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Zwerfvuil, wikkel- en stretchfolie 
Oktober is de maand van de zwerfvuilactie. Dit is niet alleen een initiatief van de WCL maar 
wordt ook door WCL gesteund. Het concept is al jarenlang hetzelfde. Twee keer per jaar, in 
maart en oktober, trekt op een zaterdagmorgen een groep vrijwilligers door Corle om langs 
alle wegen het achtergelaten zwerfvuil op te prikken. Als tegenprestatie krijgt de organiserende 
vereniging een financiële vergoeding. De laatste jaren is dat in Corle verzorgd door een 
samenwerkingsverband tussen Vereniging Volksfeest Corle en Corle’s Belang. Op zaterdag 
29 oktober zal dat weer plaatsvinden. 
 
Sinds enkele jaren wordt ook op initiatief van de WCL twee keer per jaar een kleine folie 
inzamelactie gehouden en één keer een grote folie inzamelactie. Bij de grote folie actie kunnen 
alle buurtgenoten, veelal de landbouwers, landbouwplastic, wikkel- en stretchfolie tegen een 
vergoeding inleveren bij Loonbedrijf Miste. Dit is meestal in juni. 
De kleine acties worden 2 keer per jaar gehouden en zijn bestemd voor particulieren die een 
kleine hoeveelheid wikkel- en stretchfolie hebben. Hierbij valt te denken aan o.a. eigenaren 
van enkele paarden, schapen of runderen. Folies mogen niet in de huishoudelijke 
afvalcontainers. Deze folies zijn namelijk zo licht dat ze gemakkelijk gaan vastzitten in/om 
bewegende delen in de vuilnisauto en bij het sorteerbedrijf. Het is een tijdrovende en kostbare 
zaak om dit verwijderd te krijgen. Om die reden vraagt WCL aan de bewoners van het 
buitengebied om deze folie in te leveren.  
Het folie dient droog en bezemschoon te zijn en het gewicht mag maximaal 25 kg zijn.   
Voorgaande jaren werd in het voorjaar en het najaar een aparte datum geprikt voor het 
inzamelen van deze folie. We hebben besloten dit vanaf nu te combineren met de zwerfvuil 
actie. Dus alle particulieren kunnen maximaal 25 kg wikkel- en stretchfolie gratis inleveren op 
zaterdagmorgen 29 oktober tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij de familie Tolkamp, 
Meenkmolenweg 6. 
Voor het aanmelden om te helpen met de zwerfvuilactie volgt nog een aparte uitnodiging via 
Vereniging Volksfeest Corle. 
 
Iedereen dank voor de medewerking. Laten we Corle mooi en schoon houden. 
 
Bestuur Corle’s Belang. 



 
Iets te melden hiervoor… geef het door. 
Contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief. 

 
 

Kaartavonden seizoen 2022-2023 
Zaal “den Tappen” in Miste  -  Aanvang 20.00 uur 

   14 oktober 2022 (p)                                        6  januari 2023 (i) 
   11 november 2022 (p)                                  20  januari 2023 (p) 
   25 november 2022 (p)                                 3  februari 2023 (p) 
     9 december 2022 (p)                                          17  februari 2023 (i) 
   Extra kaartavond 3 maart 

 
29 Okt.     Inzamelingsactie zwerfvuil.  (nader bericht volgt) 

 
30 Mrt                    Slotavond bowlingcompetitie. 
 
14 April                  Buurtschappen kaartinterland 2023 
 
 
 
 

 
 

 
 

  


