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Verenigingen in Corle 

 
Corle’s Belang G. Tolkamp Meenkmolenweg 6   565262 
Corlese Schiet Ver. R. te Kronnie Corleseweg 39                            06 29250734 
Kerstfeest Corle M. Westerhof Corleseweg 80     515947  
Koetsenclub Corle E. Hennink Misterweg 88    515648 
Ontspanningsver. Corle L. Kruisselbrink Corleseweg 33                           513626 
Volksfeest Corle Y. Damkot Keizersstraat 9                   06 27306549 
Www.corle.eu R. Hudepohl/E. Nijenhuis               535636 /531909 

 
******** 

 
Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2019  drie keer te laten verschijnen en 
wel op:  

15 februari  -  17 mei en 20 september 
 
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum 
voor de eerstvolgende uitgave is dus 8 februari a.s. 
 

******** 
 

 
 

Kerstviering in Corle. 
 
De kerstfeestcommissie nodigt u uit voor de kerstviering welke dit jaar zal worden 
gehouden op: 

 
woensdagavond 19 december 2018         

 
Locatie : "De Woord" 
Aanvang 19.30 uur. 

                                                              Kerstfeestcommissie Corle 
                                                        

                                                       Marianne Westerhof (secr.) 
 
 



 
 

Corle bedankt!  
 
Na 75 jaar Corle woont er geen ter Welle meer op de Corleseweg 70 (voorheen 
Corle 18). 
Wij zijn heel blij, dat Gerwin Kaijser en Marije Oonk met hun kinderen sinds begin 
augustus op de smid zijn komen wonen. Wij wensen hen heel 
veel woonplezier en succes met de verbouwing! 
 
Wij hebben met veel plezier deel uitgemaakt van de Corlese 
gemeenschap en als dank hiervoor is de boog (bogge), die mijn 
vader gemaakt heeft, achtergebleven. 
Dus als er wat gevierd moet worden, kun je hier gebruik van 
maken; wel even overleggen met Gerwin! 
 
Familie Ad ter Welle 
 

 
 

############# 
 

 

“Nationale zwerfvuilactie”   13 oktober 2018     
   
Op zaterdag 13 oktober 2018 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 13 oktober 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.  
 

                                                                   
 



VVC op de Zwarte Cross! 
 

Het begint inmiddels bijna traditie te worden, ook dit jaar heeft VVC weer meegewerkt op de 
Zwarte Cross, deze keer zelfs op 3 dagen! De Zwarte Cross kan al bijna niet meer doorgaan 

zonder inbreng uit Corle! � 
 
De eerste groep uit Corle moest dit jaar vroeg uit de veren. Vrijdagochtend hebben we ons om 
half 7 met 10 man/vrouw verzameld in Lichtenvoorde. Na een kop koffie om zelf wakker te 
worden, was het daarna onze taak om de campinggasten wakker te maken met koffie! 
 

Ontzettend leuk en dankbaar werk! Velen zijn 
erg blij verrast dat we zo vroeg met koffie 
langskomen, of het zelfs tot in de tent komen 
serveren.  
 “Jullie zijn de helden van de dag” , dit 
compliment kregen we o.a. te horen van een 
dankbare klant. het geeft dus wel aan dat we 
gewaardeerd werden! 
Om 12 uur zat onze dienst er op. Het begon 
inmiddels al behoorlijk warm te worden, en de 
meeste kampeerders waren inmiddels ook 

overgeschakeld op een andere drank. � 
Na onze dienst hebben we nog gezellig een 
aantal biertjes voor half geld gedronken in de 
speciale personeelsbar, en hebben we de lange 
broek van Johan Damkot vakkundig ingekort 
omdat hij maar bleef klagen over de warmte!  
De rest van de dag kon iedereen nog de hele dag 
het terrein op om te genieten van het festival, 

een voordeel van het vroege beginnen. 
 
Op zaterdagavond was het vervolgens de beurt aan ons kleinste team, bestaande uit Ad 
Krosenbrink en Dianne Berenschot. Zij hadden de schone taak om de weide van “The Bayou” 
schoon te houden. Vol goede moed 
begonnen zij met het verzamelen van 
bekers en bordjes, maar al snel zagen 
zij het onmogelijke van hun taak in. 
Ze hebben zich vervolgens nuttig 
gemaakt met het opruimen van 
etensresten, en het voeren van 
gezellige gesprekken met de 
bezoekers. Uit deze gesprekken bleek 
ook weer dat het opruimen wel 
gewaardeerd werd, bezoekers zijn 
verbaasd en verrast dat dit gedaan 
wordt! Om 23.00 hadden Ad en 
Dianne het terrein schoon, en was het 
tijd voor een welverdiend drankje! 
 
 



 
 
 
Het laatste en jongste team begon zondagavond om 18.00 aan hun taak; bardienst in de 
“Undercovertent”. Dit team was een mix van 7 jonge honden en 2 iets oudere bargasten.  

Gezamenlijk hebben we vele 
biertjes getapt en verkocht. Er 
waren rustige momenten waar tijd 
was voor een praatje met de 
bezoekers, en drukke momenten 
waarop het stevig aanpoten was. 
Maar met een gezellig muziekje van 
AC/DC op de achtergrond was het 
goed vol te houden. 
Maandagmorgen 00.30 was ook dit 
team klaar, de tent was inmiddels 
leeg, dus tijd voor het bekende 
biertje!  Daarna nog de laatste 
munten opgemaakt op het 
campingterrein, zodat uiteindelijk 

iedereen moe maar voldaan naar huis ging! � 
 

 

 
 
Maar wat hebben deze dagen ons nu opgeleverd? 
 
-Voor de vrijwilligers een hoop gezelligheid tijdens de dienst  en een vrijkaart voor een dag 
naar keuze. Bovendien heb je op de dag van werken ook vrij toegang voor en na je dienst. 
-Voor de kas van VVC dit jaar het mooie bedrag van € 570  
 
Lijkt het je ook leuk om volgend jaar mee te werken? Noteer dan alvast de data 18/19/20/21 
juli 2019 in je agenda.  In januari komt er weer een oproep voor vrijwilligers, we hopen weer 
op veel aanmeldingen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd en geld voor VVC! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus was het weer de tijd van het jaarlijkse volksfeest 
in Corle.  
 
Keurig op tijd arriveerden alle versierde praalwagens door de miezerregen richting de 
opstellocatie in en naast de weide bij De Woord. Eenmaal opgesteld kwam de dit jaar 
vernieuwde driekoppige (!) jury, bestaande uit Jeanet Mateman, Cindy Geerdink en 
Harry Flipse, alle wagens beoordelen. Zij hadden de schone taak om een 
rangschikking te maken van 13 B-wagens en maarliefst 2 A-wagens. 
 

  
 
Rond de klok van 9 uur vertrok het feestelijke gezelschap onder muzikale begeleiding 
van Excelsior Barlo richting de Geelinkhoek, wat voor de gelegenheid was omgetoverd 
door één van de deelnemende groepen tot ‘Maaskantje’. Het paleis en de omgeving 
van Narda en Alex Maas was door de buurt en hofhouding prachtig versierd, en 
hiermee kon het koningspaar de Corlese stoet feestelijk ontvangen. Tijdens de officiële 
gelegenheid sprak koningin Narda met een klein traantje in haar ooghoek het Corlese 
volk toe. Ze vertelde dat ze een prachtig koningsjaar hebben gehad en dat ze iedereen 
kan aanraden mee te doen met het koningschieten. 

Vereniging Volksfeest Corle 
 

Secretariaat: Keizersstraat 9 
  7102 DL Winterswijk  
tel:  06-27306549 
e-mail:   vvc@corle.eu 



  
 
Eenmaal terug bij de Woord was het meteen tijd voor de spannende prijsuitreiking. In 
de A-categorie won bloemencorsogroep ‘Twortwat’ met hun creatie ‘trugblik’, waarbij 
zij op hun eigen manier en geheel in stijl hun 20-jarig jubileum vierden. 
 
In de B-categorie won D.O.M. met hun wagen waarmee zij aandacht probeerden te 
trekken voor het grote maatschappelijke probleem omtrent de grote hoeveelheden 
(plastic) zwerfafval. 
De originaliteitsprijs werd dit jaar gewonnen door de groep ‘Z.O.Z.’. Zij hadden eigenlijk 
helemaal niet veel te vertellen, maar wisten wel de route vol te hangen met 
nieuwsberichten onder het mom van ‘komkommertijd’. 
 
De aanmoedigingsprijs ging naar ‘Ff plakken’. De jonge kinderen van een aantal 
‘twortwat-ters’ paradeerden met hun mooie bloemenwagen in de stijl van hun helden 
van Paw Patrol over de Corlese wegen. Wij hopen natuurlijk dat dit een aanmoediging 
is zodat er volgend jaar nog meer kinderen meedoen met een (eigen) wagentje. 
 
`s Middags waren er weer de kinder- en volksspelen, en werd een begin gemaakt met 
Raden Maar. De prijs hiervan bestond dit jaar uit een zwembadje gevuld met etens- 
en drinkwaren. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moest er geraden worden 
hoe veel pepermuntjes er in een bak gestopt waren. 
 

  
 
 

 

De vrijdagavond begon met een magisch spektakel door illusionist Jarno di Parno en 
zijn assistente. Menig Corlenaar is in grote verwarring achtergebleven, en dat was 
precies wat de bedoeling was van de avond. Om deze spanning toch weer wat los te 
laten, was er na afloop gelegenheid tot dansen, rocken&rollen met de band ‘Anders Is 
Het Niet’. Net als vorig jaar wisten zij er weer een groot feest van te maken. 



  
 
Een ware stunt dit jaar was de door Martijn Obbink mogelijk gemaakte ‘fotobooth’ 
waarmee een ieder die hier interesse in had een foto van zichzelf kon maken. Tot voor 
kort wisten wij niet dat Corle over zo veel fotomodellen beschikt. Hieronder een aantal 
hoogtepunten. De gehele collectie is te vinden op de facebook-pagina van Vereniging 
Volksfeest Corle. 
 

   

   
 
De volgende ochtend kwam tegen tien uur vrijwel geheel Corle bij de Woord om 
gezamenlijk te ontbijten. Dat de speech van Narda met het uithalen niet voor niks is 
geweest dat bleek: maar liefst 24 deelnemers deden er mee in de strijd om het 
koningschap.  
Voorafgaand aan het koningschieten kwam namens de gemeente Winterswijk 
wethouder Wim Aalderink om iedereen een leuk feest te wensen. Als dank hiervoor 
mocht hij het derde schot lossen. 
 
De prijzen voor de vleugels, kop en staart bestonden dit jaar uit een kalender met 
daarop foto’s van alle koningsparen van de afgelopen jaren, de verjaardagen van de 
bestuursleden en uiteraard het Corlesfeest 2019. De eerste werd gewonnen door 
Nancy Hijink die bij het 87e schot de staart naar beneden haalde. De linkervleugel 
begaf het na het 104e schot van Alexander Geurkink, en de rechtervleugel na het 108e 
schot van Yvette Damkot.  
 



  
 
 
 
Na 121 schoten besloot de vogel, redelijk onverwachts (vooral voor koningin Ilona), 
naar beneden te komen. Dit was nadat Alexander Geurkink een schot gelost had. Hij 
mag zich dit jaar koning van Corle noemen. 
En uiteraard was dit, net als andere jaren, vlak voordat onze voorzitter Henk te Kronnie 
aan de beurt was. Hij mocht dan ook de troostkalender in ontvangst nemen, waar hij 
zeker blij mee was aangezien hij zelf had aangegeven bij de laatste 
bestuursvergadering dat hij dat een leuke prijs voor zichzelf vond.  
 
Na de kroning waren er weer de kinder- en volksspelen, en werd er begonnen met het 
prinsschieten. Ook hier weer een spannende strijd, die uiteindelijk werd gewonnen 
door KlaasJan Kruisselbrink. Hij mocht de kroon overnemen van zijn broer en mag zich 
een jaar lang prins van Corle noemen! 
 
Aan het eind van de middag was het groots aangekondigde evenement touwtrekken. 
In totaal 16 groepen hebben zich hiervoor aangemeld. Voordat het trekken begon, 
moesten alle groepen, net als in officiële wedstrijden, op de weegschaal. Hiervoor 
moesten zij zich verzamelen op het ‘bäksken’ achter de trekker van Rob Boeijink. 
Uiteindelijk werd er helemaal niks met de gewogen waarden gedaan, maar we hebben 
er wel om gelachen. 
De trekkers en treksters werden uitbundig aangemoedigd door het aanwezige publiek 
door middel van luid gejuich en applaus. Want niet alleen de deelnemers waren 
fanatiek, ook het publiek deed goed hun best.  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk moesten de dames van D.O.M. het in de finale afleggen tegen de heren 
van Z.O.Z.. De taart die gewonnen werd door de heren moest wel gedeeld worden met 
de dames, want of zij nou helemaal eerlijk hebben gewonnen…??? 
 

 
 
 
 



 
’s Avonds was er een spetterende feestavond bij de Woord in de zaal. De avond werd 
muzikaal omlijst door de band Kroepin. Zij wisten het Corlese publiek een gezellige 
avond te bezorgen waar zowel de band als het publiek dan ook op zijn of haar manier 
van heeft genoten. Het was een geslaagde avond! 
 

 
 
Enkele uitslagen; 
 
Optocht. 
A-wagens 
1e Twortwat : “Trugblik” 
 
B-wagens 
1e D.O.M.: “Plastic Soep” 
 
Originaliteitprijs: Z.O.Z. “Komkommertijd” 
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : Ff plakken: “Paw Patrol Snoepjes” 
 
Koningsschieten ( 24 deelnemers) 
Koning: Alexander Geurkink (121e schot) 
Staart: Nancy Hijink (87e schot) 
Linkervleugel: Christiaan Geurkink (104e schot) 
Rechtervleugel: Yvette Damkot (108e schot) 
Kop: Alexander Geurkink (121e schot) 
 
Pechprijs: Henk te Kronnie 
 
Prinsschieten      
Jeugdprins: Klaas Jan Kruisselbrink 
 
Uitslagen Volksspelen 
Vogelschieten heren: 1e Gerrit Leppink, 2e Michiel Oonk, 3e Bert Veerbeek. 
Vogelschieten dames: 1e Dianne Berenschot, 2e Wilma Veerbeek, 3e Jannie Legters 
Algemeen winnaar: Dianne Berenschot 
 



Corsogroep “Ovver en Wear” gaf aan voor de laatste keer deel te nemen aan de optocht in 
Corle. Een beschouwing van Tinus Westerhof. 
 
Offer en weer 
 
Zo ens in elken sommer al zeker twintig jaar 
Kwam er weer een corsowagen klaar 
Het idee was meestal snel bedacht 
Al werd er wel eens lang mee gewacht 
 
Joop en Leo gingen aan de slag met de wagen 
En met zon goed team moest dat wel slagen 
En voor de afwerking Ank en Annie erbij 
En zo stond er op vrijdagmorgen een mooie wagen in de wei 
 
Maar ‘s avonds eerst even bijpraten en drinken 
Daar kwam de rest dan meeklinken 
Didy en Tinus vanuit Randwijk  
Naar de rand van Winterswijk 
 
En dat ook al ruim twintig jaren 
Dus ondertussen veel grijze haren 
Thema’s waren er een hele boel 
zoals ”maxibus” ”zwarte cross” en ”de stoel” 
 
En nu de laatste prijs dit jaar 
En zijn we eindelijk klaar?? 
”Offer en weer”  
Dan is er toch nog een keer? 
 
Zeg nooit nooit zou ik zo zeggen 
We kunnen toch overleggen? 
Want ik zal het heel erg missen 
Daar kan ik mij niet in vergissen 
 
Al deden we maar als karvulling mee 
We deelden wel heel veel wel en wee 
En bijpraten over het afgelopen jaar 
Ja dan ben je zo niet klaar 
 
Dus we nodigen jullie van harte uit in Randwijk 
Voor finaal overleg bij ons aan de dijk 
Het heeft nog even tijd tot na nieuwjaar 
Maar deze uitnodiging is in ieder geval klaar 
 
En toen was er weer een ander bericht 
Joop en Ank hebben onrust gesticht 
Ze hebben een groot plan om weg te gaan 
Ze hebben Voordes in de verkoop gedaan 
 
Ja dat is toch wel heel erg wennen 
Omdat we elkaar al zo lang kennen 
En zo zit het soms mee en soms tegen 
Maar na zon komt altijd weer regen 
 



We wachten het gewoon maar af allemaal 
Ook al voelt het wel wat kaal 
De uitnodiging is in ieder geval gereed 
Als je dat maar weet 
Al eerder lukte het niet zo goed 
Het gaat om de leuk en niet om de moet 
 
In ieder geval kijken we terug met plezier 
Samen met jullie in Randwijk hier 
Offer en weer zal altijd bestaan 
Dat zal nooit offergaan 
 
Want zonder eind is er ook geen begin 
Zo heeft alles zijn zin 
En zonder begin is er ook geen eind 
Het zit aan elkaar gelijmd 
 
Offer en weer 
Voor de leste keer? 
 
In ieder geval heel erg bedankt voor alle jaren 
 

Randwijk am Rhein,7 september 2018 
 

************ 
 
Commissie Ontspanning Miste 
 
Dit seizoen gaan we als proef twee kaartavonden organiseren zonder (vaste) 
partner, dus individueel. (P = met partner, I = Individueel) Aan het eind van  
het seizoen is de seizoensprijs voor de hoogste individuele kaarter (wordt  
berekend over minimaal 7 avonden, met de 6 hoogste scores). 
 
KAARTAVONDEN SEIZOEN 2018 – 2019, zaal ‘Den Tappen’ - Aanvang 20:00 uur 
1e    12 oktober ’18 (P)                       2e   26 oktober ’18 (P) 
3e   9 november ’18 (P)                         4e   30 november ’18 (I) 
5e   11 januari ’19 (P)                           6e   25 januari  ’19 (P) 
7e   8 februari  ’19 (P)   8e   22 februari  ’19 (I) 
 
Extra avond 8 maart 2019 – Interland Miste/Corle 
 
BUURTSCHAPPEN KAARTINTERLAND 2018 
 
Vrijdag 5 april 2019 - Aanvang 20:00 uur,  zaal ‘Den Tappen’ – Miste 
 

 
 
 



 

In Memoriam 
 

Donderdag 23 augustus ontvingen wij het droevige bericht van overlijden van   

      

Gerrit Fransen 

 

We wisten dat hij ernstig ziek was, toch kwam het bericht van overlijden nog 

onverwacht. Gerrit heeft zich in september 2016 spontaan aangemeld om, namens 

Corles Belang, zitting te nemen in de commissie Verkeer & Veiligheid buitengebied 

Winterswijk. Hij heeft deze functie met verve en veel enthousiasme uitgevoerd. Zijn 

kennis en inzicht kwamen hierbij goed van pas. In de relatief korte periode werkte hij 

mee aan de uitvoering van de Container-sticker actie. Had hij een aandeel in de 

afronding van het Buurt-App project en heeft hij zich intensief bezig gehouden met 

het veiliger maken van de wegversmallingen op de Corleseweg. Ook zat hij namens 

Corles Belang in de werkgroep N312, de Corleseweg.  

 

Wij zullen zijn inbreng missen en wensen de naaste familie alle kracht toe dit grote 

verlies te verwerken. 

 

 

Stichting Corles Belang 

 

 
 
 

 
Energietafel 
 
De Winterswijkse politiek heeft in 2017 geen akkoord kunnen bereiken op welke 
manier Winterswijk in 2030 energie neutraal moet worden. De inzet van windmolens 
is  onbespreekbaar. Maar hoe dan wel.?? 
Op initiatief van de politiek en gemeente is een Energietafel gevormd bestaande uit 
afvaardigingen van nagenoeg alle belangengroeperingen en verenigingen in 
Winterswijk. De Energietafel werkt plannen uit om duurzaamheid in het algemeen en 
het energieprobleem in het bijzonder onder de aandacht te brengen van de 
Winterswijkse bevolking. Deze aandacht is absoluut noodzakelijk om de inwoners 
meer bewust te maken van het probleem. Er zijn allerlei mogelijkheden om energie te 
besparen. Maar welke het beste is, dat kan per woning en situatie verschillend zijn. 
Om meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden wordt er een MEET-UP 
bijeenkomst georganiseerd voor de burgers op maandagavond 8 oktober vanaf 
19.00 uur in schouwburg de Storm.    
Via de pers zal meer informatie over deze bijeenkomst gepubliceerd worden. 
 



Voortgang overleg N312 
 
Corles Belang wordt regelmatig door Corlenaren aangesproken die zich afvragen hoe 
het verder gaat met de veiligheid op en rondom de Corleseweg. In het overleg met de 
gemeente Winterswijk, gemeente Lichtenvoorde, de politie en vertegenwoordigers van 
Vragender Belang en Corles Belang wordt aandacht besteed aan de knelpunten. De 
problemen spitsen zich toe op 2 hoofdpunten. De hoge snelheid waarmee wordt 
gereden en de toename van het vrachtverkeer. Daarnaast staat het aanbrengen van 
verlichting bij de afslagen op de agenda. 
Uiteraard is een overleg om te proberen iets te bereiken, maar niet altijd levert dat het 
gewenste resultaat op. Ook blijkt dat wat goed is om het ene probleem op te lossen 
weer een nadelig effect heeft voor een ander probleem.   
Aan het rijgedrag van automobilisten kan niemand iets veranderen. Alleen de 
chauffeur zelf. De politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om regelmatig te 
controleren. Toch wordt gestreefd hier meer aandacht aan te besteden. Vanuit de BSV 
loopt een initiatief om een matrixbord aan te schaffen en deze bij toerbeurt op diverse 
plekken in Winterswijk op te stellen, zo ook aan de Corleseweg.  
De Corleseweg vrachtverkeer-vrij-maken is geen optie. Toch kan getracht worden 
andere routes, die beter ingericht zijn voor vrachtverkeer, aantrekkelijker te maken. Dit 
is geen korte termijn oplossing, maar bij de volgende herinrichtingsplannen kan hier 
rekening mee worden gehouden.  
Het onderhoud aan de Corleseweg verdient ook meer aandacht. Het blijkt dat het 
aanbrengen van een betonnen rand in de binnenbochten meer effect heeft dan een 
schepje zand. Dat wil niet zeggen dat de hele Corleseweg over de volle lengte voorzien 
zal worden van dergelijke betonnen randen. 
Op het Lichtenvoordse gedeelte staan bij alle afslagen lichtmasten, op het 
Winterswijkse gedeelte niet. Dit punt staat op de agenda voor het volgende overleg 
dat op korte termijn plaatsvindt. 
 
 
Zwerfvuilactie  
 
Evenals voorgaande jaren zal ook dit najaar weer een zwerfvuil actie worden 
georganiseerd. Op zaterdag 13 oktober zullen leden van VVC in actie komen. De 
aanvang is 09.00 uur en meestal wordt de actie rond 11.30 uur afgesloten met een 
drankje en een hartig hapje bij de familie Tolkamp aan de Meenkmolenweg. Hoe meer 
leden zich aanmelden des te eerder zijn we klaar. We mikken dit keer ook op deelname 
van meer jongeren.    
Uitnodiging volgt via het secretariaat van VVC.     
 
 
Corles Belang 
Voor meer info over Corles Belang, zie website: www.corle.eu 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     
               Secr. Corleseweg 39 
              7119 AA Winterswijk-Corle 
    tel: 06 – 29 25 07 34 
 

 
Verslag oefenzondag  C.S.V. op 9 september  2018. 
 
De voorzitter heette iedereen van harte welkom welkom, in het bijzonder Lid van 
Verdienste Henk Lobeek en koning Alexander van Corle. Een koffie en 1 consumptie 
werd er namens de vereniging aangeboden. 
 
Bij de mededelingen nog aandacht voor de zwerfvuilactie. Bij vinger opsteken was er 
weinig animo, om nog door te gaan met dit goede initiatief. Maar het aantal mensen 
voor, biedt misschien wel een opening, om er in 2019 mee door te gaan. 
 
Met de opbrengst kunnen we ook i.v.m. de privacywetgeving, een laptop 
aanschaffen, waarmee onze nieuwe secretaris, Ronnie te Kronnie, veilig en goed zijn 
werk kan gaan doen. 
De vele aanwezige leden, waren in ruime meerderheid voor deze uitgave door het 
bestuur. 
Mocht je geen uitnodiging via de mail voor de oefenzondag hebben gehad, dan 
graag even een mailtje naar: ronnietek@gmail.com .   
 
Mocht iemand bezwaar hebben, tegen plaatsing naam en/of foto op internet 
(Facebook, Corle.eu) of in de krant, Dan graag melden bij 1 van de bestuursleden. 
 
We mochten ook een “nieuw” lid begroeten, nou zeg maar een goede bekende.  
Jurgen Maatkamp gaat -weer- deel uitmaken van  het 1e team in de W.S.B. 
Tevens zal hij reserve staan bij het diopter-team, ook W.S.B. 
 
De prijzen voor de hoogst stijgende schutters werden uitgereikt.  
De eerste beker ging naar Michiel Oonk ( in de W.S.B.-diopter- 1e  met 23,90%).  
Appie te Kronnie kreeg later thuis de 2e beker ( in de A.S.B. 1e  met 17,53%).  
Bij de W.S.B. -open vizier- ging Alex Geurkink (22,21%) met de beker aan de haal.  
Allen applaus!  
 
Helaas  hadden we ook het afgelopen seizoen (2017-2018) geen kampioenen binnen 
de vereniging.  
   
Ook werd er deze morgen nog om een prijs geschoten, een worstenpakket. 26 
Schutters deden mee. Winnaar van deze editie van de oefenzondag werd André 
Lensink. Hij schoot maar liefst 118 t.o.v. 112,69 gemiddeld vorig jaar. Gefeliciteerd 
en eet smakelijk! 
 
Wij wensen alle schutters een mooi en sportief seizoen 2018-2019 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur van  C.S.V. 



      

Agenda     
 
 

 
13 Okt. Zwerfvuilactie. Houd Corle schoon. 
                                              Zie het bericht in deze krant. 

19 Dec. Kerstviering in Corle. 
Bij “de Woord”, aanvang 19.30 uur    

  8 Mrt. Kaartinterland Miste/Corle,  
20.00 uur “den Tappen” 

  4 April Slotavond Bowlingcompetitie, 
vanaf 19.30 uur bij “de Schoppe”. 

  5 April Buurtschappen kaartinterland, 
 20 uur “den Tappen” 

 
******** 

 

Kaartavonden Miste seizoen 2018 – 2019. 
 zaal “Den Tappen” - Aanvang 20:00 uur 

 
                     12 oktober                           26 oktober 
                       9 november                            30 november 
                     11 januari                                 25 januari 
                       8 februari                  22 februari 

 

 
 


