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Beste buurtgenoten, 
  
Zoals jullie weten zijn wij als Corles Belang al langere tijd bezig om te achterhalen wat er 
precies gaat gebeuren met boerderij te Peele aan de Korenburgerveenweg.  
De provincie is de eigenaar en zij bepalen de aanbesteding. Veel planvormen zijn mogelijk, 
maar een maatschappelijk positief initiatief lijkt ook goede kans te maken. Dat kan 
bijvoorbeeld bestaan uit een deel starterswoningen of seniorenwoningen en een deel voor 
kleine ondernemers of voor verenigingen. Exacte kaders krijgen we niet. Het is wel mogelijk 
om een plan in te dienen waarna de provincie het beste plan laat winnen. Er is aangegeven 
dat de provincie niet voor het hoogste bod gaat, maar dat maatschappelijk belangen zwaar 
meetellen. We kunnen ons voorstellen dat er ideeën leven over een goede inrichting van het 
erf te Peele en dat er hiervoor meerdere individuen samen tot een mooi plan kunnen komen. 
Dit plan zal door de initiatiefnemers zelf gemaakt en ingediend moeten worden via 
LEEF@winterswijk.nl.   
Wij als Corles Belang komen graag in contact met Corlenaren met ideeën om hen verder te 
helpen bij het in contact brengen met andere initiatiefnemers. Dus als iemand 
ideeën/plannen heeft maar niet weet met wie samen te werken, laat het ons dan weten. Wij 
zorgen er dan voor dat jullie met elkaar in gesprek kunnen komen. 
  
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Met vriendelijke groeten,          
 
Bestuur Corles Belang 
Secretariaat Nancy Heijink 
06-12294621  
nancyheijink@hotmail.com 
 
 
 
 



Vereniging Volksfeest Corle   
Secretariaat: Meenkmolenweg 4  
7119 AH Winterswijk - Corle  
Tel: 06 2888 6166  
E-mail: vvc@corle.eu 
 

Zwerfvuilactie 8 april.  
Op zaterdag 8 april vindt weer de Zwerfvuilactie plaats, georganiseerd door Corles Belang 
en Vereniging Volksfeest Corle. Met deze actie gaan we Corle weer ontdoen van al haar 
zwerfvuil. De opbrengsten komen ten goede aan zowel Corles Belang als V.V.C. Dubbel zo 
veel reden om je aan te melden dus! ѡѢѣѤ  
 
Zou je deze ochtend mee willen helpen, dan kun je je aanmelden via vvc@corle.eu. Hoe 
meer helpende handjes, hoe meer vreugde. Goed voor de Corlese omgeving en ook nog 
eens gezellig!  
 
We verzamelen zaterdag 8 april om 9:00 bij de familie Tolkamp aan de 
Meenkmolenweg 6. 
 

***** 
Jaarvergadering 15 februari 2023 
Tijdens de jaarvergadering op 15 februari jl. zijn, onder grote belangstelling, afgetreden 
Yvette Damkot en Carla Nijenhuis. 
Gekozen tot nieuwe bestuursleden zijn Swen ten Pas en Esther Mengerink. 
Wij wensen Swen en Esther veel plezier en succes met hun functie binnen het bestuur van 
Vereniging Volksfeest Corle.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 
Iets te melden hiervoor… geef het door. 

Contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief. 

 
 

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. 
 
31 Mrt                    Kaartavond Miste, 20.00 uur bij “den Tappen” 
 
 8  April                  Zwerfvuilactie, 9.00 uur Fam. Tolkamp, Meenkm.weg 
 
14 April                  Buurtschappen kaartinterland 2023  
 

**** 



 

BLACK & 
WHITE 
PARTY  
WANNEER 

18 maart 2023 
20:30 

WAAR 

De Schoppe 
Meenkmolenweg 23 

 

 

 

 

ENTREEPRIJS  
€7,50  

KAARTEN  
Voorverkoop via 

commissieleden  

 

Ook kaarten aan de 

deur verkrijgbaar 

MUZIEK 
De Getapte Jongens 

 



 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
Beste leden van Vereniging Volksfeest Corle. 
 
Aankomende zomer wordt in Lichtenvoorde weer de Zwarte Cross georganiseerd, dit jaar op 20, 21, 22 en 

23 juli. Bij de meesten van jullie zal dit festival wel bekend zijn.       
De organisatie van de cross is bij diverse verenigingen op zoek naar personeel (18 jaar en ouder) om te 
helpen op het festival. Afgelopen jaren heeft VVC met een groep leden en niet-leden met heel veel plezier 
gewerkt op de cross!  
Ook dit jaar hebben wij als VVC weer de mogelijkheid om daar aan het werk te gaan, en dit kan onze 
vereniging een mooi bedrag opleveren! 
 
Er worden dit jaar mensen gezocht voor de volgende functies. 

• Barmedewerkers 

• Milieu (afval opruimen, terrassen schoon houden, leuker dan je denkt!)  

• Entree (scannen van tickets) 

• Verkeersregelaars  

• Campinginzetploeg (alleen donderdag en vrijdag) 

• Parkeerbeheer 
 
Voor de mensen die op de cross aan het werk gaan levert dit oa op: 

• 1 vrijkaart voor een dag naar keuze (niet je werkdag dus) 

• Op je werkdag mag je voor en na je dienst ook op het terrein blijven 

• Voor de liefhebbers is er plek op de speciale “crewcamping” 

• indien nodig een parkeerkaart 

• Tijdens je dienst krijg je evt een maaltijd  en na afloop een aantal munten 

• Een erg leuke (werk)dag op de zwarte cross! 
 
Voor onze vereniging levert dit op: 

• 5 euro per persoon per uur. Met een voldoende grote groep kan dit bedrag leuk oplopen, en 
daarmee kunnen wij weer dat andere mooie feest organiseren; Het Corlesefeest! 

 
Let op: je hoeft geen VVC lid te zijn om mee te doen, vriend, vriendin, buren, familie enz zijn ook welkom! 
 
Dus heb je die dagen tijd over, doe eens gek en meld je aan via mail te.kronnie@agroconnect.nl    
Geef bij je aanmelding door welke dagen je wel en niet kunt. Ik zal dan kijken op welke dag we de grootste 
groep kunnen creëren, of dat we eventueel meerdere dagen kunnen bij voldoende opgave.  
Ik wil ons beschikbaar stellen voor alle functies, behalve verkeersregelaar en parkeerbeheer. Als regelaar sta 
je vaak alleen, (minder gezellig), en iedereen moet dan van te voren een certificaat halen. (extra 
rompslomp). Verder wil ik alle opties open houden, om de kans op werk zo groot mogelijk te houden. (zie 
ook bijlage). 
Aanmelden graag voor 15 maart! 
 
Als er vragen zijn hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk te Kronnie namens bestuur VVC 

Vereniging Volksfeest Corle 

mailto:te.kronnie@agroconnect.nl

