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Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2018  drie keer te laten verschijnen en wel op:  

16 februari  -  18 mei en 21 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de 
eerstvolgende uitgave is dus 14 september a.s. 
 

******** 
 

 
 

 
Zonnepanelen. 
In navolging van de succesvolle glasvezel-campagne hebben een aantal personen uit 
diverse buurtschappen besloten een nieuwe stichting op te richten. Kenden we voor 
het glasvezel-project de stichting SBBW, voor het zonnepanelen project heeft zich de 
stichting omgedoopt tot: Stichting Energieke Buurtschappen Het doel van deze 
stichting is om zonnedaken of velden te realiseren die enerzijds onder een bepaalde 
constructie worden geleend van eigenaren van grote opstallen of velden en anderzijds 
door inschrijvingen van particulieren. 
Evenals bij het glasvezelproject is het een vrijwillig initiatief, maar past het wel in het 
plaatje om in Winterswijk meer duurzame energie op te wekken en daarmee een 
bijdrage te leveren aan het streven om Winterswijk energieneutraal te krijgen. Mocht 
er onder Corlenaren interesse bestaan om aan dit project deel te nemen, dan kan 
hierover contact gezocht worden met de projectgroep, via e-mail: 
 info@energieke.buurtschappen.nl .Na aanmelding wordt contact met u gezocht. 
Een andere manier is om één van de bestuursleden van Corle’s Belang te benaderen. 
 
Voor meer informatie over dit project: zie : www.energieke.buurtschappen.nl 



Hieronder een verslag van de dames gymclub die, toen de C.G.V. (Corlese 
Gymnastiek Vereniging) werd opgeheven, zelfstandig doorgingen. 
Het is een gebeurtenis die vorig jaar al heeft plaatsgevonden. Door omstandigheden 
is dit verslag nu pas bij de redactie aangeleverd. 
 

12 Juli 2017  Jubileum viering Corlese Gymvereniging. 
 
Vandaag 12 juli 2017 gaan we fietsen met onze Gym club, afspraak 10.30 uur 
Morgenzonweg. 
Helaas gooide de regen dit plan in het water, gelukkig woonde Willie dichtbij en 
fietsten we naar haar huis. Kletsnat kwamen vele dames daaraan. 
Willie had de koffie bruin en wat lekkers erbij, want ons jubileum moest gevierd 
worden. 
De club was 70 jaar geleden in 1947 opgericht maar in 2004 werd de  School met 
Gymzaal in Corle afgebroken en daardoor werden de gymclubs opgeheven. 
De dames senioren club ging toen zelfstandig door,  de Gemeente Winterswijk bood 
ons de Sportzaal aan de Laan van Hilbelink aan, maar ook daar moesten we weer 
uit,  toen werd het de B. Stegemanschool. Nu op 1 juli 2017 bestaat de senioren 
Dames groep dan ook alweer 12 ½ jaar en dat vieren we vandaag. 
Jose de voorzitter en Willie hadden een mooie fietstocht uitgezet, deze gaat niet 
door, we hebben een alternatief, eerst koffie met speciaal, Mondriaan- C.G.V. gebak, 
het smaakte lekker en we zaten gezellig en droog.  Om 12 uur vertrokken we richting 
Groenlo, met auto,s, hier was een lunch besproken bij;    Huys Basten Asbeck in de 
serre van de rijtuigstalling van dit gebouw uit 1709, werd  een lunch geserveerd. We 
lieten het ons lekker smaken. Ook was er de mogelijkheid om  de stallen te 
bezichtigen. Het bleef maar regenen daarom werd in de auto gereden naar ons 
vertrouwde Corle waar we bij Café de Woord een consumptie en een heerlijk ijsje 
kregen.  
Voorzitter Jose Visser dankte allen voor hun komst en sprak de hoop uit dat we 
hopelijk nog enkele jaren kunnen blijven sporten ondanks  dat velen van onze groep 
al boven de 65 jaar zijn, waaronder Sinie Rauwerdink, al vanaf het begin bij de club 
is nu dus al 70 jaar lid, ook haar zus Jo en Betsy te Selle zijn al meer dan 65 jaar 
gymnastiek lid, Jo Krosenbrink en Siny Rauwerdink  rustend. Ook Jo Toebes en 
Annie Oonk, Joke Mentink, Leny Kruisselbrink, Willie Hiddink, zijn al meer dan 50 
jaar lid. Dus al met al zijn we een hechte club vriendinnen, met voorzitter Jose die het 
clubje al jaren voorzit. Tot slot is er voor al onze leden een bloemetje. 
Voor de leidster Jacqueline Kolkman die al vele jaren onze groep traint is er een 
bloemetje en een handdoek pakket, Joke Mentink   valt in als Jac. niet kan we 
noemen Joke onze vrijwilligster ook Joke krijgt bij de bloemen een handdoekpakket. 

Vriendelijke groet, 

Willie Hiddink  Nijenhuis 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Kleine opsomming van activiteiten. 

 

 
Tijdens de goed bezochte twee jaarlijkse vergadering op 19 februari jl. hebben we 
kenbaar gemaakt dat er momenteel veel onderwerpen op de agenda staan. 
Een aantal structurele onderwerpen en een aantal specifiek op Corle gerichte zaken. 
Organisatorisch streven we naar een goede aansluiting met de BSV. BSV staat voor  
BuurtSchappenVisie die de gemeenschappelijke belangen behartigt van het 
Winterswijks buitengebied. De BSV wordt gevormd door de voorzitters van alle 
buurtschap belangenverenigingen. 
Actuele zaken zijn de afronding van de nieuwe omgevingsvisie, waarin de 
randvoorwaarden zijn opgenomen over de ontwikkeling van het Winterswijks 
Buitengebied. Deze visie had al klaar moeten zijn, maar door personele wisselingen 
bij de gemeente heeft dit proces enige tijd stil gelegen. Als de omgevingsvisie door de 
gemeenteraad wordt goedgekeurd wordt vandaar uit het omgevingsplan opgesteld. Dit 
zal nog enkele jaren in beslag nemen. Op dit moment is het omgevingsplan uit 2005 
nog van kracht. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe plan klaar is, maar het 
streven is in 2021. 
Dat Winterswijk heeft aangegeven in 2030 energieneutraal te willen zijn zal inmiddels 
bekend zijn. Hierover is ook veel politiek gedoe geweest. Om de meningen en ideeën 
tussen politiek en achterban te delen is een Energietafel opgericht. Hierin zitten 
vertegenwoordigers van ruim 40 Winterswijkse belangengroeperingen en 
organisaties. Naast LTO, OBW en BSV hebben ook vertegenwoordigers van o.a.   
Natuurmonumenten en behoud Nationaal Landschap zitting in de Energietafel. 
Momenteel zitten we in de inventarisatie fase. Concrete successen zijn dan ook nog 
niet te melden. Hooguit het initiatief van de vorming van de stichting Energieke 
Buurtschappen. (Lees elders in dit Buurtpraotjen meer over dit initiatief) 
Verder houdt het Corles Belang zich momenteel bezig met de veiligheid op de 
Corleseweg. Van een groot aantal aanwonenden zijn een aantal punten aangedragen, 
zoals snelheidsovertredingen, toenemend vrachtverkeer, slechte berm, grote 
hoeveelheid verkeersborden en ontbrekende lichtpunten bij afslagen. Aangezien er 
veel synergie is met de klachten die bij het Vragenders Belang binnenkomen, hebben 
we besloten gezamenlijk bij de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk aan te kloppen. 
Meer dan aankaarten van de problemen kunnen we niet. Oplossingen moeten worden 
bedacht door de beheerders van de weg. In september staat weer een vervolgoverleg 
gepland.  
 
Tot zover. Meer informatie over onze activiteiten zijn te vinden op de website van Corle 
: www.corle.eu. 
 
 

g
na

leB selro
C

,

Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



Vier Mei herdenking in Corle 
 
Op vrijdag 4 mei werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij de Hendrik Vriezenbank. 
Samen met ruim 90 buurtgenoten en andere belangstellenden werden de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
 
Gea Tolkamp lichte jaarthema “Jaar van verzet” en het programma kort toe. Daarna 
ging Ronald Kruisselbrink verder op in op het thema. Hierna droeg Sara Kamhi het 
gedicht “Vrijheids Verleden” voor. 
 
Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben Arentsen, werden er twee minuten 
stilte gehouden. Hierna zette Ruben het Wilhelmus in. Henk Lobeek plaatste als neef 
van Hendrik Vriezen de eerste bloem in de vazen bij het monument. Tijdens het 
plaatsen van de bloemen in de vazen was er muzikale begeleiding van Michel 
Johannis en zijn buurman Marton.  
 
De kinderen werden uitgenodigd op een kaart op te schrijven wat vrijheid voor hen 
betekend. De kaarten werden aan rood-wit-blauwe ballonnen geknoopt. Op de 
parkeerweide bij De Woord werden deze onder applaus opgelaten door de kinderen. 
 
Na de herdenking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie bij De 
Woord.  
Hier werd een kort filmpje getoond van de onthulling van het monument aan de 
Korenburgerveenweg in 1993. Het monument herinnert ons aan het oppakken en 
deporteren van Joodse onderduikers uit het veen in 1942. 
 

Vrijheids Verleden 
 

In de lege stilte 
In het ruisen van de wind                              
Daar in de kilte 
Daar staat een kind 
 
In deze wind  
Wappert de vredevlag 
Met oranje lint 
Er is vrijheid, elke dag 
 
Het verre verleden 
Langzaam weggegleden 
Maar iedereen weet 
Waarom iets vrijheid heet 
 
Want onder de graszoden 
Liggen duizenden doden 
Die de vrijheid verkregen 
In ruil voor hun leven 
 
Het verleden neemt geen keer 
Maar elke keer weer 
Zoeken we vrede voor iedereen 
Vrijheid om ons heen 

 



4 mei herdenking, thema “2018, Jaar van Verzet” 
 

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond, omdat o.a. de rechtstaat buiten 
werking werd gesteld door de bezetter. Er was sprake van willekeur, vervolging, 
terreur en moord. De meeste mensen probeerden er het beste van te maken. Een 
kleine groep kwam in verzet tegen onrecht en onrechtvaardigheid. 

Maar natuurlijk mag het allereerste verzet van 10 t/m 14 mei 1940 door het 
Nederlandse Leger ook niet vergeten worden. Naast de door bombardementen 
tragisch omgekomen burgers, vonden in die paar dagen tijd zo’n 2200 Nederlandse 
soldaten de dood. Zij hebben zich bij de Afsluitdijk, omgeving  Rotterdam en Den 
Haag, diverse vliegvelden, langs rivieren en zeker ook bij de Grebbeberg heftig 
verzet tegen de oprukkende vijand uit het oosten.  

We staan nu stil bij de Hendrik Vriezenbank. Onze plaatsgenoot heeft het verzet 
tegen de vijand  moeten betalen met het ultieme offer, ook bij de Grebbeberg. 
Eigenlijk was sinds de mobilisatie eind  augustus 1939, al een voedingsbodem 
ontstaan voor latere verzetsorganisaties.  

 Mocht je een keer de theatershow van Soldaat van Oranje in de speciaal verbouwde 
hangaar bij Katwijk en Leiden hebben bezocht, zul je daar een expositie aantreffen 
met als thema “Wat zou jij doen?”. Er zijn maar weinig mensen die durven te 
bekennen dat ze niet zouden helpen wanneer ze gevraagd wordt een Joods kind of 
een geallieerde piloot een schuilplaats te bieden.  

Vanuit het heden bezien, lijkt het allemaal zo logisch, verantwoord en spannend: er is 
een vijand, je ziet hoe onrechtvaardig de wereld is geworden en je komt in verzet, 
waarbij aan het eind van het verhaal het recht zegeviert. Maar de werkelijkheid was 
vaak minder simpel en spectaculair.   

Men kende de gevolgen niet van de beslissingen die ze namen. Wie besloot een 
onderduiker te huisvesten, een illegale krant te beginnen of in het gewapend verzet 
te gaan, deed dat betrekkelijk impulsief. Je kon worden opgepakt of je baan 
verliezen, maar er konden ook maatregelen volgen in de vorm van razzia’s. Er zijn 
dan ook heel wat mensen geweest die zich daarom onthielden van daadwerkelijke 
acties.  

De motieven die mensen hadden om het risico van bestraffing, soms zelfs met de 
dood, wel te nemen, liepen sterk uiteen. Soms was een daad van verzet het laatste 
wat overbleef om familieleden of kameraden te helpen, voor anderen vormde de 
illegaliteit de enige uitweg om te kunnen overleven, om te ontkomen aan honger en 
kou, aan razzia’s en deportaties.  

In de naoorlogse herinneringscultuur is die veelheid aan motieven goeddeels 
verdwenen achter grote en meeslepende woorden, gebeiteld in monumenten die 
reppen van het vaderland, God, de klassenstrijd, solidariteit, vrijheid en democratie. 
Dat zijn abstracte begrippen, die soms moeilijk te verbinden zijn met de 
getuigenissen van de mensen die daadwerkelijk tot verzet – groot en klein – 
overgingen.   

 



 

Neem de medeoprichtster van de L.O., de “Landelijke Organisatie voor hulp aan 
Onderduikers” , Heleen Kuipers-Rietberg (latere bijnaam “Tante Riek”). Zij kwam in 
beweging toen er dramatische maatregelen tegen Joodse medeburgers werden 
genomen. Zij en haar familie waren al vroeg in 1941 betrokken bij het verzet en ze 
hadden thuis ook onderduikers.  

De familie woonde in Winterswijk, een plaats waar ook de NSB actief was. Het 
vinden van onderduikadressen werd daarom steeds lastiger. Er was dringend 
behoefte aan een grotere organisatie. 

Eind november 1942 leerde het echtpaar Kuipers-Rietberg dominee Frits Slomp 
kennen toen hij in Winterswijk een toespraak hield. Vanwege zijn geloof en functie 
reisde Slomp (vandaar ook zijn bijnaam: Frits de Zwerver) veel rond in het land en 
ook hij had een groot netwerk van contacten, de ideale basis voor een 
samenwerking. Samen met hem kwamen ze op het idee van de LO. 

De organisatie werd opgezet en  ontwikkelde het zich tot een serieus netwerk. 
Alhoewel de LO een grote, overkoepelende organisatie was, werd de onderduik zelf 
wel plaatselijk geregeld en men werkte samen met reeds bestaande groepen. 

'Tante Riek' werd op 19 augustus 1944 na allerlei omzwervingen en verraad 
gearresteerd en in het kamp Vught geplaatst. Begin september  werd zij op transport 
gesteld naar het vrouwenkamp Ravensbrück, waar ze eind december 1944 door 
ziekte overleed. 

Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander – dat is waar een discussie over 
de actuele betekenis van het verzet mee zou kunnen beginnen. Wat zou ik doen 
wanneer er een beroep op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat de waardigheid van 
de ander in het geding is?  

Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog ons helpen. Een bezoek aan een museum, het bijwonen van een 
herdenking of het lezen van een boek kan het beginpunt van zo’n zoektocht vormen. 
Waar het om draait is na te denken over de wereld van toen én de wereld van nu, 
met als belangrijkste vraag: in hoeverre sta ik werkelijk open voor het beroep dat de 
ander op mij doet?  
 

Foto’s van de herdenking zijn te vinden op www.corle.eu 
 

 
 

 
 



Corle wint Buurtschappen – Kaartinterland. 
 
Vrijdagavond 6 april vond bij `den Tappen` in Miste weer de jaarlijkse buurtschappen-
kaartavond plaats. Welke buurtschap heeft deze avond de beste kaarters. 
Alle buurtschappen met uitzondering van Meddo doen hier aan mee. ´t Was een 
drukte van belang. In totaal waren 88 kaarters aanwezig. De hele zaal was bezet. 
Er worden 6 ronden (van 8 potjes) gespeeld waarbij via loting iedere ronde met een 
andere partner wordt gespeeld. Aan het eind van de avond worden de behaalde 
punten per buurtschap opgeteld en gedeeld door het aantal spelers uit die 
buurtschap. Zo ontstaat een gemiddelde dat uiteindelijk de rangschikking bepaalt. 
´t Is een hele organisatie, met veel rekenwerk dat echter bij de COM Miste, zoals 
ieder jaar, in goede handen is.  
Ook Corle nam deel aan de wedstijd. Ploegleider Harry had 8 personen ter 
beschikking. Allen probeerden er natuurlijk het beste van te maken. 
Na het spelen van de laatste ronde was het wachten op de uitslag. Eerst waren er de 
individuele prijzen. De 3 hoogste scores van de avond en de poedelprijs. Deze 
gingen echter niet naar Corle. 
Vervolgens kwam de klassering van de buurtschappen aan de beurt. De voorzitter 
begon onderaan en naarmate de plaatsen opliepen steeg de spanning in het Corlese 
kamp. 
Uiteindelijk bleven Vosseveld en Corle nog over. Met een minimaal verschil was het 
Corle dat aan het langste eind trok en als winnaar uit de bus kwam. 
Grote vreugde natuurlijk bij de Corlenaren. Naast de wisselbeker kregen we een 
prachtige taart die gelijk verdeeld werd. Smaakte uitstekend ! 
 
 
De Corlese selectie:   

 
Geert Lammers  1100 
Henk Freriks             1035 
Harry Uwland  1006 
Bernard van Eerden   978 
Jan Bent              973 
Wilma Veerbeek   968 
Jan Koks              954 
Jeanette te Lindert   912 
 
 
 
De einduitslag: 
 
1 Corle                  990,75 
2 Vosseveld                  990,20 
3 Woold                   989,33 
4 Huppel/Henxel/Ratum 979,73 
5 Kotten/Brinkheurne     971,33 
6 Miste                  970,00 
7 Dorpbuurt                  962,33 
 
 



 
Foto´s Wim te Selle 

Corle winnaar Buurtschappen – kaartinterland 2018 ! 

 

************ 
“County & Western Party” in Corle, 14 april 2018 

 
Op 14 april was de jaarlijkse voorjaarsactiviteit bij de 
Woord. Dit jaar was het thema ‘Country & Western’. In 
de week voor het feest ontstond er al grote paniek. De 
beruchte bandiet Hawk  ‘BadEgg’McCrownie was 
namelijk ontsnapt uit de locale jail. Gelukkig heeft hij met 
de voorjaarsactiviteit geen grote problemen veroorzaakt.  
 
 

 
 
 
 
De meeste gasten waren 
uitgedost in prachtige 
cowboy- of indianenoutfits.  
 
 



Ze werden die avond hartelijk ontvangen bij de tot saloon omgetoverde feestzaal van 
De Woord met een overheerlijk sinasappel likeurtje en live-muziek bij de deur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen zorgde de Bosband voor de nodige country-muziek, wat de sfeer helemaal 
compleet maakte. Er waren dit jaar geen spelactiviteiten georganiseerd, op een 
boksbal na. Wat begon als een leuk decorstuk in de hoek, eindigde in een 
bloedfanatieke strijd om wie er het hardst kan slaan.  
Van al dat gefeest kregen de gasten natuurlijk ook honger, en daar had Woordman 
een oplossing voor. In de keuken werden broodjes 
hamburger met bonen en ui, chickenwings met 
chilisaus en borrelhapjes met dip gemaakt waar 
gretig gebruik van werd gemaakt.  
 
 
 
 
 
Al met al was het een geslaagde avond en kijken we tevreden terug op een 
succesvolle voorjaarsactiviteit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



Jaarverslag C.S.V. seizoen 2017-2018  
 
Het seizoen begonnen we met  48 leden waarvan 4 rustende leden 
verdeeld over 4 vijftallen in A.S.B, en 5 vijftallen open vizier en  
één diopter viertal  in de W.S.B. 
 
De oefenzondag werd gehouden op zondag 10 september 2017 bij De 
Woord. 
Die zondagmorgen heeft de voorzitter zich afgemeld i.v.m. zijn vakantie, het overige 
bestuur heeft zijn taken overgenomen. 
Na een paar mededelingen werden er prijzen van de best presterende schutters 
bekend gemaakt. 
 
De beker voor best presterende schutter in de  A.S.B  is Geert Groters  geworden. 
De beker voor best presterende schutter in de W.S.B. open vizier is Cwiedo Freriks 
geworden. 
De beker voor best presterende schutter in de W.S.B. diopter is Andre ten Dolle 
geworden. 
 
Ook waren er drie jubilarissen die gehuldigd werden : Cwiedo Freriks    25 Jaar Lid.  
                                                                                      Andre ten Dolle   25 Jaar Lid. 
                                                                                      Bennie Oonk       40 Jaar Lid. 
 
En natuurlijk werd er deze morgen ook nog geschoten, de prijs voor deze morgen is 
een worstenpakket, die werd gewonnen door Engelbert Hijink wij hopen dat het 
gesmaakt heeft. 
 
Het bestuur wensen de schutters een mooi en een sportief seizoen 2017-2018 toe. 
 
Op dinsdag 5 september 2017 begint de A.S.B met de competitie. 
 
Op zondag 17 september 2017 begint de W.S.B met de competitie. 
 
In november van 2017 was er de Winterswijkse kampioenschap Diopter schieten 
georganiseerd door de W.S.B bij de schietbanen van Bij Hillen. Er hebben ook een 
paar leden van C.S.V. er aan meegedaan. Er was een succes bij Michiel Oonk hij 
werd 3e in de B-klasse. 
 
De NK Kaart Winterswijk open vizier werd dit seizoen georganiseerd door de W.S.B.  
en werd gehouden op 26 februari t/m 3 maart 2018 op de schietbanen van Bij Hillen. 
Van onze vereniging hadden zich 6 leden er voor opgegeven, maar er waren helaas 
geen resultaten behaald. 
 
Op 24 maart 2018 was er een zwerfvuilactie georganiseerd door het Corles Belang. 
Men ging zich die morgen verzamelen bij de Theetuin De Wacht van de fam. 
Tolkamp. 
In samenwerking met de Kerstfeestcommissie Corle en onze vereniging gingen zij  ‘s 
morgens het zwerfvuil verzamelen voor de clubkas. 
 
 



 
Het seizoen 2017-2018 nadert zijn einde, maar dit seizoen hebben we helaas geen 
kampioenen mogen verwelkomen in onze vereniging. Op naar het nieuwe seizoen 
met nieuwe kansen. 
 
Op zondag 22 april werd erbij schietlocatie Rooks ter afsluiting van het diopter-
seizoen  2017-2018 een gehaktballlentoernooi  gehouden.  
Ons viertalteam met invaller Jurgen Maatkamp heeft er deelgenomen, met een klein 
resultaat voor Jurgen Maatkamp die heeft een gehaktbal gescoord bij een hoogste 
kaart. 
 
Standen in de A.S.B. 
1e  team klasse A2 is 4e geworden met een gemiddelde van 560.5. 
2e team klasse A3 is 2e geworden met een gemiddelde van 566.86. 
3e team klasse C2 is 7e geworden met een gemiddelde van 534.64. 
4e team klasse D3 is 7e geworden met een gemiddelde van 494.19. 
 
Beste schutter in de A.S.B. is Michiel Oonk in de klasse A3 met gemiddelde van 
116.93, en heeft een prijs  gewonnen in de  A.S.B. 
 
Standen in de W.S.B. 
1e team klasse H  6e geworden met een gemiddelde van 579.5. 
2e team klasse B1 8e geworden met een gemiddelde van 558. 
3e team klasse B2 4e geworden met een gemiddelde van 558.43. 
4e team klasse C1 6e geworden met een gemiddelde van 526.84. 
5e team klasse E2 8e geworden met een gemiddelde van 500.79. 
 
Helaas in de open vizier geen prijzen voor de beste schutters. 
 
Stand in de W.S.B. Diopter. 
 
1e team klasse H 3e geworden met een gemiddelde van 488.08. 
 
Beste schutter in W.S.B. diopter is Andre ten Dolle in de klasse H met een 
gemiddelde van 132.5, en heeft een prijs gewonnen in de W.S.B. 
 
Op 11 mei organiseert de feestcommissie weer een gezellige feestavond . De 
feestcommissie en het bestuur hopen op een grote opkomst van leden. 
 
Dit was mijn laatste verslag als secretaris van C.S.V. Ik wens mijn opvolger veel 
plezier met deze functie .  
 
De groeten Jan Grevink.     
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur C.S.V.   
 
 
 



 
 

Eerste Diopter (D.) Eerste Open Vizier (O.V.)

*A. ten Dolle 132,50 J. Maatkamp (2016) 118,28  

M. Oonk 124,63 H. Buil 116,71

J. Grevink 117,00 *B. Veerbeek 116,00

T. ten Dolle 115,25 G. Groters 115,84

S. Navis 114,00  (r) E. Hijink 114,92

J. Maatkamp 0,00  (r) 

Tweede O.V. Derde O.V.

J. Damkot 116,83  J.W. Buil 113,28

R. Kamperman 114,69  A. Lensink 112,69

H. Schenk 112,71  *R. te Kronnie 112,08

*B. Oonk 112,28  R. Verbruggen 110,70 (t)

J. Wilterdink 111,35  S. Maas 109,00  (r)

G. Kruisselbrink 108,78

Vierde O.V. Vijfde O.V.

*R. Kruisselbrink 108,27  J. (Jan) Berenschot 102,00

H. Lensink 107,25  G. Lobeek 100,81

R. Lensink 106,50  A. (Alex) Geurkink 100,25  

H. Lobeek 106,33 *J. Koks 99,00    

T. Demkes 103,76 B. Janssen 93,80

Reserves:

M. Oonk (1), niet in boekje! 116,50 J. Grevink (1) 116,00

A. ter Welle 109,00

Aaltense Schietbond (2018-2019)  voorstel

Eerste Tweede

T. ten Dolle 117,21  M. Oonk 116,71  

*A. te Kronnie 114,92  S. Navis 114,92  

H. te Kronnie 111,41  *R. te Kronnie 113,61  

R. Verbruggen 109,50 (r) J. (Jesper) Berenschot 112,61  

A. Krosenbrink 108,38  W. Lensink 109,78  

J. Wiggers 107,36  

Derde Vierde 

B. Oonk 113,50 P.(Peter) Veerbeek 106,73

*G. Kruisselbrink 109,91 M.(Milan) Stoverinck 102,86

W. Hakstege 109,83 A.(Arne) Wiggers 102,36

D. Freriks 104,66 *L.(Luuk) te Kronnie 97,28

A. ter Welle 103,90 W.(Wout) Krosenbrink 91,50

A. (Alexander) Geurkink 98,81 G.(Guido) de Vries 90,11 (r.)

Reserves:

J. Grevink 115,00 T. (Thomas) Kroes 0,00

*vier/vijftalleider

Winterswijkse Schietbond (2018-2019)  voorstel



Slotavond bowlingcompetitie met Jubilaressen 

 
Tijdens de onlangs gehouden slotavond van de bowlingcompetitie “In de Schoppe” 
was er naast de traditionele bekendmaking van de resultaten en de bijbehorende 
prijsuitreikingen nog een ander heugelijk feit. 
 
De bowlingcompetitie is bij “de Schoppe” begonnen in het seizoen 1992-1993. Met 
het afsluiten van dit seizoen is er dus 25 jaar gebowld. Aan dit 25 jarig jubileum werd 
enige aandacht besteed. 
Vanaf het begin hebben de teams Twee Bruggen en B.C. Corle hierin meegespeeld. 
In het begin met een bescheiden aantal teams, later kwamen er steeds meer teams 
bij. We spelen nu al jaren met 12  teams. 
Natuurlijk zijn er door omstandigheden wisselingen wat betreft samenstelling binnen 
de teams. Er gaan mensen, anderen nemen de plek weer in. 
 
Van Twee Bruggen en B.C. Corle waren een aantal spelers aanwezig die vanaf het 
begin hebben meegedaan. Zij werden daarom door Dienke van “de Schoppe” 
gehuldigd en kregen een fraai aandenken.  
 
Op de foto, gemaakt door Martijn Obbink de jubilaressen: 
Joke Mentink, Ina Vervelde, Dinie Veerbeek, Rita Dibbets, Bernard van Eerden, 
Harry Uwland en Thea Geurkink. Ook Alex Geurkink behoort hierbij maar was niet 
aanwezig.   
 
Op de volgende pagina een overzicht van de behaalde resultaten van de competitie 
en de slotavond. 
Een plezierig verlopen avond waarmee we alweer een bowlingseizoen afsluiten.  



Slotavond Bowlingcompetitie 2017-2018 op 5 april 2018. 
       
Uitslag avondwedstrijd:      

       
1.Carla Nijenhuis 110 pnt   7. Bennie te Kronnie 84 pnt. 

2. Nico Veerbeek 106 pnt 8. Edwin Nijenhuis 82 pnt. 

3. Bas Heesen   99  pnt 9. Esther Mengerink 81 pnt. 

4. John de Mik  94  pnt 10. Ria Smalbraak 81 pnt. 

5. Janny Groters  91  pnt 11. Bas Klaver 58 pnt. 

6. Harry Uwland  86  pnt 12.     

       
Atractiespel: winnaar: Bernard van Eerden          
Seizoenuitslagen:       
       
Dames:   Heren:    

Hoogste avondscore: 

1. Janny Groters 159 pnt. 1. Henk Lammers 157 pnt. 

2. Nancy Dibbets 149 pnt. 2. Joop van Eerden 156 pnt. 

3. Thea Geurkink 149 pnt. 3. Willy Kruisselbrink 153 pnt. 
       

Hoogste gemiddelde: (minimaal 9 wedstrijden) 

1. Janny Groters 123,9 pnt. 1. Joop van Eerden 132,3 pnt. 

2. Anja Kolkman 121,4 pnt. 2. Henk Pleiter jr. 131,1 pnt. 

3. Nancy Dibbets 115,1 pnt. 3. Henk Lammers 131,0 pnt. 
       
Eindrangschikking teams:      
       
Team: Wedstr. Punten Score Hoogste score    

Alles of Niks 11 33 7722 Janny Groters 159  

Om = Om 11 31 7434 Nancy Dibbets 149  

Lewi’s 11 27 6824 Henk Lammers 157  

H. en O. 11 25 6816 Gé Fonhof 153  

Kegels 11 23 6947 J. W. Kruisselbrink 147  

Meenkmolen 11 23 6397 Willy Kruisselbrink 153  

B.C. Corle 11 21 6666 Harry Uwland 150  

Super Girls 11 21 6388 Elise Holthausen 138  

Ranonkels 11 19 6322 Jolanda Boeijink 139  

Misse(r)s 11 15 5737 Ria Smalbraak 135  

Corle Pinners 11 13 6025 Lenie Kruisselbrink 130  

Twee Bruggen 11 13 5730 Rita Dibbets 143  
       
1e Plaats: Wisselbeker, standaard en een waardebon “de Schoppe”   
2e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.     
3e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.      

 



Palm Pasen in Corle. 
 
 
Zondag 25 maart 2018. Het is Palm Pasen!       
Eieren zoeken in het Vriezenbos. 
 
Het is een mooie dag en de kids hebben er weer zin in. 
Om 10 uur vertrekken we in optocht met mooi versierde 
Palm Pasen stokken richting het bos. 
De kleintjes mogen in het kleine stuk bos zoeken en de 
grote kinderen in het grote stuk. Het was weer een dolle 
boel! 
 
Bij de kleintjes hebben Elin Geurkink en Tim Geurkink de meeste eieren gevonden 
en Rosa Johannes heeft het rode ei gevonden. 
In het grote bos hebben Joep Dingemans, Maud Grijsen, Klaas Jan Kruisselbrink, 
Tess Grijsen en Diderik Kruisselbrink de meeste eieren gevonden en de gekleurde 
eieren zijn gevonden door Anne Berenschot, Maud Grijsen en Wout Berenschot. 
 
Het eiertikken is ook altijd een leuk onderdeel! Elin Geurkink en Roel Berenschot 
hadden de sterkste eieren uitgezocht. 
 
 
(Palm Pasen wordt mede mogelijk gemaakt door: Corle’s Belang) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Agenda      
 

 

 
 

17-18 Aug.  
 

  Volksfeest Corle 
om en bij “de Woord”. 

 
******** 

 
 
 
 

 
 


