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Werken op de Zwarte Cross, laatste kans!   (berichtje van Ver. Volksfeest) 

 
Wil je graag namens VVC werken op de Zwarte Cross, maar je hebt je nog niet aangemeld? 
Kom dan heel snel in actie!  
Tot uiterlijk 15 maart kunnen er nog mensen aangemeld worden, stuur dus snel een mail 
naar te.kronnie@agroconnect.nl en vermeld ook welke dagen je beschikbaar bent. 
Je krijgt er een vrijkaart en een leuke werkdag voor terug! En ook niet onbelangrijk, je steunt 
de kas van V.V.C. !  
 

“Nationale zwerfvuilactie”   21 maart 2020     (berichtje van Ver. Volksfeest) 
   
Op zaterdag 21 maart 2020 vindt wederom de Nationale Zwerfvuilactie van de stichting 
"Nederland Schoon"  plaats. Met deze actie wordt Corle ontdaan van al haar zwerfvuil en 
houden we het buitengebied schoon. Bovendien gaan de opbrengsten hiervan naar het 
V.V.C. zodat we volgend jaar een nog leuker feest kunnen organiseren ! 
We verzamelen op zaterdag 21 maart om 9:00 bij de familie Tolkamp (Theetuin ‘De Wacht’)  
aan de Meenkmolenweg, waar dan de koffie klaar zal staan.  Lijkt je het leuk om hier een 
steentje aan bij te dragen, dan kun je je aanmelden via vvc@corle.eu.  
 

Beste (duo)fietsliefhebber,         (een berichtje van Corle’s Belang) 

Zaterdag 21 maart is de start van het (duo)fietsseizoen van het Samenrijderspunt. Dit willen 
we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het belooft een dag vol verrassingen te worden.  
Graag nodigen we u en uw partner uit om hierbij aanwezig te zijn. Fiets met ons mee naar 
een gastvrij adres in het mooie buitengebied van Winterswijk.  
Daar zal wethouder Elvira Schepers het fietsseizoen officieel openen. 
We vertrekken om 11.00 met de fiets bij de Winterswijkse Uitdaging, Torenstraat 9. Rond 
een uur of twee zijn we weer bij ons vertrekpunt terug. 
In verband met de organisatie horen we graag vóór 14 maart aanstaande of u meedoet en 
zo ja, met hoeveel personen.  

Graag tot de 21e maart! 

Met vriendelijke groet, 
Samenrijderspunt 
Else Klomps & Harrie Garritsen 
Tel. Nr. 0543 200026 
E-mail: samenrijders@vpwinterswijk.nl 



C.S.V.   (Secretariaat: csv.corle@gmail.com tel: 06-29250734) 

 
CSV 2 kampioen (WSB), en schutters in de prijzen bij NK kaart Winterswijk  
Zie voor een uitgebreid verslag van deze prestaties: www.corle.eu .                                                                                     
En bekijk ook de foto-verslagen op deze site. 
 
Jeugdschieten/oefenen 
De volgende jeugdschietavond is vrijdagavond 13 maart vanaf 19:30 uur bij Eetcafé 
BijHillen.  
De bedoeling is om 1x in de 2 weken (kan licht afwijken) een jeugdschietavond te houden 
onder begeleiding van een ervaren C.S.V. schutter. 
Voor iedere avond reserveren we 5 banen, dus daarnaast ook de mogelijkheid om te 
oefenen. 
  
Programma op deze avonden (zeker bij nieuwe jeugd):  
1. uitleg gebruik van (2) type buksen 
2. uitleg houding (stand voeten etc.) 
3. oefenen onder begeleiding 
4. korte pauze 
5. 2 "wedstrijdkaarten" schieten voor resultaat 
  
Voorgenomen (vrijdag)avonden: 

-       13 maart met Bert Janssen en begeleider Appie te Kronnie 
-       27 maart met Wilco Lensink en begeleider Michiel Oonk 
-       3 april met Ronald Kruisselbrink en Bert Janssen en begeleider Jan Grevink 
 

Agendapunt: dinsdag 28 april, Algemene Ledenvergadering C.S.V. bij eetcafé BijHillen, 
Misterweg 77 aanvang 20:00 uur. 
Voor vragen etc. mail naar csv.corle@gmail.com 
 

********** 
Nog enkele (andere) agendapunten: 
Jaarvergadering Vereniging Volksfeest Corle 
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de algemene 
jaarvergadering op woensdag 11 maart om 20.30 uur bij de familie Tolkamp (theetuin “De 
Wacht”) aan de Meenkmolenweg. 
Zie de uitnodiging (per mail) van 19-02-2020. 
 
Kaartavonden bij “den Tappen”:   
13 maart de “Kaartinterland” Corle – Miste en op 3 april het Buurtschappentoernooi. 
 
Zondag 5 april: Viering van Palmpasen in Corle. Een uitnodiging volgt nog. 
 
Op donderdag 9 april slotavond bowlingcompetitie “In de Schoppe”. 
 
Voorjaarsactiviteit van Ver. Volksfeest Corle op zaterdagavond 18 april. 
 

 


