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HERINNERING 
 
Buitengebied zoekt bewoners 
Graag willen we de bijeenkomst van aanstaande woensdag 22 maart nogmaals onder 
de aandacht brengen. Het dit project wil het Ontwikkelbedrijf (Wim Korsten) de 
verruimde mogelijkheden van herinrichting van erven onder de aandacht brengen. 
Mochten bewoners nadenken over verkoop van hun erf of mochten er bewoners zijn 
die juist denken iets met een erf te willen en dit bij voorkeur in samenwerking met 
iemand anders wil doen, dan is juist deze bijeenkomst bedoeld om bewoners te 
informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van herinrichten van erven. 
Op voorhand willen we wel aangeven dat er ondanks alle goede bedoelingen, er nog 
steeds beperkingen zullen zijn. Ook is het onduidelijk wat de uitslag van de 
verkiezing voor gevolgen heeft voor dit soort ontwikkelingen. Kan ook positief zijn.  
We stellen bewoners die iets van plan zijn in de gelegenheid zich te laten informeren 
over de laatste stand van zaken. 
 
Woensdagavond 22 maart 2023 
Locatie Schoppe bij de Twee Bruggen. 
Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.45 uur. 
 
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Misters Belang. 
 

 



 
Palmpasen in Corle   

 
Zondag 2 april is het weer Palmpasen. 
Kortom tijd voor eieren zoeken in het Vriezen bos!   
In de bijlage de uitnodiging mocht je deze nog niet gehad hebben. 
Heb je geen uitnodiging ontvangen, zijn je kinderen tussen de 2 en 12 jaar en willen 
ze wel meedoen dan zien we de opgave graag voor 25 maart via 
wtekronnie@hotmail.com.  
 
Hopelijk tot 2 april.  
 
Groeten,  
de Palmpasen commissie  

 
 
 

 
 

   
 

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” 
 
 2  April        Palmpasen in Corle. Start om 10.00 u bij “de Woord” 
 
 8  April                  Zwerfvuilactie, 9.00 uur Fam. Tolkamp, Meenkm.weg 
 
14 April                  Buurtschappen kaartinterland 2023  
 

**** 





Zondag 2 april organiseren we weer het eieren zoeken (en kken) in het  

        “Vriezenbos” 

Alle kinderen van 2 t/m 12 jaar zijn hiervoor uitgenodigd. 

We vertrekken gezamenlijk om 10.00 uur vanaf “de Woord” waar we hopelijk 
veel kinderen kunnen begroeten met vrolijke versierde paasstokken.  

Bij verhindering graag afmelden bij onderstaand adres voor zaterdag 25 maart.  

            Groeten, 

                   De Palmpasen Commissie  

                                        wtekronnie@hotmail.com 

(p.s. in geval er kinderen zijn met een voedselallergie, dit graag voor 25 maart 
doorgeven) 


