
4 mei                        4 Mei herdenking, H.V. bank bij de Woord. 19.45 u.  
 
7 mei                        Ophalen oud ijzer v.v. M.E.C. 

 
VVC - agenda 2022 
 
14 – 17 juli:    Zwarte Cross 
 
11 en 12 juni:     Jubileumweekend 
  
19 en 20 augustus:    Corle’s feest  
 

********* 


