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Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2017 drie keer te laten verschijnen en wel op:
17 februari - 19 mei en 22 september
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de
eerstvolgende uitgave is dus 10 februari a.s.
********

Kerstviering in Corle.
De kerstfeestcommissie nodigt u uit voor de kerstviering welke dit jaar zal worden
gehouden op:

woensdagavond 21 december 2016
Locatie : "De Woord"
Aanvang 19.30 uur.
Kerstfeestcommissie Corle
Anke de Zwart (secr.)

Beste mensen,
Wij hebben ons een jaar lang koningspaar van Corle mogen noemen, wat we een
hele eer vonden.
Allereerst dat fantastische moment, toen Ronald dat laatste stukje eraf schoot
zaterdags begin van de middag. Wat een verrassing was het, we vonden het
geweldig!
Op zaterdagavond de ontlading en feesten, we hebben nog nooit zoveel op de
dansvloer gestaan. Het deed ons denken aan onze bruiloft, en dat de muziek veel te
hard stond, is compleet langs ons heen gegaan.
We hebben als koningspaar geholpen met de zwerfvuil actie vorig jaar herfst. Goed
voorbeeld, doet goed volgen zeggen we maar en Corle is weer schoon.
Het kerstfeest hebben we uiteraard ook meegemaakt, maar dat is logisch, omdat
Corina in de kerstfeestcommissie zit.
Op oudejaarsdag zijn we bij de jaarlijkse traditie van het carbid schieten bij
“Kotsman” geweest en mochten we het zelf ook een keer afsteken. Wat ging dat hard
als je er met je neus bovenop staat en dat ondanks de gehoorbescherming.
De voorjaarsactiviteit met jaren 90 muziek was swingen op muziek waarmee we zijn
opgegroeid.
Ook hebben we gezien hoe alle kinderen druk aan het eieren zoeken waren met
Palm-pasen.
Niemand hoeft bang te zijn dat Corle vergrijst met die hoeveelheid kinderen die er
waren.
Eind april gaven De Raddreijers een receptie. Ze bestonden 50 jaar en namen ook
afscheid van hun publiek. Ook hun laatste voorstelling in De Storm was fantastisch
en de mensen hebben vaak van hun optredens genoten.
Op Koningsdag het ringsteken op de Scholtenbrug. Het was erg leuk om eens te
proberen om achterop een koets staand met een lange stok in je hand een klein
ringetje eraf te halen. En nogmaals: we hebben mee gedaan …..
Op 4 mei een serieuze aangelegenheid, de dodenherdenking bij de Hendrik
Vriezenbank.
Op de donderdag voor het Corlese feest alle bouw locaties langs. Dan kom je er pas
achter hoe groot Corle eigenlijk is (aldus Corina), we zijn in de verste uithoeken
geweest. Ook geweldig!
Op vrijdag het hoogte punt met uithalen. Prachtig weer en een schitterend versierde
locatie van de Duitse Herdershonden Vereniging waar we gebruik van konden
maken. Het kon niet beter!! We kwamen haast bier tekort.
Kortom we hebben ontzettend genoten van ons koningsjaar.
Hierbij willen we iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft
geleverd hartelijk danken voor het fantastische jaar dat we hebben gehad!
Hopelijk wordt het voor onze nieuwe koning Wilco Lensink net zo’n geweldig jaar.
Hartelijke groet,
Ronald en Corina Kruisselbrink

Ontspanningscommissie Corle.
Het kaartseizoen gaat weer beginnen, schrijf de volgende data alvast in de agenda.
Corle:
14 okt - 25 nov. - 27 jan. - 24 febr. en 31 maart bij “De Woord”.
Miste:
7 okt - 21 okt.- 4 nov. - 18 nov. - 6 jan. - 20 jan. - 3 febr. en 17 febr. bij “den Tappen”

De kaart interland Miste / Corle is op vrijdag 3 maart in zaal “Den Tappen”.
Buurtschappen kaartinterland 2017 wordt gehouden op vrijdag 7 april in zaal “Den
Tappen.

Met vriendelijke groet,
Ontspannings Commissie Corle / Miste O.C.E.M.
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262
Concept Kaderstellende startnotitie Omgevingsvisie buitengebied
Op 21 juni waren belanghebbende partijen in het buitengebied door de gemeente
uitgenodigd voor een inspraakavond. Op de avond werd duidelijk dat er behoefte was aan
meer tijd om een inspraakreactie te kunnen geven. Die oproep is gehonoreerd. De
belangenverenigingen OBW, LTO en BSV (Buurtschappenvisie) hebben gezamenlijk hun
gedeelde meningen op de beslispunten in een schriftelijke zienswijze aangeboden aan de
gemeente. Hiernaast heeft de BSV afzonderlijk haar zienswijze ingediend op andere punten.
Op verzoek van de BSV wordt eind september een overleg gehouden met de gemeente over
de inhoud van de nota. 28 September aanstaande zijn vertegenwoordigers van de
buurtbelangenverenigingen en andere indieners van schriftelijke zienswijzen uitgenodigd
voor nader overleg.
Na de inspraakperiode wordt de kaderstellende startnotitie ter vaststelling aangeboden aan
de gemeenteraad. Daarbij hoort een ‘Nota van beantwoording’ op de ingediende
inspraakreacties. In die nota wordt beargumenteerd of een inspraak wel of niet tot een
wijziging leidt van de kaderstellende startnotitie. Besluitvorming staat gepland voor de
raadsvergadering van 24 november 2016.
De nota is te vinden op website van de gemeente Winterswijk : www.winterswijk.nl. Kopje
Bestuur en Organisatie. Hier vind u ook andere informatie over de Omgevingsvisie.
Verkeer&Veiligheid
Op 15 juni heeft Corles Belang overleg gehad met de Werkgroep Verkeer& Veiligheid van de
BSV. Onderwerpen waren de wegversmallingen aan de Corleseweg, de actuele situatie van
de (zand)wegen in Corle, de voortgang van het veiligheidsstickers op kliko’s, Hart Veilig
Wonen, buurtpreventie, etc. In de Nieuwsbrief van de Buurtschappenvisie heeft u, over
deze en onderwerpen, meer kunnen lezen.
Vanuit het reguliere overleg van de werkgroep en de gemeente heeft de gemeente
toegezegd de meldingen/ incidenten bij de wegversmallingen in Corle te inventariseren.
Deze inventarisatie is inmiddels afgerond en Corle’s Belang heeft een uitnodiging ontvangen
voor een gesprek waarin we onze bezwaren en ideeën kenbaar kunnen maken.
In het najaar komen bij de scholen in het buitengebied banners te hangen met daarop
aandacht voor de oogsttijd (maiscampagne). Verder heeft de Werkgroep Verkeer&
Veiligheid van de BSV de toezegging gekregen dat ook Corle een bordje Buurtpreventie
krijgt, zoals opgehangen bij veel toegangswegen naar de buurtschappen.

Gevraagd: lid van de Werkgroep Verkeer& Veiligheid van de BSV
Corles Belang zoekt een afgevaardigde voor onze buurtschap in deze werkgroep! Wie is op
de hoogte van het verkeer en de veiligheid in Corle en wil samen met vertegenwoordigers
van andere buurtschappen een bijdrage leveren aan het verbeteren hiervan?
Vergaderfrequentie circa vier keer per jaar. Nadere informatie: Gea Tolkamp, tel. 0653586965.
Hartveilig Wonen
Circa 80 mensen in het buitengebied van Winterswijk maken deel uit van het netwerk Hart Veilig
Wonen. Voor aanmelding bij het landelijke netwerk moet je een cursus reanimatie/AED hebben
gevolgd. Opgave hiervoor (en de herhalingscursus) bij Bert Nijman van de Werkgroep Verkeer &
Veiligheid van de BSV: bjnijman02@gmail.com
De kosten van de cursus worden vergoed door de gemeente.
Zwerfvuilactie Nederland Schoon zaterdag 22 oktober
Dit keer wordt het zwerfvuil verzameld door leden van Vereniging
Volksfeest Corle ten behoeve van de kas van deze vereniging.
Locatie: Familie Tolkamp Meenkmolenweg 6
Aanvang 9.00 uur

%%%%%%%%%

Bowlingcompetitie “In de Schoppe”.
Rond 1 september starten we meestal weer met
een nieuwe bowlingcompetitie. Zo ook dit jaar weer.
Er is een nieuw wedstijdschema opgesteld en de
eerste wedstrijden zijn al gespeeld. Door de hoge buitentemperaturen een
warme bezigheid maar dat zal in de loop van het seizoen wel anders worden.
Dezelfde 12 teams van vorig seizoen hebben zich weer aangemeld. Binnen de
teams zijn er zo hier en daar wel wijzigingen in de samenstelling.
Per team spelen we dus 11 wedstrijden en naar gelang het aantal behaalde
punten wordt de rangschikking bepaald. Eind maart zit het er weer op.
Zoals het er nu naar uitziet hebben we op 30 maart onze slotavond met de
prijsuitreiking.
Alle teams een succesvol seizoen toegewenst met veel gezelligheid.
Bernard van Eerden.

Vereniging Volksfeest Corle
Secretariaat:
tel:
e-mail:

Veenhuisweg 2
7119 AS Winterswijk-Corle
06-30683122
vvc@corle.eu

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2016 heeft Corle onder stralende
weersomstandigheden weer haar jaarlijkse Volksfeest gevierd.
Na het opstellen van de wagens was er een moment stilte ter nagedachtenis aan
overleden leden van het afgelopen jaar, en werd de vlag gehesen.
De optocht bestond dit jaar uit een bonte stoet van 19 nummers, 4 wagens met
bloemen in de A categorie, 15 deelnemers in de B categorie.

Omdat het koningspaar thuis te weinig ruimte had om iedereen te ontvangen werden
zij opgehaald bij het terrein van de “hondeclub” , oftewel Vereniging Duitse
Herdershonden de Grensstreek (VDH) aan de Veenhuisweg. Daar aangekomen had
de VDH de koffie al voor ons klaar staan, en was het vervolgens onder het genot van
een drankje een aangename, relaxte stop op de zonovergoten wei van de VDH.
Na terugkomst bij de Woord werd het feest
officieel geopend door de voorzitter, Ad
Krosenbrink. Bij de opening was ook
burgemeester van Beem namens de gemeente
Winterswijk aanwezig. Hij hield een korte
toespraak, en maakte van de gelegenheid
gebruik om met het koningspaar op de foto te
gaan. Een hele eer voor alle 3!

Aansluitend was de prijsuitreiking van de
optocht door de jury, ook dit jaar weer
bestaande uit Vic Hulshof en Harry Flipse.

Winnaar in de A-klasse werd “Twortwat”, in de B-klasse gingen “de Gottengeatere” er
met de winst van door. De originaliteitsprijs was voor “Gas d`r op”, en de
aanmoedigingsprijs ging naar de Stijn Dreijers.

Na de prijsuitreiking was er nog een speciaal woord van dank voor Grietje Hanevelt.
Zij stopt na 20(!) jaar met haar werk in de optochtcommissie.
`s Middags waren er weer de kinder en volksspelen, en werd een begin gemaakt met
Raden Maar. Dit bestond dit jaar uit een net gevuld met boodschappen, waarvan de
winkelwaarde geraden moest worden. De winnaar kreeg de boodschappen als prijs.

Het 1e deel van het vrijdagavondprogramma werd verzorgd door Irene van der Aart,
met haar cabaretprogramma “de Boer op”. Hierin verteld ze over haar leven als
“stadse vrouw” met een boer uit de Achterhoek.
In de tuin van de Woord stond de “skeetkoare”van Nimrod, waar schutters allerlei
prijzen bij elkaar konden schieten.
Na het programma van Irene zorgde het duo Xplain voor een prima feest, dat nog
lang door ging.
De volgende ochtend kwam tegen tien uur
vrijwel geheel Corle bij de Woord om
gezamenlijk te ontbijten .Geholpen door het
nog steeds mooie weer en het lekkere ontbijt
dat klaarstond zorgde dit al weer vroeg voor
een gezellige sfeer.

Met een volle maag begonnen daarna 21 schutters aan de strijd om het
koningschap van Corle.
Het was dit jaar een taaie vogel maar uiteindelijk lukte het Wilco Lensink om met het
253e schot het laatste stuk van de romp naar beneden te halen.
Een enthousiaste Wilco werd vervolgens
door zijn vrienden naar de zaal gedragen,
en daar gekroond tot koning van Corle!
Voorafgaand aan de kroning werd de
busreiscommissie bedankt voor het
jarenlang organiseren van de busreis voor
ouderen op zaterdagochtend. Zij mogen
nog 1 keer gezamenlijk op reis op kosten
van VVC: Pannenkoeken eten bij de
Tweebruggen!
Na de kroning waren er weer de kinder en
volksspelen, en werd er begonnen met het
prinsschieten. Ook hier weer een spannende
strijd, die uiteindelijk werd gewonnen door
Corné Tolkamp. Hij mag zich een jaar lang prins
van Corle noemen!

Op de zaterdagmiddag stond er ook een
rodeostier in de weide. Velen (jong en oud)
probeerden zo lang mogelijk op de “bolle” te
blijven zitten. En nog meer mensen (jong en
oud) stonden of zaten er naar te kijken.
Hierdoor bleef het nog lang gezellig druk.

Met het strijken van de vlag was het feest officieel ten einde, maar was er nog wel
een geweldige feestavond bij de Woord in de zaal. Lady en de Vageband zorgde dit
jaar voor de muziek. Een onbekende band, maar zij kregen de hele zaal enthousiast!
Samenvattend waren het weer 2 geweldige, gezellige dagen!

Enkele uitslagen;
Optocht.
A-wagens
1e Twortwat : “Turbo”
2e Wendy en Krista: “Witte wieven”
3e Jeeemig wat een werk: “Catwalk”
B-wagens
1e de Gottengeatere: “Synchroon, never too old for Gold”
2e D.O.M.: “wie wordt de nieuwe Bonnink”
3e Over en wear: “We strijken de 1e prijs op”
Originaliteitprijs: Gas d`r op met “Extreme ballet”
Aanmoedigingsprijs jeugd “De Woord trofee” : Stijn Dreijers met “Stijn gaat voor goud”
Koningsschieten (21 deelnemers)
Koning: Wilco Lensink (253e schot)
Rechtervleugel: Marjo Winters
Linkervleugel: Joanne te Kronnie
Kop : Anja Winters
Staart: Wilco Lensink
Romp: Wilco Lensink
Pechprijs: Jan Wiggers
Poulen koningsschieten: Joke Schotman
Prinsschieten
Jeugdprins: Corné Tolkamp
Uitslagen Volksspelen
Vogelschieten heren 50-: 1e Arne Wiggers, 2e Ronald Kruisselbink, 3e Jan Willem
Kruisselbrink
Vogelschieten heren 50+: 1e Bert Veerbeek, 2e Geert Groters, 3e Vincent Krabben.
Vogelschieten dames: 1e Tanja Klanderman, 2e Jolanda te Kronnie. 3e Krista te Kronnie
Algemeen winnaar: Tanja Klanderman
Bustrappen: 1e Bart Groters, 2e Ronnie te Kronnie, 3e Ineke van Goor
Kaartschieten: 1e Jan Grevink, 2e Arne Wiggers, 3e Wilco Lensink
Jeu de boules: 1e Henny Grijsen, 2e Alex Maas , 3e Lisanne Prinsen
Busgooien: 1e Loes Oonk, 2e Annie Schreurs, 3e Thomas Kroes
Haakse sjoelbak: 1e Annie Oonk, 2e Gerard Oonk , 3e Laura Hoefman
Jeugdvogelschieten 10 t/m 18 jaar: 1e Klaas Jan Kruisselbrink ,Diderik Kruisselbrink en
Pauline te Kronnie
Ted de Braakspel: 1e Steve Maas, 2e Corné Dingemans, 3e Esther Mengerink
Bierpulschuiven: 1e Alex Geurkink, 2e Steve Maas, 3e Johan Damkot
Zoenspel: Ad en Rianne Krosenbrink
Rodeostier: Jeugd: Kees Lageschaar, Volwassenen: Stefan Maas.
Raden maar winnaar: Rick Kruisselbrink

p /a Secr. Asterstraat 44
7102 CM Winterswijk
tel: 0543 - 532187

Verslag oefenzondag C.S.V. 11 september 2016.
De voorzitter heette iedereen welkom, in het bijzonder Lid van Verdienste Henk Lobeek. En
ook koning Volksfeest Corle, Wilco Lensink werd nog even genoemd. Zo is het koningschap
van Corle binnen het bestuur van C.S.V. gebleven.
We mochten ook een aantal nieuwe leden begroeten. Maarten Prinsen gaat bij de A.S.B. in
het 2e team mee schieten. Theo Sloot en Gerbert Lobeek gaan het 5e en 6e team in de
W.S.B. versterken.
Ook aandacht is er geweest voor de jaarlijkse feestavond. Daarbij werd er gebruik gemaakt
van een enquête formulier, om eens de stemming onder de leden te peilen. Deze is ook per
mail rond gestuurd. Mocht je ‘m nog niet hebben ingevuld, dat kan zeker deze herfst nog. We
gaan later samen met de feestcommissie de uitslag doornemen.
Ook voorstel van de W.S.B. besproken, over toekomst open vizier. Gezien de terugloop van
het aantal schutters, is het voor de competitieleider steeds moeilijker, om een eerlijke
competitie op te zetten. Ook hier was er de mogelijkheid om te stemmen, voor eventuele 4
persoon teams i.p.v. de huidige 5 personen per team. Laat het bestuur voor 26 september je
mening horen. Want die avond wordt er bij het gebouw Juliana in het Woold een speciale
vergadering van de W.S.B. gehouden. Iedereen mag daarbij aanwezig zijn. Wel graag
opgeven bij het C.S.V. bestuur.
Het is dit seizoen ook mogelijk, om bij BijHillen aan de Misterweg in Winterswijk te oefenen
voor jongeren vanaf 13 jaar. Schietvereniging Diana heeft daarbij de organisatie in handen.
Informatie hierover zal binnenkort per mail aan de leden verstrekt worden.

De prijzen voor de hoogst stijgende schutters werden uitgereikt. De voorzitter heeft
persoonlijk de bokaal naar Henk te Kronnie gebracht ( in de A.S.B. 1e met 26,56%) en Jopie
Damkotl ( in de W.S.B. 1e met 54,84% -!-) naar voren gehaald en gefeliciteerd. Beide
applaus!

En we hadden het afgelopen seizoen (2015-2016) maar liefst 3 kampioenen binnen de
vereniging! De leden van het 2e, 3e en het 6e team in de Winterswijkse Schietbond kregen uit
handen van de voorzitter ieder een bierpakket uitgereikt.
Al en met al een geslaagde feestelijke oefenzondag!
Ook werd er deze morgen nog om een prijs geschoten, een worstenpakket. Winnaar van
deze editie van de oefenzondag werd Jan Grevink. Hij schoot maar liefst 119 t.o.v. 116
gemiddeld vorig jaar. Gefeliciteerd en eet smakelijk!
Wij wensen alle schutters een mooi en sportief seizoen 2016-2017 toe.
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van C.S.V.

Vereniging Volksfeest Corle
Secretariaat:
tel:
e-mail:

Veenhuisweg 2
7119 AS Winterswijk-Corle
06-30683122
vvc@corle.eu

Beste leden van Vereniging Volksfeest Corle,
Wij zijn weer in de gelegenheid gesteld om het zwerfvuil in Corle op te ruimen tijdens
de ‘’Nationale inzameldag voor zwerfvuil”, deze keer op zaterdag 22 oktober.
Het Corle`s Belang stuurt het geheel aan en wij als VVC-leden mogen opruimen. Hier
zijn we als VVC bestuur weer erg blij mee, omdat het leuke extra inkomsten zijn voor
de vereniging!
Onze vraag aan jullie is: wie zou ons willen helpen zaterdagmorgen 22 oktober?
Het programma ziet er als volgt uit;
- 9.00 uur verzamelen bij fam Tolkamp, Meenkmolenweg 6,beginnen met koffie.
- Zwerfvuil inzamelen met leden VVC.
- Na afloop ( ong. 12.00 uur ) drankje en hapje bij fam. Tolkamp.
Voor scholieren die nog uren nodig hebben voor hun maatschappelijke stage is deze
ochtend ook interessant, deze uren tellen namelijk mee voor hun stage!
Aanmelden kan via mail naar vvc@corle.eu . Komt allen, hoe meer zielen, hoe
sneller Corle schoon!
Met vriendelijk groet,
Henk te Kronnie namens bestuur VVC.

Agenda
21 Dec.

Kerstfeestviering Corle, 19.30 u. “de Woord”

3 Maart

Kaart interland Miste/Corle, 20.00 u “den Tappen”

30 Maart

Slotavond bowlingcompetitie “In de Schoppe”

7 April

Buurtschappen-kaartinterland, 20 u “den Tappen”
********

Kaartavonden Corle, “de Woord”, aanvang 20.00 uur.
14 okt - 25 nov. - 27 jan. - 24 febr. en 31 maart
********
Kaartavonden Miste, “den Tappen” aanvang 20.00 uur.
7 okt - 21 okt.- 4 nov. - 18 nov. - 6 jan. - 20 jan. - 3 febr.-17 febr.
********

