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Palmpasen in Corle 
 

Dit jaar kon de Palmpasen activiteit (na 2 jaar) weer doorgaan en was het in het 
“Vriezenbos” een vrolijke wirwar van kinderen op zoek naar de verstopte eieren. 

 
Maar of ze allemaal gevonden zijn………. 

 
Hier volgen de winnaars, 
 
De meeste eieren per groepje: 
Megan Kaijser 7                    Floris Vredenberg 9 
Dillen ten Pas 12                  Julie Jansen 15 
Luuk Hoijtink 5                      Fenne ten Pas 5 
Anna Smeenk 6                    Maud Hoijtink 5 
Job Smeenk 5                      Joep Dingemans 7 
 
De gekleurde eieren:                                         Winnaars Eiertikken: 
Julia Johannis Blauw                                           van de kinderen, Elin Geurkink 
Floris Vredenberg Rood                                       van de volwassenen, Tom de Graaf 
Stijn Grijsen Geel 
Mees Gribbroek Groen 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal en natuurlijk voor alle kinderen een pluim, supergoed 
gedaan! Leuk dat jullie er waren en hopelijk weer tot volgend jaar! 

 



C.S.V. nieuws 
 
Agenda: Algemene Ledenvergadering dinsdag 10 mei 2022, aanvang 20:00 uur        
locatie: fam. Tolkamp aan de Meenkmolenweg 6, 7119 AH Winterswijk-Corle. 
 
Na lange tijd weer eens een bericht van de Corlese Schietsportvereniging.  
 
Het is een beroerd seizoen geworden door alle Covid gedoe. Helaas niets aan te 
doen. Wel wordt er een helft van het ASB seizoen geschoten. Daarin word zelfs 
promotie/degradatie toegepast en bekers/medailles uitgereikt. Het 1e team staat 
gedeeld eerste in klasse A2 en het 2e team staat laatste in klasse A3. Laatste 
wedstrijd is op dinsdag 19 april geschoten. Door de resultaten van deze laatste ronde 
zal het 1e nog een beslissingswedstrijd gaan schieten voor het kampioenschap. 
Succes heren alvast! Zal worden geschoten op dinsdag 10 mei.  
 
Vacatures schutters. 
Een aantal schutters zijn gestopt of gaan helaas stoppen, waardoor er ruimte is voor  
nieuwe schutters (m/v/neutraal) in het 2e en 3e team in de Winterswijkse Schietbond 
(W.S.B.). Maar compleet nieuwe teams zijn natuurlijk ook welkom! Dat laatste geldt 
natuurlijk ook voor de Aaltense Schietbond (A.S.B.). 
 
Lijkt het je wat, om eens kennis te maken met de schietsport geef je dan op via 
csv.corle@gmail.com of bel 0543-517767. Vragen staat vrij! 
We hopen dan ook, dat we alle teams voor het seizoen 2022-2023 kunnen 
completeren.  
 

************ 
 
 
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. 
 

10 mei                  Alg. Ledenvergadering C.S.V. (zie hierboven) 
 
VVC - agenda 2022 
 
14 – 17 juli:        Zwarte Cross 
 
11 en 12 juni:         Jubileumweekend 
  
19 en 20 augustus:     Corle’s feest  
 


