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Het laatste Buurtpraotjen.  
 
In het laatst verschenen Buurtpraotjen hebben we gemeld dat er plannen zijn om te stoppen 
met het uitgeven van de papieren versie van de Corlese buurtkrant en over te gaan naar een 
digitale nieuwsbrief. 
Omdat tegenwoordig op bijna elk adres een digitale ingang aanwezig is denken we dat we 
van deze mogelijkheid gebruik moeten maken. 
Met een nieuwsbrief kunnen we vaker en actueler berichtjes doorgeven. Daarbij vervallen 
dan ook de drukkosten en de bezorging van de krantjes. 
De plannen hebben een definitieve vorm gekregen en dat wil zeggen dat nu het laatste 
Buurtpraotjen voor u ligt. Vanaf nu gaan we de berichtgeving verzorgen via een nieuwsbrief. 
De buurtkrant is ooit begonnen als School en buurtkrant. Naast de schoolberichten konden 
de verenigingen in Corle hier hun berichten in kwijt. Nadat de school gesloten werd ging het 
verder als Buurtkrant. Het aantal verenigingen was ook nog aanzienlijk. De buurtkrant kwam 
toen ook veel vaker uit. Naarmate het verenigingsleven in Corle minder werd verscheen de 
buurtkrant minder vaak. Het maken van de krantjes is in de loop der jaren aanzienlijk 
verbeterd. Dat “gehannes” met de stencilmachine….. Computer en kopieermogelijkheden 
waren hele verbeteringen die de kwaliteit ten goede kwamen. 
Na 45 jaar geen papieren buurtkrant meer. ’t Zal misschien even wennen zijn maar we 
hopen dat de nieuwsbrief op dezelfde manier aan zijn doel gaat beantwoorden. 
Dank nog aan de mensen van de Copy-shop aan het Weurden voor de goede samenwerking 
en de geleverde kwaliteit.  
 

Aanmelden Nieuwsbrief Corle. 
 
Ga hiervoor naar de site van Corle www.corle.eu . Klik vervolgens op het kopje: Nieuwsbrief 
U ziet nu een scherm waarin de naam en het e-mail adres ingevuld kunnen worden 
Nadat u de beveiligingscode hebt ingevoerd klikt u op versturen en de aanmelding is 
geregeld. 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben over bovenstaand. 
U kunt reageren op mailadres nieuwsbrief@corle.eu of tel. 0543-533973 (Bernard van 
Eerden) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus was het weer de tijd van het jaarlijkse volksfeest in Corle.  
 
Rond 9 uur vertrok de feestelijke stoet onder muzikale begeleiding van muziekvereniging 
Excelsior uit Barlo richting koningspaar Alexander en Ilona. Het paleis en de omgeving was in 
de week ervoor al prachtig versierd. Koning Alexander wist maar niet vaak genoeg te 
vermelden tijdens zijn speech hoe alderbastend mooi jaar zij hebben beleefd als koningspaar. 
Na de speech volgde er een serenade van muziekvereniging Crescendo uit Ratum en niet veel 
later vertrok de feestelijke stoet weer terug naar De Woord.  
 

 
 
Dit jaar was de prijzenverdeling van de optocht vernieuwd. Er werd een rangschikking gemaakt 
in de B-categorie, waarbij alleen de eerste 3 wagens een geldbedrag wonnen. Dit heeft de 
Corlese wagenbouwer niet koud gelaten: drie groepen hadden een wagen gebouwd met dit 
onderwerp. Een ander populair onderwerp dit jaar was de nieuwe feestlocatie waar volgend 
jaar het Corlese feest gevierd gaat worden.   
 

 
Aan de optocht deden in totaal 15 wagens mee, waarvan 3 bloemenwagens. Alle 
deelnemende groepen werden door de jury, bestaande uit Jeanet Mateman, Cindy Geerdink 
en Jan Bruggers gecomplimenteerd met de originaliteit en creativiteit van de wagens.  
 

Vereniging Volksfeest Corle 
 

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



Tijdens de officiële opening, waar onder andere wethouder Inge Klein Gunnewiek aanwezig 
was, werd door de oud voorzitters van Vereniging Volksfeest Corle een vlaggenmast met 
Achterhoekse vlag aangeboden. Deze wordt volgend jaar op de nieuwe feestlocatie in de 
weide gezet.  

  
 
Hierna volgde de prijsuitreiking. De mooiste A-wagen was dit jaar gemaakt door C.C.K. met 
hun creatie ‘Social media”.  
 
De top drie uit de B-klasse zag er als volgt uit:  

1. Göttengeatere – 50 tinten grijs 
2. D.O.M. – De laatste ronde, het laatste woord 
3. Achter Corle – 1 nachtje slapen 

 
En de originaliteitsprijs werd gewonnen door Co & Feestgenoten die een heuse feesttribune 
hadden gemaakt.  
De ‘De Woord trofee’ werd gewonnen door G.P.P. met hun wagen ‘Wat moet er nou thuis op 
het fornuis?’ 
 
’s Middags waren er kinder- en volksspelen. 
 

 
 
Het avondprogramma begon met een kennisquiz over Corle en het Corlese feest. Hierbij 
werden niet alleen vragen gesteld, maar werden er ook wat beelden van het Corlese feest 
van nu en vroeger laten zien. Na afloop was  er muziek van de enthousiaste band ‘Curls on 
Fire’. 
 



 
 
De volgende ochtend kwam tegen tien uur vrijwel geheel Corle bij de Woord om gezamenlijk 
te ontbijten.  
 
Rond half 11 begon het koningsschieten, waaraan dit jaar 24 schutters deelnamen. 
 
De prijzen voor de vleugels, kop en staart bestonden dit jaar uit flessen wijn, en de pechprijs 
was een pakketje met Stauder bier.  
Bij het 54e schot kwam de linkervleugel naar beneden, toen Ruud Hudepohl geschoten had. 
Vervolgens schoot Yvette Damkot bij het 61e schot de kop er af. 6 schoten later kwam de 
rechtervleugel naar beneden, door Rob Boeijink. De staart was na 80 schoten voor Bennie te 
Kronnie.  
 

 
 
Uiteindelijk kwam bij het 90e schot de romp naar beneden, wat 
betekende dat Wendy Mengerink zich dit jaar koningin van 
Corle mag noemen!  
En, zoals we inmiddels gewend zijn, ging de pechprijs ook dit 
jaar weer naar Henk te Kronnie.  
 
 
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 Gijs 
Lageschaar. Hij mag zich een jaar lang prins van Corle 
noemen! 
 



 
Rond half 4 begon het evenement ‘volle bak’, wat inhield dat ieder team dat zich had 
aangemeld moest proberen zo veel mogelijk mensen in een auto te proppen. Ondanks de 
tropische temperaturen waren er toch 6 groepen, waarvan twee kindergroepen, die de strijd 
aandurfden. De kinderen kregen na afloop allemaal een ijsje om af te koelen. Bij de 
volwassenen barstte een bloedfanatieke strijd los, waarbij een van de deelnemende groepen 
zelfs nog een herkansing vroeg. Uiteindelijk waren het Co & Feestgenoten die 16 personen in 
de auto kregen en daarmee de taart wonnen. 
 

 
 
’s Avonds was er een spetterende feestavond bij de Woord in de zaal. De avond werd muzikaal 
omlijst door de band Cabrio. 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 als afsluiting van een gezellig Corles feest! 

 



 
 
 
Veranderingen in informatieverstrekking. 
Dit is onze laatste bijdrage aan het Buurtproatjen. We gaan de lezers op een andere manier 
informeren over de voortgang en activiteiten vanuit Corles Belang. 
Informatieve berichten blijven verschijnen op de website van www.corle.eu. Het meest 
recente bericht dateert van 6 september. De plaatsing van een AED in de Geelinkhoek. 
Informatie of een mededeling die betrekking heeft op een voorstel, uitnodiging of belangrijke 
informatie vanuit bijvoorbeeld de gemeente nemen we op in de nieuwe Nieuwsbrief. Deze 
wordt op de site geplaatst en, als u zich heeft aangemeld, krijgt u die automatisch in uw e-
mailbox. 
Het zal even wennen zijn, maar dit proces sluit volledig aan bij de duurzaamheid initiatieven 
die vanuit de overheid gestimuleerd worden. 
 
Laatste stand van zaken. 
Het is erg druk binnen de belangenverenigingen rondom Winterswijk. Dit wordt veroorzaakt 
door de betrokkenheidsparagraaf die enkele jaren geleden door de gemeente is ingesteld. 
Burgers hebben het  recht meer mee te praten over nieuwe initiatieven en voorstellen vanuit 
de gemeente. Deze betrokkenheid betekent ook meer onderwerpen bij de 
belangenverenigingen. Corles Belang staat hier positief in en hoopt, ook in samenwerking met 
andere Belangenverenigingen, te streven naar veel collectieve adviezen en ideeën.   
Enkele zaken waarin Corles Belang momenteel participeert. 

- Energietafel in het kader van de duurzaamheid targets. 
- Omgevingsvisie 
- Participatiewet 
- Asbesttrein 
- Verkeer en veiligheid. 

 
Zwerfvuilactie Nederland Schoon zaterdag 26 oktober. 
Dit keer wordt het zwerfvuil verzameld door leden van Vereniging Volksfeest Corle. Kom 
allemaal  een gezellige ochtend struinen door Corle, met een hapje en een drankje. 
Locatie  : Familie Tolkamp Meenkmolenweg 6 
Tijdstip : Aanvang 9.00 uur. Einde circa 12.00 uur 
 
Dank. 
Dit blokje betekent de laatste bijdrage aan het Buurtproatjen. Wij zijn de redactie en de 
bezorgers super veel dank verschuldigd. Bij deze willen wij Bernard, Lenie en haar “bezorg-
team” heel hartelijk bedanken voor de inzet in de afgelopen 45 jaar. 
Heel veel succes met de digitale versie op www.corle.eu. 
 
 
 



Nieuwe locatie Corlese feest vanaf 2020  
 
Op 23 en 24 augustus was het zo ver: voor de allerlaatste keer Corlese feest bij De Woord.  
Een aantal weken geleden is de maïs er af gegaan, wat door menig Corlenaar niet onopgemerkt is 
gebleven. Bij het bestuur stroomden de berichten binnen: ‘Nu kan het feest bij Kotsman beginnen!’, 
‘Het feestterrein is bouwrijp!’.  

   

 
 
En zo is het ook. Het bestuur is achter de schermen al druk bezig om alle voorzieningen te regelen en 
het programma samen te stellen. Ook hebben we inmiddels van de gemeente Winterswijk al de 
nodige toestemmingen en vergunningen mogen ontvangen.  
Zaterdag 21 september hebben de eerste bouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Een aantal 
vrijwilligers zijn al druk bezig geweest om een waterleiding te graven naar de plek waar de tent komt 
te staan, en een aansluiting op het riool te maken. Binnenkort zal er gras gezaaid worden, zodat we 
met het feest niet door het zand hoeven te baggeren. En dat allemaal, zodat we in 2020 niks te kort 
zullen komen.  
Harde werkers: bedankt voor jullie hulp!  
 
 

 
 

Bi’j Kotsman in de weide, viere wi’j met mekare, met z’n allen, in 2020 feest! 
 
 

 
 



 
                    

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

Verslag oefendinsdag (27 augustus) en oefenzondag C.S.V. (15 september) 
2019. 
 
We hadden, dit jaar voor het eerst, de mogelijkheid om 2x te kunnen oefenen bij 
onze nieuwe schietlocatie BijHillen. Dus hierbij een gecombineerd verslag. 
 
Een mededeling voor alle leden: Mocht je willen oefenen bij BijHillen, dat kan op 
woensdag en op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Echter alleen op afspraak! 
Reserveer even van te voren een baan (of banen) bij Tobie Spelbrink, zodat hij de 
banen en baanverlichting op tijd klaar en aan kan zetten. Bellen op nummer 0543-
512364 (BijHillen) of 06-12145290 (mobiel Tobie). 
 
Als nieuw lid hebben we Bennie te Kronnie mogen begroeten. Hij gaat in het 2e team 
van de A.S.B. competitie mee-schieten. 
 
De prijzen voor de hoogst stijgende schutters werden uitgereikt.  
In de A.S.B. ging ie naar Jesper Berenschot. 
In de W.S.B. open vizier ging Bert Janssen met de beker aan de haal. 
En in de W.S.B. diopter ging de beker naar Theo ten Dolle.  
Allen applaus!  
 
Afgelopen seizoen hadden we maar liefst 3 kampioenen! 
In de Aaltense Schietbond werden team 2 (nu team 1) en team 4 kampioen. 
In de Winterswijkse Schietbond werd het 2e team kampioen. 
Alle schutters zijn gehuldigd met een klein bierpakketje, gefeliciteerd! 
 
In totaal 3 schutters werden gehuldigd, vanwege hun 25 jarig jubileum. 
Te weten Jan Wiggers, Geert Groters en Ronald Kruisselbrink. 
Ze hebben daarbij een mooie trofee gekregen “voor op de schoorsteenmantel”, ook 
allen gefeliciteerd! 
   
Ook werd er tijdens het oefenen nog om een prijs geschoten, een worstenpakket. 
Winnaars van deze edities zijn geworden: Geert Kruisselbrink (dinsdagavond) en op 
de oefenzondag, Alexander Geurkink . Allebei gefeliciteerd en eet smakelijk! 
 
Bij dit schrijven, is de competitie in de A.S.B. (al vanaf 3 september) en inmiddels ook 
bij de W.S.B. (22 september) begonnen. Volg de prestaties van C.S.V. op onze 
Facebook-pagina. 
 
Wij wensen alle schutters een mooi en sportief seizoen 2019-2020 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur van  C.S.V. 



“Nationale zwerfvuilactie”   26 oktober 2019  
   
Op zaterdag 26 oktober 2019 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 26 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.  
 
 

**************** 
 
 

Kaarten in Miste.      
 
Ook het komende seizoen wordt er in Miste op geregelde tijden weer gekaart. 
Het spelsoort is twintigen en er wordt gepeeld bij cafe “den Tappen”. 
De aanvang is 20.00 uur. Voor de datums zie de agenda. 
 
Op 13 maart vindt de “kaartinterland” Corle / Miste plaats. 
 
Het al bijna traditionele buurtschappen toernooi is gepland op 3 april. Dit wordt ook weer 
bij “den Tappen” gespeeld. 
 
 
 

**************** 
 

Bowling “In de Schoppe”. 
 
Als het Corlese feest en het “darper” feest achter de rug zijn begint de bowlingcompetitie 
weer. 
Vanaf begin september tot eind maart op donderdagavond en een enkele woensdagavond 
rollen de bowlingballen weer. Niet altijd de richting die we graag willen maar dat brengt het 
verschil. Alle 12 teams zijn weer present. Ze hebben inmiddels allen al een keer gespeeld. 
Er is al een flinke topscore neergezet. Henk Lammers van de Lewi’s gooide 170 pnt. Of dit in 
de loop van het seizoen nog verbeterd wordt ? 
De slotavond is voorlopig vastgesteld op donderdag 9 april 2020. 
Hopelijk wordt het weer een gezellig en spannend bowlingseizoen. 
 

 
 



      

Agenda     
 

 

 
 4 Okt.  Eerste kaartavond, 20 u bij “Den Tappen” 
 
De volgende kaartavonden zijn gepand op: 

25 oktober, 8 november, 22 november, 17 januari, 
31 januari, 14 februari en 28 februari. 

 
 
26 Okt.  Nationale Zwerfvuilactie. Corle “schoon” 
  Om 9 uur bij de fam. Tolkamp, Meenkmolenweg. 

  (Zie ook het berichtje in de krant.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Vergeet het niet !! 
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Corle. 

Ga hiervoor naar www.corle.eu  
 
 

 

 


