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******** 

 
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 10 mei a.s. 
 

******** 
 

4 Mei herdenking in Corle       
    
Op zaterdagavond  4 mei is er vanaf 19.45 uur de jaarlijkse bijeenkomst bij de 
Hendrik Vriezenbank in het centrum van Corle, voor restaurant De Woord.  
Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen.  
 
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen hebben we een extra activiteit.  
 

Comite 4 mei herdenking Corle. 
********** 

 
Bowlingcompetitie “In de Schoppe”.  
 
De bowlingcompetitie nadert zijn einde. Alle teams moeten nog 2 of 3 
wedstrijden spelen en dan kunnen we de eindstand weer opmaken. 
Welke team wint deze keer, wat is de hoogste score.  
Lange tijd was het Rick Kruisselbrink die met 169 punten de lijst aanvoerde. Onlangs 
echter denderde Janny Groters hier met 183 overheen. 
Zal dit nog verbeterd worden? 
Donderdag 4 april houden we onze slotavond bij “de Schoppe” waarbij alle prijzen 
uitgereikt zullen worden. Aanvang 19.30 uur.  
 
 
 



Kerstviering Corle 2018 
 
Op woensdagavond 19 december was er weer de jaarlijkse kerstviering bij De Woord. 
In de zaal stond een grote kerstboom en het podium was omgetoverd tot een herberg. 
Een aantal leden van muziekvereniging Crescendo uit Ratum waren gekomen voor de 
muzikale begeleiding van de samenzang waarvoor onze dank. Er was een mooie opkomst. 
 
Nadat de kinderen met theelichtjes binnen waren begon deed Ilona het welkomstwoord. 
Na de samenzang werden de kaarsen aangestoken. Vervolgens werd het verhaal “het kindje 
in de stal” voorgelezen door Bianca en gespeeld door de kinderen van groep 1 t/m 4. 
 

       
Na de samenzang  nam Annelien Lammers het woord. 
Ze vertelde een verhaal waar je helemaal in opging alsof het werkelijk gebeurde.  
Als laatste zong Tess met een koor het lied “de Kerstbeer”.  
 
Nadat iedereen bijgepraat was onder het genot van een kop koffie met wat lekkers was het 
tijd voor de musical “De moeite waard”.  Het verhaal gaat over de herberg van Levi. Hij wil 
de laatste plaatsen voor veel geld verhuren. Als Jozef en de zwangere Maria zich melden, 
wijst hij hen door naar de stal. 
Die nacht wordt het kindje van Jozef en Maria geboren. Herders gaan na een ontmoeting 
met een engelenkoor op zoek naar het koningskind en komen uit bij de stal van Levi. Dan 
arriveren ook wijzen mannen uit het Oosten. Herbergier Levi rekent zich rijk en biedt hun 
slaapplekken aan. Tot zijn verbazing geven de wijzen hun voorkeur aan de stal. Verbaasd 
volgt Levi ze de stal in.  
Ook hij ging toen de waarde van het geboren koningskind inzien. 
 
 

  
 



 

   
  

        
Na het zingen van “Er is een kinderke geboren op aard” was het de beurt aan Tinus 
Westerhof om een gedicht voor te lezen.  Aansluitend zongen de kinderen “Wij wensen u 
een vrolijk kerstfeest”. Vervolgens heeft de familie Lageschaar een gedicht voorgedragen.  
Als afsluiting was er weer een samenzang. 
 
Voor de ouderen onder ons was er weer een kleine attentie en voor de kinderen een boek. 
Bij de uitgang kreeg iedereen een presentje in de vorm van een kaars met een 
gelukspoppetje.  
Al met al was het weer een gezellige avond en hopelijk komt u dit jaar weer. 
 
Namens de kerstfeestcommissie. 
 

  
 



Hieronder het gedicht dat is voorgedragen door Tinus Westerhof tijdens de 
Kerstviering 2018 in Corle. 
 
Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven te zijn 
Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen 
Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest 
Had ze vandaag misschien allang iemand gevonden 
 
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven te zijn  
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden 
Als ze als kind niet altijd zo’n puinhoop had gezien 
Had ze vandaag kastelen kunnen bouwen 
 
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend 
Had ze die warmte in de winter nooit verloren 
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend 
Had het haar leven lang niet gevroren 
 
Als ze als kind niet zo oud had hoeven te zijn 
Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen 
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn 
Was ze vandaag als opnieuw begonnen 
 
Als we zo aan alle mensen en kinderen denken 
Kunnen we ze warmte en aandacht schenken 
Als ze vandaag hier in Corle bij was geweest 
Was het voor haar ook vast een echt kerst feest 
 
Vrij bewerkt naar Liselore Gerritzen. 
 

************ 
Vaandel gymnastiekvereniging C.G.V. 

 
Joop van Eerden heeft nog een vaandel van C.G.V. in zijn bezit en wil dit eigenlijk 
wel kwijt. 
Zijn er misschien mensen die belangstelling hebben voor dit vaandel waaraan veel 
historie is verbonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het best kan dan contact worden opgenomen met Joop, tel: 0543-512092. 
 
 



Palmpasen in Corle 
 
Zondag 14 april is het weer Palmpasen!! 
 
Dat betekent gezellig eieren zoeken in ’t Vriezenbos! 
 
We willen om 10.00 uur verzamelen bij De Woord, waarna we in optocht naar het bos wandelen. 
 
Dit feestje wordt gesponsord door het Corles Belang. De leden ontvangen automatisch een 
uitnodiging. 
 
Ben je geen lid en wil je toch graag met je kind(eren) meedoen? Dat kan tegen betaling van € 2,00 
per kind. Opgeven kan via mail mirella@jwkbouw.nl 
 
Tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

%%%%%%%%%%%%%%% 
 

  

  
Werken op de Zwarte Cross!   
  
Ook dit jaar willen we namens VVC weer gaan werken op de zwarte cross, 
die dit jaar van 18 t/m 21 juli in Lichtenvoorde wordt georganiseerd. 
Dit werk levert voor u een leuke werkdag op de cross + een vrijkaart voor 
een dag naar keuze op.  
Voor VVC levert het een mooi bedrag voor de kas op!  
We hebben inmiddels al een mooie groep vrijwilligers, maar opgeven kan 
nog steeds!  
Dus lijkt u dit leuk, of kent u iemand die dit graag zou doen, stuur dan z.s.m. 
een mailtje naar te.kronnie@agroconnect.nl   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte leden, 

Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de algemene 
jaarvergadering op: 

 
woensdag 27 februari 2019 om 20.30 uur bij de Woord. 

 
Agenda: 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Jaarverslag secretaris 
 
4. Financieel verslag penningmeester 
 
5. Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie 
 
6. Bestuursverkiezing; 
- Aftredend en herkiesbaar is Appie te Kronnie 
- Aftredend en niet herkiesbaar is Ruud Hudepohl 
Het bestuur draagt Martijn Obbink voor als nieuw bestuurslid. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij 
het bestuur. 
 
7. Activiteiten 2019 
 
8. Aankondiging nieuwe feestlocatie Volksfeest Corle 2020 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
Commissieleden die aftredend zijn, worden verzocht de naam van hun opvolger door 
te geven aan het bestuur. Denkt u eraan de rozet over te dragen aan uw opvolger? 
  

 

Vereniging Volksfeest Corle 
 
Secretariaat:        Keizersstraat 9 
   7102 DL  Winterswijk 
Tel:                       06 27306549 
E-mail:          vvc@corle.eu 



 
Voorjaarsactiviteit VVC 

Zaterdag 30 maart 
20:30 bij De Woord 

 
 

 
 
 
 
 

 “Oktoberfeest in maart” 
 
Kom allemaal op 30 maart naar de voorjaarsactiviteit van VVC met als thema 
‘Oktoberfeest in maart’! Vanaf 20:30  is de bierstube bij De Woord geopend, en is 
iedereen welkom om te genieten van een gemütliche avond onder het genot van de 
nodige bier en schnaps. 
 
 
Tijdens deze nu al onvergetelijke avond:  

 Mag je zelf je jodel-talent laten horen, maar er is ook live-muziek van de band 
FreeLine die de avond muzikaal zullen omlijsten met het één en ander aan 
Stimmungsmusik; 

 Is de bar geopend om de glazen te vullen zodat er geproost kan worden; 
 Mag iedereen zo mooi verkleed gaan als hij/zij wil. 

 
Noteer de datum in de agenda, in de loop van 
februari komen leden van de feestcommissie langs 
de deur voor de kaartverkoop. Kaarten zijn ook `s 
avonds aan de deur te koop. En neem gerust een 
paar vrienden mee, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugde!  
 
De toegangsprijs is €7,50. 
  
 
 
 



                                     
    p/a  Secr. Corleseweg 39 

                       7119 AA Winterswijk-Corle 
                       mail: csv.corle@gmail.com   
                      tel.: 06 - 29250734 
 

 
Winterswijk, februari 2019 

 
Kort verslag Extra Ledenvergadering C.S.V. woensdag 7 november 2018. 
De interesse voor deze vergadering was behoorlijk groot, gezien het onderwerp. 
Reden: De Woord stopt met de zaal waardoor we genoodzaakt waren om op zoek te gaan 
naar een nieuwe locatie. Er was keus uit 2 locaties, de Schoppe of BijHillen. De leden 
konden stemmen deze avond. Het bestuur heeft over deze locaties tekst en uitleg gegeven. 
Daarna werden de stem biljetten uitgedeeld. De uitslag was als volgt: 

- BijHillen 19 stemmen                                                                                                                             
De Schoppe 16 stemmen                                                                                                            
Neutraal 2 stemmen 

Hierdoor gaat C.S.V. vanaf het seizoen 2019-2020 schieten bij BijHillen.                                              
Adres BijHillen: Misterweg 77, 7102 BG Winterswijk Tel.: 0543 – 512364 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op dinsdag 7 mei (ook BijHillen) zullen we enkele 
praktische zaken gaan bespreken. Zoals bekerkast van De Woord naar BijHillen? Wat te 
doen met de oude bekers/prijzen? Locatie schutters bij wedstrijden, in café of bij de baan? 
Oefenavond(en) invoeren?  
 

De Corlese Schietvereniging (C.S.V.) is een bloeiende vereniging met rond 50 
actieve leden. 
 
Met deelname aan de competities van de Aaltense Schietbond (A.S.B.) en de 
Winterswijkse Schietbond (W.S.B.), biedt C.S.V. de schutters de mogelijkheid om bij 
1 van beide bonden mee te schieten of gewoon allebei ! 
 
De competitie bij de A.S.B. wordt verschoten op dinsdagavond en 
bij de competitie in de W.S.B. wordt er op zondagmorgen geschoten. 
In beide competities schiet je als viertal/vijftal 1 keer in de 2 weken. 
 
Het seizoen loopt bij de A.S.B. van begin september tot begin april en 
bij de W.S.B. is dat van half september tot ook begin april. 
 
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met onze secretaris. 
Tel. 06 – 29250734 of mail naar csv.corle@gmail.com  . 
Meer info op www.corle.eu  . 

 
Naast de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 mei, is er nog een andere datum voor in 
de agenda: zaterdag 23 maart, zwerfvuilactie i.s.m. Kerstfeestcommissie o.l.v. Corles 
Belang. 
Nadere info volgt of elders in dit buurtkrantje.  
 
 
 



 

1 CSV 1 5411 16 5204 6 1 Juliana 5 5091 16 4978 2

2 Buksveld 1 5344 16 5218 6 2 Diana 3 5051 16 4921 2

3 SVK 1 5285 14 5147 8 3 C.S.V. 3 4975 12 4955 6

4 Nimrod 1 5227 11 5275 11 4 de Treffer 2 4977 10 4840 8

5 WTM 1 5196 8 5296 14 5 Juliana 7 5455 4 5547 14

6 Eendracht 1 5003 1 5326 21 6 Nimrod 5 5419 4 5520 14

7 Vosseveld 2 5349 2 5556 18

1 Buksveld 1 6491 21 6287 -1

2 S.V.K. 1 6459 15 6395 7 1 Buksveld 6 5310 15 5276 5

3 W.T.M. 1 6443 14 6423 8 2 D.S.V. 4 5288 13 5201 7

4 Nimrod 1 6439 12 6413 10 3 Juliana 8 5298 12 5256 8

5 Juliana 1 6307 10 6410 10 4 Juliana 10 4781 8 4778 10

6 Buksveld 2 6365 8 6402 14 5 C.S.V. 4 4712 8 4694 10

7 Diana 1 6290 4 6403 18 6 Vosseveld 3 4763 6 4802 12

8 C.S.V. 1 6346 2 6407 20 7 Nimrod 6 4632 4 4777 14

1 C.S.V. 2 6229 20 6058 2 1 Diana 5 4781 14 4629 4

2 S.V.K. 4 6114 14 6027 8 2 Nimrod 9 4742 14 4469 4

3 Eendracht 2 6102 14 6093 8 3 Juliana 15 4701 14 4601 4

4 B.S.V. 2 6154 12 6089 10 4 Eendracht 3 5288 12 5244 8

5 Juliana 6 6136 12 6133 10 5 C.S.V. 5 4644 8 4600 10

6 Nimrod 4 6181 10 6151 12 6 Motorshoot 2 5177 2 5279 18

7 Buksveld 4 6103 6 6179 16 7 D.S.V. 5 4697 2 5208 18

8 D.S.V. 2 5883 - 6172 22

Tussenstanden in de A.S.B. (Aaltense Schietbond) bijgewerkt t/m dinsdag 5 februari:

Klasse C2

1 HSV 2 6313 18 6166 4 1 de Aanleg 6 5041 14 4949 4

2 Dale West 2 6266 12 6221 10 2 Treffer 6 4993 14 4886 4

3 Veldschutters 1 6213 12 6214 10 3 VSV 1 4942 12 4851 6

4 Atlantic 2 6213 12 6194 10 4 Dale West 6 4845 8 4860 10

5 Diana 1 6188 11 6237 11 5 Ons genoegen 5 4837 8 4918 10

6 KSV 1 6223 10 6209 12 6 Hamiwo 2 4825 8 4877 10

7 Diana 2 6184 8 6239 14 7 WTM 4 4805 6 4857 12

8 CSV 1 6108 5 6228 17 8 CSV 3 4784 2 4874 16

klasse : A3 Klasse D3

1 CSV 2 6278 20 6122 2 1 de Poort 4 5766 16 5426 6

2 WTM 3 6197 20 6094 2 2 Ons genoegen 8 5678 16 5520 6

3 HSV 3 6153 12 6150 10 3 CSV 4 5192 16 4926 4

4 DSV 2 6127 12 6143 10 4 Dale West 9 5825 15 5326 7

5 Treffer 3 6136 8 6140 14 5 Treffer 9 5117 14 4966 6

6 Treffer 4 6115 6 6154 16 6 Onder ons 4 5496 9 5428 13

7 DSV 1 6045 6 6183 16 7 Dale West 10 5322 6 5593 16

8 Ons genoegen 3 6123 4 6188 18 8 de Aanleg 10 4738 4 5025 16

9 Schi ller 3 4759 0 5683 22

Tussenstanden in de W.S.B. (W'wijkse Schietbond) bijgewerkt t/m zondag 10 febr.

Klasse H diopter

Klasse B1 o.v.

Klasse A2

Klasse B2 o.v.

Klasse D1 o.v.

Klasse E2 o.v.

Klasse H open vizier (o.v.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Woord.  
Voor Corles Belang kwam het bericht van de familie Kroes dat zij willen stoppen om 
gastheer te zijn voor VVC en CSV onverwacht. Een besluit waarover zorgvuldig is 
nagedacht, en waarbij beide verenigingen nog niet direct in de problemen zijn of 
worden gebracht. Voor het bestuur van beide verenigingen de taak  een oplossing te 
bedenken die naar ieders tevredenheid is. We denken dat wanneer iedereen elk idee 
en voorstel respecteert, er op een andere plek geweldige activiteiten georganiseerd 
kunnen worden, zonder dat hier de saamhorigheid onder hoeft te lijden. Ook al doet 
het verlaten van het vaste honk wel pijn. Wij wensen beide besturen veel succes met 
het vinden van oplossingen! 
 
 
 

 
Energietafel.  
Het College van de gemeente Winterswijk heeft als ambitie 
om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 geheel duurzaam. Dat dit een grote 
opdracht aan de gemeenschap en alle burgers is, is al lange tijd duidelijk. 
Mondjesmaat zie je initiatieven uit de grond komen, maar om de targets te halen, zal 
er nog veel meer moeten gebeuren. En dat begint veelal bij de burgers zelf. 
Eén van het eerste, en meest simpele, initiatief is de isolatie van de eigen woning te 
onderzoeken. In welke mate heeft een ieder zijn eigen huis geïsoleerd. Misschien een 
idee om daar vandaag of morgen eens naar te kijken en over te gaan praten. Ook met 
buren en familie. Wie weet ontstaan er spontane ideeën.  
  
 
 
Vrijwilliger van het jaar.  
De Winterswijkse Uitdaging heeft in december een nieuw systeem gelanceerd om 
jaarlijks Winterswijkers die een verdienste hebben geleverd in het zonnetje te zetten. 
Uiteindelijk wordt één persoon geëerd met de titel “Vrijwilliger van het jaar”. 
Het toezicht en onderhoud van de schuilhut op de hoek Corleseweg met de 
Korenburgerveenweg (bij Peeleman) wordt al jaren geruisloos door Geert Groters 
verzorgd. Deze is door de gemeente gehonoreerd met een nominatie. Uit handen van 
wethouder Ilse Saris mocht Geert op 7 december jl. een dik verdiende attentie in 
ontvangst nemen.. 
Geert, namens Corles Belang en alle Corlenaren: Bedankt!    
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262



 
Omgevingsvisie  
De gemeente Winterswijk wil over enkele jaren een nieuw omgevingsplan lanceren. 
Een plan waarin grofweg alle mogelijkheden en onmogelijkheden zijn beschreven 
onder welke voorwaarden er gebouwd, geleefd en gewerkt kan worden. Het oude plan 
dateert van 2005 en is aan vernieuwing toe. Om zo’n plan te maken dient eerst een 
visie ontwikkeld te worden. Aan deze visie, de omgevingsvisie, wordt momenteel hard 
gewerkt. 
In het kader van de participatiewet heeft ook de burger het recht hierover mee te 
praten. Daarvoor heeft recent de gemeente een aantal dialoogavonden georganiseerd. 
Alle Corlenaren zijn hierover geïnformeerd door middel van een extra CB nieuwsbrief, 
die begin januari huis aan huis is verspreid. 
Het was goed om te zien dat op 21 en 23 januari maar liefst 20 Corlenaren deze 
avonden hebben bezocht. Aan meerdere tafels werd met 6-8 personen gediscussieerd 
over verschillende praktische situaties. Daarbij vormden de discussies over uitbreiding 
van bedrijfspanden, woningbouw en splitsing van woningen de rode draad. Voor de 
aanwezigen zeer zinvolle brainstormsessies en hopelijk hebben de beleidsmakers hier 
wat van opgepikt. Er zal zeker door de belangenverenigingen toezicht worden 
gehouden op de naleving hiervan.  
Corles Belang wil Nancy Heijink, Ad Krosenbrink en Gea Tolkamp bedanken voor hun 
rol als gespreksleider. 
 
Voortgang overleg N312. 
Zoals bekend vinden er al ruim een jaar gesprekken plaats tussen de 
belangenverenigingen van Vragender en Corle met de gemeenten Oost Gelre en 
Winterswijk en de politie over de veiligheid op de Corleseweg. 
In grote lijnen zijn er 3 hoofdpunten waar de gesprekken zich op toespitsen. 
-) Toename vrachtverkeer 
-) Condities van de berm 
-) Hoge snelheid. 

- Het eerste punt wordt door de gemeente meegenomen naar de gesprekken met 
de provincie. Het is niet zo zeer de bedoeling om alle vrachtverkeer te verbieden 
op de Corleseweg. Dat is onmogelijk en ook niet gewenst. De lokale bedrijven 
moeten wel bereikbaar blijven. Door de nieuwe reconstructie van de Misterweg 
in 2021 kan deze weg qua condities dusdanig verbeterd worden, waardoor het 
voor vrachtverkeer interessanter wordt deze weg te gebruiken en daardoor de 
Corleseweg wordt ontlast. 

- De conditie van de berm ligt bij beide gemeenten. Hier is nog geen zicht op 
acties, omdat er voor het onderhoud in 2019 geen budget is meegenomen. 
Getracht zal worden voor 2020 hier meer aandacht voor te krijgen. 

- Snelheidsbestrijding is een lastig fenomeen. We zijn hier afhankelijk van de 
individuele verkeersdeelnemers. Om deze bewust te maken met welke snelheid 
hij of zij rijdt, is op 26 januari op initiatief van de werkgroep Verkeer en Veiligheid 
van de BSV een matrixbord geplaatst. De belangstelling van de (lokale) media 
was groot. Het bord zal de weggebruiker enkele weken attenderen op diens 
snelheid. Daarna wordt deze geplaatst bij andere wegen in het buitengebied. 
De werkgroep van de BSV heeft een 15-tal plekken in het buitengebied hiervoor 
aangemerkt.    

 



Hartveilig Wonen 
 
De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Buurtschappen Visie probeert bij het 
plaatsen van AED’s in het buitengebied in samenwerking met Hartveilig Wonen en 
de gemeente een grote dekkingsgraad te creëren. In Corle hangt er momenteel één 
bij restaurant de Woord. Daarnaast hangt er ook eentje bij de Twee Bruggen in 
Miste, dus dat is ook relatief dichtbij. In het hele Winterswijkse buitengebied hangen 
er inmiddels 30.  
  
Zonder opgeleide mensen heb je niets aan een AED, dus is men ook naarstig op 
zoek naar vrijwilligers die opgeleid willen worden. Hiervoor kan een ieder zich 
aanmelden bij Bert Nijman, voorzitter werkgroep Verkeer en Veiligheid.  
Corle is met 13 geregistreerde deelnemers goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er 
nog burgers die niet geregistreerd staan bij Verkeer&Veiligheid en/ of Hartslag.Nu, 
maar wel bevoegd zijn te reanimeren en een AED te bedienen (In 2018 zijn Hartveilig 
Wonen en HartslagNu gefuseerd tot één landelijk netwerk). Desalniettemin kunnen 
nog steeds  geïnteresseerden zich aanmelden. Je volgt éénmaal een cursus en 
daarna één keer per jaar een opfriscursus. Deze cursussen worden door de 
gemeente vergoed.  
  
Dus samengevat 3 verzoeken :  
1) Mocht je in het bezit zijn van een BHV- of reanimatiediploma  maar je staat nog 
niet geregistreerd bij www.hartslagnu.nl gelieve dit alsnog te doen. S.v.p. ook 
aanmelden bij Bert Nijman zodat hij in beeld heeft welke burgers in het buitengebied, 
die geen gebruik maken van de cursus aangeboden door de gemeente, bevoegd en 
bekwaam zijn.  
2) Mocht je interesse hebben om toe te treden tot de groep hulpverleners die kunnen 
reanimeren en een AED kunnen bedienen, dan kun je je aanmelden bij Bert Nijman 
of het Corles Belang. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 
3) Mocht je ruimte hebben voor een AED en willen meewerken aan dit 
maatschappelijk belang, dan kan naar de voorwaarden worden geïnformeerd bij Bert 
Nijman. 
  
Veilig Corle !!   Meld je aan bij Bert Nijman: bjnijman02@gmail.com 
 
Zwerfvuilactie  
Evenals voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer twee zwerfvuilacties  georganiseerd 
worden. Eentje in maart en eentje in oktober. Op zaterdag 23 maart zullen leden van 
de schietvereniging en kerstfeestcommissie rommel opruimen die door anderen is 
achter gelaten of is weggegooid. Ook andere vrijwilligers zijn uiteraard welkom!  
Om 9.00 uur verzamelen bij de familie Tolkamp, Meenkmolenweg 6. Voor een kop 
koffie met wat lekkers wordt gezorgd.  
Aan het eind van de ochtend kunnen de deelnemers rekenen op een warme snack. 
 
Corles Belang 
Voor meer info over Corles Belang, zie website: www.corle.eu 
 
 
 



Een oude haan….. 
 
Een oude haan uit Winterswijk 
Woonde al jaar en dag in Randwijk 
Hij had een goed bestaan 
Het werk was in een wip gedaan 
Maar toen deed de kloek zijn best                                        
Met een heel kuiken nest 
En daar was ook een haantje bij 
Hij werd nummer twee in de rij 
Dat ging heel lang zo door 
Daar zijn het oude haantjes voor 
Maar toen kwam de nieuwe lente en een nieuw geluid 
En deelde dat jonge haantje ook in de kippenbuit 
En nu is die oude haan het haasje  
Want die jonge haan is nu het baasje  
Dat doet Didy veel verdriet  
Want ze weet hoe het met oude hanen giet 
Dus ‘s morgens krijgt eerst die oude haan de kans 
En is hij toch nog heel wat mans 
Hoe dat nu verder zal gaan? 
Met die jonge en die oude haan 
Het is geen probleem voor de kip 
Die is blij met elke wip 
Aan Didy de eer 
Zij is er lekker mee in de weer 
En zit het soms eens tegen 
Na zon komt altijd weer regen 
Jonge hanen zijn er niet voor niets 
Zij moeten het ook leren op een oude fiets 
En dat allemaal op zondagmorgen in de dauw 
Dat is krek wat ik wou 
 
Tinus uut Randwijk 
 

 
 
 
 



      

Agenda     
 

22 Febr.  Kaartavond Miste.  20.00 uur “den Tappen” 
 

27 Febr.  Jaarvergadering Ver. Volksfeest Corle 
                                              20.30 uur bij “de Woord”. 

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

 
 23 Mrt.  Zwerfvuilactie. Houd Corle schoon. 
 
30 Mrt.  “Oktoberfeest in maart”, 20.30 “de Woord” 
   Voorjaars activiteit van Ver. Volksfeest Corle. 

  
  4 April  Slotavond Bowlingcompetitie, 

vanaf 19.30 uur bij “de Schoppe”. 

   

  5 April  Buurtschappen kaartinterland, 
 20 uur “den Tappen” 

 
 14 April   Palmpasen in Corle, 10.00 uur bij “de Woord” 
 

   4 Mei  4 Mei herdenking in Corle. 
19.45 uur bij “de Woord” 

   

  7 Mei    C.S.V. Algemene Ledenvergadering  

“BijHillen” aanvang 20:00 uur. 

   
23-24 Aug.  Volksfeest Corle. Om en bij “de Woord”. 
 
 
 


