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Buitengebied zoekt bewoners 
In de laatste Nieuwsbrief hebben we vermeld dat we participeren in het project: 
Buitengebied zoekt bewoners. Om de bewoners meer te informeren over de 
achtergrond van dit project worden er Informatieavonden georganiseerd. Inwoners 
van Corle kunnen op woensdagavond 22 maart terecht in zaal de Schoppe bij de 
Twee Bruggen. Bent u de 22-e verhinderd, kan ook één van de andere avonden 
worden bezocht.   
Zie ook de bijgevoegde poster. 
 
Wilt u vooraf meer achtergrondinformatie over dit project, kunt u terecht bij één van 
de bestuursleden van Corles Belang. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Corles Belang. 
 

********** 
Vereniging Volksfeest Corle  
Secretariaat: Meenkmolenweg 4  
7119 AH Winterswijk - Corle  
Tel: 06 2888 6166  
E-mail: vvc@corle.eu 
      
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de onthulling 
van de vrijheidsboom ter gelegenheid van 1572 – De geboorte van Nederland. 
De vrijheidsboom in Corle is de 3e uit een serie van 9.  
Deze onthulling vindt plaats op zondag 5 maart om 15:30 uur. De locatie is de 
picknickplek nabij de splitsing Korenburgerveenweg en Corleseweg.  
 



Deze vrijheidsboom is onderdeel van het project “1572, de geboorte van Nederland”.  
Hierin staan de 4 thema’s Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en 
Verscheidenheid centraal. 
Daan de Leeuw gaat als houtkunstenaar met alle 9 buurtschappen, inclusief 
Winterswijk zelf in gesprek om het thema dat bij de buurtschap past en uniek is, vorm 
te geven. Toch zal de Verbondenheid met alle overige buurtschappen in iedere 
vrijheidsboom duidelijk zichtbaar zijn.  
De onthulling van de vrijheidsboom zal worden gedaan door wethouder Gosse 
Visser. Hierbij zal Wim Aalderink de onthulling woordelijk begeleiden en zal ook Daan 
de Leeuw vertellen over hoe deze vrijheidsboom in Corle tot stand is gekomen.  
Na dit officiële gedeelte is er ruimschoots tijd om samen met alle aanwezigen het 
kunstwerk te bewonderen en hierbij ook met elkaar van gedachten te wisselen. Dit 
alles uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.  
Dus noteer de datum:  

Zondag 5 maart om 15:30 uur 
 Corleseweg, nabij de kruising met de Korenburgerveenweg. 

 
Bestuur Vereniging Volksfeest Corle  
 

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

 
 

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

 3 maart en 31 maart 
 

 

 5 Mrt                    Onthulling vrijheidsboom, 15.30 uur (zie hierboven) 
 

18 Mrt    Voorjaarsactiviteit Volksfeest Corle, bij “de Schoppe” 
                                                                                    Black & White party, aanvang 20.30 uur 
 

22 Mrt     ‘Buitengebied zoekt bewoners.’ 
                              Informatieavond bij de Schoppe, 20.00 uur. 
 
30 Mrt                    Slotavond bowlingcompetitie. 
 
14 April                  Buurtschappen kaartinterland 2023  
 

 




