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Zwerfvuil actie en inzameling wikkel- en stretchfolie 

Zaterdag 29 oktober heeft VVC weer de nodige mensen bij elkaar weten te trommelen om te 
helpen met de zwerfvuil-actie. Zestien volwassenen en vier kinderen verzamelden zich om 09 
uur bij de familie Tolkamp. Onder fraaie weersomstandigheden werd Corle in rap tempo 
schoon geveegd en rond half twaalf was iedereen weer terug voor het broodje kroket van Gea. 
Ondertussen had een enkele particulier ook rekwikkelfolie afgeleverd. Een mooie lucratieve 
actie voor de penningmeesters en een vet compliment voor de vier deelnemende kinderen. 

 

Bericht van de gemeente over de bloemrijke bermen. 

Dit jaar zijn op verschillende locaties in Corle de bermen ingezaaid ter bevordering van 
biodiversiteit en beleving. Helaas is het resultaat niet zo bloeiend geworden als we hadden 
gehoopt. Om het nog een kans te geven zullen de bermvakken vanaf volgende week worden 
gemaaid en ingezaaid met hopelijk een beter resultaat in 2023.  De ROVA zal de 
werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoeren. 

 

Donateurskaarten. 

Bestuursleden van Corles Belang zullen in de komende weken weer rondgaan met de 
donateurskaarten. De jaarlijkse bijdrage van € 5,-- kan per bank worden overgemaakt, cash 
worden betaald of middels een QR code worden gepind. 

De bestuursleden zullen overal de vraag stellen of er zaken of vragen zijn die betrekking 
hebben op de leefbaarheid in Corle. Niet dat er direct een antwoord op gegeven kan worden, 
maar we gaan het sowieso binnen het bestuur bespreken en bekijken of we iets met de 
suggesties kunnen doen.  

 

 

 



Nieuwe AED aan de Corleseweg. 

Veiligheid gaat boven alles. Dat moet Roel Jansen aan de Corleseweg hebben gedacht, toen 
hij op het idee kwam om een initiatief te nemen voor het plaatsen van een AED bij de 
Julianaschool. Met het plaatsen van een AED op deze plek is weer een omgeving voorzien 
van een apparaat waarmee de eerste hulp geboden kan worden bij personen met 
hartproblemen. Het is al de veertigste openbare AED in het Winterswijkse buitengebied en de 
derde in Corle. Wij vinden dit een bijzonder goed initiatief en bedanken iedereen die dit project 
mogelijk hebben gemaakt en Roel in het bijzonder. TOP !. 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Corles Belang. 

 

Beste inwoners van Corle, 

Namens het bestuur van Stichting Nationaal Lindenarboretum Winterswijk willen wij jullie 
graag informeren over een aantal werkzaamheden die vanaf ongeveer medio november 
2022 op het terrein van het Arboretum gaan plaatsvinden. 

Op het terrein staan circa 300 Linden van ongeveer 120 verschillende soorten. De meeste 
van deze bomen zijn circa 30 jaar geleden geplant in intussen uitgegroeid tot een flink 
formaat. Aangezien er van verschillende soorten meerdere exemplaren staan is er door een 
aantal experts bekeken welke exemplaren verwijderd kunnen worden zodat de bomen die 
overblijven meer ruimte krijgen om volledig uit te groeien in hun natuurlijke vorm. Dat zal tot 
werkzaamheden op het terrein gaan leiden. 

Tevens worden er dan op een aantal plekken bomen verwijderd die niet in de collectie 
thuishoren. Hiermee creëren we ook weer extra ruimte die we nodig hebben om de collectie 
aan te vullen. In totaal zullen er 25 a 30 bomen op het terrein worden verwijderd en wordt de 
helft van de wal met Linden, gelegen langs de Pasweg, afgezaagd tot op kniehoogte zodat 
deze weer opnieuw kunnen uitlopen zodat er weer een dichte wal ontstaat. 

In de laatste helft van november willen we gaan starten met het verwijderen van de bomen 
en omdat we na het verwijderen van deze bomen een beter beeld hebben hoe het 
totaalbeeld eruit ziet wordt er daarna bepaald welke bomen er op welke manier gesnoeid 
gaan worden. 

Omdat het om andere werkzaamheden gaat dan het normale snoeiwerk willen we iedereen 
hier graag over informeren en wij willen het bestuur van Corles Belang dan ook bedanken 
dat dit bericht in deze nieuwsbrief wordt opgenomen. Wanneer er vragen zijn kunt u altijd 
contact met ons opnemen via telefoonnummer 0653 810605. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Stichting Nationaal Lindenarboretum Winterswijk 


