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********

Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2015 drie keer te laten verschijnen en wel op:
20 februari - 22 mei en 18 september
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de
eerstvolgende uitgave is dus 15 mei a.s.
********

4 Mei herdenking in Corle
Op maandagavond 4 mei is er vanaf 19.45 uur de jaarlijkse bijeenkomst bij de
Hendrik Vriezenbank in het centrum van Corle, voor restaurant De Woord.
Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen.
Wij staan stil bij het jaarthema “vrijheid geef je door”.
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen hebben we een extra activiteit.
Na afloop nodigen wij u uit voor een kop koffie of thee bij de Woord. Voor de
kinderen is er frisdrank.
Het comité “4 mei Corle”
Gea Tolkamp
Maria van Eerden
Henk te Kronnie

Ontspannings Commissie Corle,
Uitslag kaartavonden:
31 okt. 2014.
1e. Henk Freriks
1118p.
2e. Bernard van Eerden 1083p.
3e. Ineke van Goor
1020p.
4e. Henk Lensink
1014p.
De poedelprijs was voor Jan Bent met 905
punten.
30 jan. 2015.
1e. Jaennette te Lindert 1157p.
2e. Jan Prinsen
1082p.
3e. Wilma Veerbeek
1035p.
e
4 . Anita Oonk
1033p.
De poedelprijs was voor Henk te Selle met 865 punten.
De volgende kaartavonden zijn: 27 febr en 27 maart bij “De Woord”.
De kaartinterland Miste/Corle is op vrijdag 6 maart 20 uur bij “Den Tappen”.
Het buurtschappen toernooi is op vrijdag 20 maart 19.30 uur bij “Den Tappen”.

1.
En dan wordt het mooier weer… tijd om te gaan fietsen.

De fietstoertocht is op zondag 14 juni,
aanvang 14.00 uur bij “Den Tappen”

Ontspanningscommissie Corle O.C.E.M.

Jubileum
Het is al weer enige tijd geleden dat wij iets via het Buurtproatje van ons hebben
laten horen. Er is in de afgelopen periode het nodige gebeurd, waarover we iets
kunnen meedelen. Ons programma Glashelder, waar we nu mee rondtrekken,
begint prima te lopen. Na de nodige correcties kunnen we rustig stellen dat het
een succesvolle show is. Recentelijk hebben we optredens verzorgd in o.a.
Lichtenvoorde, Meddo en Winterswijk. Op 14 maart treden we op in de Pol in
Aalten (zie verderop) en een week later in Wapenveld, bij Zwolle. Dat zijn dan
tevens de laatste optredens met Glashelder. Dit programma zullen we niet in de
Storm spelen. De reden hiervoor is dat wij ons na het optreden in Wapenveld
volledig gaan richten op het jubileumjaar 2016. In dat jaar bestaan we 50 jaar.
Juist in het weekend dat wij deze mijlpaal bereiken, staat een voorstelling
gepland in schouwburg de Storm. Dit zal een jubileumprogramma worden
bestaand uit een mix van sketches en liedjes uit het verleden en heden. Op dit
moment zijn we volop bezig met het samenstellen daarvan. Na een aantal
voorstellingen in de regio, zullen we hiermee op vrijdag 22 april en zaterdag 23
april 2016 in de Storm op de planken staan.

Mocht er interesse onder de lezers van het Buurtproatjen bestaan om het
programma Glashelder te bewonderen, dan kan dat op zaterdag 14 maart a.s. in
streektheater de Pol, Polstraat 7, 7121 DH Aalten. Aanvang 20.00 uur. Dit is een
openbare voorstelling waar iedereen welkom is. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar via de website van streektheater de Pol : www.streektheaterdepol.nl

Met vriendelijke groet

: www.de-raddreijers.nl

Nieuw bestuurslid
Sinds november van het afgelopen jaar maakt Jan Koks deel uit van het bestuur als
penningmeester. Na de laatste bestuursverkiezingen was er niemand binnen het bestuur die
deze functie ambieerde. Met het oog op komende mutaties hebben we Jan er alvast bij
gevraagd. We hebben in hem een goede opvolger gevonden van Alfred Siemes.

Zwerfvuilactie
Zaterdag 21 februari organiseert Corles Belang weer de zwerfvuilactie, dit keer samen met
CSV.
Door het organiseren en het aanvragen van subsidie willen we Corlese verenigingen
gelegenheid bieden hun kas te spekken. Vereniging Volksfeest Corle, De
Kerstfeestcommissie en CSV maken bij toerbeurt hier gebruik van.
Op zaterdag 21 februari bent u om 9.00 uur van harte welkom bij de
familie Lageschaar aan de Grote Veldweg. We starten met koffie/thee en
uitleg van de te volgen routes.

XXXXXXX

Bowlingcompetitie “In de Schoppe”
Onze bowlingcompetitie zit er ook al weer bijna op. Op het
moment dat we dit schrijven moeten alle teams nog 2 of 3
wedstrijden spelen. Eind maart zijn we dan rond geweest, tien
wedstrijden gespeeld. Ieder team een keer tegen elkaar.
Beslist is er nog niks. Om het kampioenschap zal de wedstrijd
Alles of Niks tegen De Kegels van cruciaal belang zijn. De nummer 1 tegen 2.
Individueel wordt de topscorelijst aangevoerd bij de dames door Anja Kolkman met een
score van 165. Bij de heren leidt Nico Veerbeek met 161 punten.
Op vrijdagavond 10 april hebben we onze slotavond bij “de Schoppe” en dan zullen er weer
verschillende prijsje uitgereikt worden. We rekenen op een flinke belangstelling.
In het volgende Buurtpraotjen kijken we aan de hand van een overzicht terug op het seizoen.

Vereniging Volksfeest Corle
Secretariaat:
tel:
e-mail:

Geelinkweg 5
7119 AC Winterswijk-Corle
(0543) 522284
vvc@corle.eu

Geachte leden,
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor een speciale
ledenvergadering op dinsdag 10 maart 2015 om 19.30 uur bij de Woord.
Als bestuur hebben we besloten een statutenwijziging te laten doen.
De huidige statuten van Vereniging Volksfeest Corle zijn verouderd, deze zijn al van 1986.
Het Burgerlijk Wetboek is in 1993 gewijzigd, zodat een algehele aanpassing aan deze
wetgeving bij een eerste statutenwijziging gewenst is.
Naast de statutenwijziging komt er ook een nieuw huishoudelijk reglement, waarin nadere
regels ter uitwerking van de statuten worden gegeven.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Statutenwijziging Vereniging Volksfeest Corle
Nieuw huishoudelijk reglement.
Rondvraag
Sluiting

Het concept van de nieuwe statuten, en het nieuwe huishoudelijke reglement zijn vanaf 3
maart bij het secretariaat in te zien of via mail op te vragen.

Vereniging Volksfeest Corle
Secretariaat:
tel:
e-mail:

Geelinkweg 5
7119 AC Winterswijk-Corle
(0543) 522284
vvc@corle.eu

Geachte leden,
Het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle nodigt u van harte uit voor de algemene
jaarvergadering op dinsdag 10 maart 2015 om 20.00 uur bij de Woord.
Agenda:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester
Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing;
- Aftredend en niet herkiesbaar is Alex Maas.
Het bestuur draagt Henk te Kronnie voor als nieuw bestuurslid en secretaris.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur.
13. Aanpassing contributie / bijdrage busreis
14. Activiteiten 2015
Pauze
15. Enquête koningschieten
- Presentatie van de uitslag
- Discussie en overleg over de uitslag
- Hoe gaan of willen we nu verder.
16. Rondvraag
17. Sluiting

Commissieleden die aftredend zijn, worden verzocht de naam van hun opvolger door
te geven aan het bestuur.
Denkt u eraan de rozet over te dragen aan uw opvolger?

“Boer zoekt vrouw” is dit jaar het thema met de voorjaarsactiviteit op
zaterdag 18 april. We gaan echt om 20.00 uur beginnen, de zaal
is om 19.30 uur geopend. Zorg dat U op tijd bent.
Na afloop speelt de nieuwe coverbandsensatie “The Rai$e”, zij bestaan
nu 2 jaar en zijn gevormd uit de succesvolle band Doesn`t Matter.

Agenda
21 Febr.

Corle schoon !!
Zwerfvuilactie, vanaf 9 uur aan de Grote Veldweg.

27 Febr.

Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”.

6 Mrt

Kaartinterland Miste-Corle, den Tappen 20u

10 Mrt

Ledenvergadering Ver. Volksfeest Corle.
Aanvang 19.30 u bij “de Woord”.

14 Mrt

Optreden de Raddreijers in de Pol te Aalten.
Zie het berichtje elders in deze krant.

20 Mrt

Buurtschappen kaarttoernooi, 19.30 u. Miste

27 Mrt

Kaartavond Corle, 20 uur “de Woord”.

10 April

Slotavond bowlingcomp. bij ”de Schoppe”.

18 April

Voorjaarsactiviteit V.V.C., 20 u. “de Woord”.

4 Mei

“4 Mei herdenking”.19.45 uur bij “de Woord”

14 Juni

Fietstoertocht. Start 14 uur bij “den Tappen”.
********

Oud papieractie v.v. M.E.C.:
9 mei, 19 september en 14 november(dan ook oud ijzer).

