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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 15 september a.s.
********

Koetsenclub Corle
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van de koetsenclub
heeft Ellie Hennink het secretariaat van Liesbeth Prinsen- te Peele
overgenomen. Zij is nu het aanspreekpunt van de club.
Haar telefoonnummer is: 0543-515648
Verder heeft Koetsenclub Corle voor het komende seizoen op de volgende datums een rit
gepland.
Woensdag 24 mei avondrit
Zondag 11 juni
Zondag 9 juli
Zondag 13 augustus
Zondag 3 september halve rit + clubmiddag
Zondag 8 oktober snertrit
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Prinsen – te Peele.

Ontspannings Commissie
Uitslagen kaartavonden Corle.
24 febr.
1e Jan Bent
1121p.
2e Harry Uwland
1043p.
e
3 Ton Schoorlemmer 1030p.
De poedelprijs was voor Bernard van Eerden met 852 punten.
31 maart.
1e Wilma Veerbeek 1136p.
2e Geert Groters
1113p.
3e Wim Wikkerink 1068p.
De poedelprijs was voor Henk ten Dolle met 758 punten.
Winnaar van seizoen 2016/2017 is Jan Bent geworden met een totaal van 4214
punten.
Hij mocht de “De Woord Bokaal” in ontvangst nemen.

3 maart werd de Kaartinterland Miste/Corle gehouden.
Het werd een spannende strijd die werd gewonnen door Corle met een gemiddelde
van 971/969 voor Miste. het staat nu 7/4 voor Miste.
1e Anja Bomers
1133p.
e
2 Ge Fonhof
1086p.
3e Harry Uwland
1062p.
4ᵉ Willemien Oonk 1029p.
5ᵉ Jan Prinsen
1025p.
De poedelprijs was voor Bert te Winkel met 862 punten.

Buurtschappen kaartinterland, 7 april 2017.
De zaal bij “den Tappen” was helemaal gevuld kaarters en kaartsters. Met
uitzondering van Meddo waren alle buurtschappen met een vertegenwoordiging
aanwezig. Een heel gezellige avond.
Dit was de einduitslag:
Kotten/Brinkheurne 1004,08
Woold
1002,09
Dorpbuurt
986,84
Corle
971,75
Huppel/Henxel/Ratum 965,58
Miste
953,52
Vosseveld
944,20
Ontspannings commissie Corle/Miste O.C.E.M.

Vereniging Volksfeest Corle
Secretariaat:
tel:
e-mail:

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

Jaarvergadering.
Tijdens de algemene jaarvergadering op woensdag 8 maart j.l heeft voorzitter Ad
Krozenbrink afscheid genomen van het bestuur. Henk te Kronnie zal Ad opvolgen als
voorzitter.
Yvette Damkot is toegetreden tot het bestuur. Zij zal het secretariat van Henk te
Kronnie overnemen.

Voorjaarsactiviteit
“Palm Pasen Party” in Corle, 8 april 2017
Op 8 april vond de jaarlijkse voorjaarsactiviteit bij De Woord
plaats. Het feest vond plaats op de zaterdag voor Pasen, en
de avond was daarom ingericht in het kader van Pasen. Dit
was tevens het eerste optreden van de nieuwe voorzitter
van het Volksfeest.
Speciaal voor deze avond konden de gasten Palm-bier
bestellen bij de bar. Ook kon men aan het eind van de avond een broodje eierbal bestellen in
de keuken.
Alle gasten kregen bij binnenkomst een gekookt ei
waarmee getikt mocht worden en een formuliertje om te
raden hoe veel eieren er in twee potten zaten. De avond
begon dus meteen met een grote competitie wie het
sterkste ei had. Dit werd gewonnen door Maria van
Eerden. In totaal zaten er 202 eieren in de potten, wat
goed werd geraden door Ronnie te Kronnie.
Vervolgens maakte de voorzitter bekend dat er in de zaal
grote aantallen chocolade-eitjes verstopt lagen, waarop
iedereen fanatiek op zoek ging. Tientallen eieren werden
er verzameld. Een enkeling probeerde de pot met eieren
van het raadspel in te leveren en zo de prijs te winnen,
maar uiteindelijk had alleen Liesbeth Prinsen haar
gevonden eieren ingeleverd bij de jury en mocht ze de
felbegeerde prijs bestaande uit een chocolade
paashaaspakketje in ontvangst nemen.
De avond werd opgeluisterd door de band ‘Link’, die voor de broodnodige ontspanning
zorgde tussen alle competities door.
In de eerste pauze van de band werden de winnaars met de mooist versierde
palmpasenstokken bekend gemaakt. Dit waren Ad Krosenbrink en Dianne Berenschot.

Vervolgens werd er een gezamenlijk spel gedaan waarbij
drie grote eieren doorgegeven werden op muziek. Degene
die een ei in de handen had wanneer de muziek gestopt
was, was af. Wilma Veerbeek was de winnaar en mocht
daarom de hoofdprijs, een echte kip, in ontvangst nemen.
Ook was er nog een muzikale verrassing door dweilorkest
de Eierjongens.
Meer foto’s op
www.corle.eu

Veertig jaar kaartclub Corle West.
Het is al eventjes geleden maar in december hebben wij als kaartclub Corle West ons 40
jarig jubileum op gepaste wijze gevierd.
Ter gelegenheid hiervan heeft Tinus Westerhof een prachtig gedicht gemaakt dat wij u,
buurtgenoten, niet willen onthouden.
Dag geachte ka(ar)ters
Het is nu bijna 40 jaren geleden
Dat we het voor het eerst samen deden
Ik bedoel nu dat bijzondere spel: pandoeren
In combinatie van veel ouwehoeren
En dan wel volgens het Winterswijks model
En niet volgens dat rare Kottense ongeregelde stel
Mannen kwamen en mannen gingen
Zo gaat dat met des levens dingen
Maar met vier Henken, Bernard, Joop en Jan
Met Tinus en Wim en Gerhard als laatste man
En ook Job deed nog een keer mee
Maar dat was een eenmalig idee
En met Henk als reserve zijn we blij
Houden we zes man op rij
Altijd met veel gelach en kabaal
Voor slapende kinderen een schandaal
Met voor elk gespeelde spel een vaste prijs
Zo kom je niet van de wijs
Spelen met beleid en met verstand
Met geluk en pech aan ieders kant
Want soms zit het mee en soms zit het tegen
Na zon komt altijd weer regen

We maakten in die jaren van alles mee
Over wat warmerdam toen dee
Dat was niet free of from maar frech
Zo vreten met de kont op het aanreg
En napraten hoort er ook een beetje bij
Met veel ”als dit als dat” op een rij
En soms zit het ‘in het zitten’ gewoon
En daar kan geen mens wat aan doon
En ondertussen is het heel internationaal
Want Tinus en Bernard gingen uit Corle aan de haal
En een keer per jaar naar Randwijk op bezoek
Dat is echt niet om de hoek
Maar bij Marianne gaat het ook heel erg goed
Ik vind dat dat met een complimentje erbij moet!!!!
En Wout deelt graag in de winst elke keer
Maar helaas Tinus verliest steeds weer
En met Gerhard uit Wenters erbij
Zijn er uit Corle nog maar vier op een rij
En nu op Voordeskamer voor de 125 ste keer
Al is dat niet precies maar….. ongeveer
Gaan we gewoon zo door want we hebben nog genoeg zin
En het gaat om het spel en niet om het gewin
Maar toch blijven we altijd even tellen
Wat we thuis kunnen vertellen
Er is natuurlijk nog veel meer gebeurt
Maar dat kost dan wel weer een beurt
En tijd is geld ook in dit spel
Dus daarom, weer gestart heel snel
We gaan graag gezellig zo door
Daar is het Winterswijks pandoeren voor !
Corle / Winterswijk / Randwijk,1 december 2016

Vier Mei herdenking in Corle
Op donderdag 4 mei werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij de Hendrik Vriezenbank.
Samen met ongeveer 90 buurtgenoten en andere belangstellenden werden de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
De herdenking vond plaats bij een geheel gerenoveerd monument. Dit met de belangeloze
medewerking van Bouwbedrijf JWK en Marcel Egbers Schilderwerken.
Maria van Eerden bestede in haar voorwoord aandacht aan het leven in vrijheid in de huidige
tijd. Daarna ging Gea Tolkamp in op het meerjarenthema “Geef vrijheid door”.
“De kracht van het persoonlijk verhaal” ging in op het belang van het delen van verhalen over
oorlog. Op papier of door het door te vertellen bij herdenkingen als deze. Ze gaf daarbij
voorbeelden van kleine verhalen uit haar eigen familie en buurt. Hierna droeg Ronald
Kruisselbrink het gedicht “Bomen vertellen” voor.
Na de Last Post vertolkt door trompettist Yvette Damkot werden er twee minuten stilte
gehouden. Hierna zette Yvette het Wilhelmus in. Henk Lobeek plaatste als familielid van
Hendrik Vriezen de eerste bloem in de vazen bij het monument. Tijdens het plaatsen van de
bloemen in de vazen was er muzikale begeleiding van Bert Tolkamp en Hendrik Morsman.
Zij vertolkten op ingetogen wijze werk van the Beatles.
De kinderen werden uitgenodigd geurzakjes uit te delen onder de aanwezigen. Maria
vertelde hierbij hoe geur zowel positieve als negatieve herinneringen kan oproepen aan de
oorlog.
Na de herdenking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie bij De Woord.
Willem Peletier hield een lezing over oorlogsmonumenten die in en rond Winterswijk zijn
opgericht.
De herdenking werd dit jaar mede voorbereid door Henk te Kronnie. Vanwege zijn
bestuurlijke taken bij Vereniging Volksfeest heeft hij afscheid genomen. In Ronald
Kruisselbrink hebben we een actieve vervanger gevonden. Maria van Eerden heeft
aangegeven na vele jaren haar taken te willen beëindigen. Sara Kamhi, die ook al betrokken
was bij de herdenking, volgt haar op.
Bijzonder waren de reacties die we kregen van aanwezigen woonachtig buiten Corle.
Genoemd werd de informele sfeer bij de herdenking; het persoonlijke aspect, het plaatsen
van de bloemen door alle aanwezigen en de activiteit voor de kinderen. De samenhorigheid
en welwillendheid waarmee zowel de renovatie als ook de jaarlijkse herdenking met elkaar
wordt georganiseerd. Als Comité zijn we dankbaar voor alle hulp en medewerking! Waar
klein Corle groot in kan zijn!

Bomen vertellen
Een lichtstraal
De zon gloort
De duisternis wordt doorboort
Hoge bomen vertellen hun verhaal
Een grote waarheid
Een verhaal over een tijd
Waarin mensen vochten
Tevergeefs vrede zochten
Toen de oorlog begon
Stonden ze met het hoofd opgeheven
Totdat de vijand overwon
Toch hebben ze niet opgegeven
Verder zijn ze gegaan
Alles hebben ze gegeven
Hun bloed en een traan
Zelfs hun leven
De hoge bomen zwegen
Het avondrood
Herinnerd hun dood
Ze hebben de vrijheid gekregen
Foto’s van de herdenking zijn te vinden op corle.eu

Jaarverslag C.S.V. seizoen 2016-2017
Het seizoen begonnen we met 49 leden waarvan 4 rustende leden, verdeeld over 1 diopter
viertal en 6 vijftallen in de W.S.B. en 3 vijftallen in de A.S.B.
De oefenzondag werd gehouden op zondag 11 september 2016 bij De Woord.
De voorzitter heette iedereen van hartelijk welkom, in het bijzonder Lid van Verdienste H.
Lobeek. Ook werd een aantal nieuwe leden verwelkomt Maarten Prinsen, Theo Sloot en
Gerbert Lobeek. Verder melde de voorzitter dat er een enquête word gehouden voor de
feestavond en voor het schieten met viertallen open vizier in de W.S.B.
Er waren ook nog prijzen uit te delen voor de best presterende schutter seizoen 2015-2016.
Voor de A.S.B. was de beker voor Henk te Kronnie met 26,56%, alleen Henk was deze
morgen afwezig, de beker is persoonlijk gebracht. In de W.S.B. was de beker voor Jopie
Damkot met een score van 54,84%.
Verder werden er nog 3 kampioenen gehuldigd van het seizoen 2015-2016 in de vereniging.
De leden van het 2e ,3e en het 6e in de W.S.B. kregen van de voorzitter een bierpakket
uitgereikt.
Ook werd er die morgen nog geschoten voor een worstenpakket , die werd gewonnen door
Jan Grevink.
Verder wenst de voorzitter iedereen een succesvol seizoen 2016-2017 toe.
Op 6 september 2016 begon de A.S.B. met de competitie.
Op 18 september 2016 begon de W.S.B. met de competitie.

In november was er Winterswijkse Kampioenschap Diopter schieten georganiseerd door de
W.S.B. bij de schietbanen van Bij Hillen. Onze diopterviertal heeft er ook aan deelgenomen,
en dat voor de eerste keer, met veel succes hebben 3 leden prijzen geschoten. Andre ten
Dolle werd 2e in de A-klasse, Theo ten Dolle werd 1e in de B-klasse en Jan Grevink 2e in de
B-klasse.
In november was er een Aaltense Kampioenschappen open vizier, maar er hebben dit jaar
geen leden aan meegedaan. Misschien het volgende seizoen weer.
De NK Kaart Winterswijk open vizier werd dit seizoen georganiseerd door W.T.M. Miste, en
werd gehouden op 20 t/m 25 februari 2017 op de schietbanen van Bij Hillen. Van onze
vereniging hebben zich 8 leden voor opgegeven, maar er werden helaas geen prijzen
behaald.
Het seizoen 2016- 2017 nadert zijn einde, waar wij de vorige seizoen nog trots op 3
kampioensvijftallen waren. Zijn er dit seizoen er helaas geen kampioenen te vieren.
Op 23 april werd bij schietlocatie Rooks ter afsluiting seizoen 2016-2017 nog een
gehaktballentoernooi voor diopterschutters georganiseerd door Eendracht Meddo. Hierbij
heeft het diopterviertal ook aan deelgenomen, met de volgende resultaten Michiel Oonk werd
de beste schutter van ronde 1 met kaart 46. Andre ten Dolle werd de beste schutter in ronde
2 met kaart 48, en als team algemeen de beste van die morgen. Dat waren weer genoeg
gehaktballen verzamelen.
Standen in de A.S.B.
CSV 1 klasse A2 is 4e geworden met een gemiddelde van 565.5.
CSV 2 klasse A3 is 5e geworden met een gemiddelde van 558.71.
CSV 3 klasse B2 is 2e geworden met een gemiddelde van 568.79.
Standen in de W.S.B.
CSV 1 klasse H is 6e geworden met een gemiddelde van 577.42.
CSV 2 klasse A1 is 6e geworden met een gemiddelde van 569.21.
CSV 3 klasse B2 is 6e geworden met een gemiddelde van 554.36.
CSV 4 Klasse C1 is 5e geworden met een gemiddelde van 550.71.
CSV 5 klasse D2 is 6e geworden met een gemiddelde van 526.58.
CSV 6 klasse E1 is 6e geworden met een gemiddelde van 501.61.
Diopter
CSV 1 klasse H is 4e geworden met een gemiddelde van 483.29.
Verder zijn er ook nog persoonlijke resultaten geboekt in de ASB en WSB. In de ASB is
Geert Groters in de klasse A3 1e geworden met gemiddelde van 116.07 en Michiel Oonk is
in de klasse B2 1e geworden met een gemiddelde van 116.8.
In de WSB heeft alleen Andre ten Dolle een persoonlijke resultaat behaalt bij het
diopterschieten, en wel in de H klasse 1e geworden met een gemiddelde van 130.21.
Heren van harte gefeliciteerd.
Op vrijdagavond 26 mei aanstaande wordt het seizoen weer gezellig afgesloten met een
feestavond bij de familie Kruisselbrink aan de Grote Veldweg in Corle. De feestcommissie en
het bestuur hopen op een grote opkomst van leden.
Dit was het jaarverslag van het seizoen 2016-2017.
Met vriendelijke groeten Het Bestuur CSV.

Winterswijkse Schietbond (2017-2018)
Eerste Diopter (D.)
*A. ten Dolle
J. Grevink
T. ten Dolle
M. Oonk
S. Navis

130,21
118,71
118,00
116,35
0,00 (r)

Tweede O.V.
R. Kamperman
R. Verbruggen
*R. te Kronnie
A. Lensink
W. Lensink
C. Freriks

114,28
113,42 (t)
113,00
112,64
112,23
111,92

Eerste Open Vizier (O.V.)
J. Damkot
*B. Veerbeek
H. Buil
G. Groters
E. Hijink

116,66
116,25
116,00
115,83
115,08

Derde O.V.
J.W. Buil
H. Schenk
J. Wilterdink
*B. Oonk
G. Kruisselbrink

114.25
113,42
110,50
110,30
110,00

103,83
102,69
100,33
94,61
94,25
0,00

104,66
0,00

Vierde O.V.
R. Lensink
*R. Kruisselbrink
S. Maas
H. Lensink
J. ter Haar
H. Lobeek

109,91
109,38
108,50 (r)
108,46
108,45
107,92

Vijfde O.V.
T. Demkes
J. (Jan) Berenschot
G. (Gerbert) Lobeek
A. (Alex) Geurkink
*J. Koks
B. (Bert) Janssen

Reserves:
M. Oonk, niet in boekje!
J. Grevink

116,50
116,00

A. ter Welle (winterstop)
M. Roerdinkholder

Aaltense Schietbond (2017-2018)
Eerste
T. ten Dolle
H. te Kronnie
*A. te Kronnie
R. Verbruggen
J. Wiggers
A. Krosenbrink
Derde
B. Oonk
W. Hakstege
*G. Kruisselbrink
A. ter Welle
D. Freriks
A. (Alexander) Geurkink
Reserves:
J. Grevink
*vier/vijftalleider

117,14
115,00
113,84
111,16 (r)
110,00
109,08
113,58
112,21
111,61
106,42
0,00
0,00

116,00

Tweede
M. Oonk
S. Navis
*R. te Kronnie
J. (Jesper) Berenschot
W. Lensink

116,85
115,21
114,07
113,38
109,14

Vierde
*L.(Luuk) te Kronnie
W.(Wout) Krosenbrink
M.(Milan) Stoverinck
P.(Peter) Veerbeek
A.(Arne) Wiggers
G.(Guido) de Vries

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 (r)

T. (Thomas) Kroes
M. Roerdinkholder

0,00
0,00

Bowlingcompetitie “In de Schoppe” seizoen 2016 – ’17.
Met het houden van een slotavond hebben we op donderdagavond 30 maart de
bowlingcompetitie afgesloten. Het was een goed bezochte avond. Van slecht één team (van
de 12) was geen afvaardiging aanwezig.
De competitie.
Deze werd gespeeld met 12 teams. We speelden allemaal een keer tegen elkaar dus
moesten er per team 11 wedstrijden gespeeld worden in de periode van begin september tot
eind maart. Een team speelt met 6 personen. Met 7 of 8 mag ook maar dan vindt een
berekening plaats naar 6 personen.
Deze competitie hebben totaal 105 personen 1 of meerdere wedstrijden gespeeld. Van deze
105 hebben 23 personen alle (11) wedstrijden gespeeld.
Wat betreft het verloop van de competitie werd op het eind wel duidelijk dat Om=OM of Alles
of Niks de strijd zouden gaan beslissen. Toen in het onderlinge duel tussen deze beide
teams Alles of Niks wist te winnen was de beslissing nabij. Toch moest het hogere gegooide
puntenaantal bij Alles of Niks nog de doorslag geven omdat zij de laatste wedstrijd tegen de
Lewi’s verloren.
Slotavond.
Traditioneel spelen we op deze avond een wedstrijd tussen de beste werpers per team.
Deze wordt eerst via een onderlinge wedstrijdje per team geselecteerd.
Ilse Lensink van team de Misse(r)s wist uiteindelijk de avondwedstrijd te winnen.
Daarnaast hadden we deze keer een attractiespel bedacht.
Probeer in 3 beurten (6 worpen) precies 21 punten te gooien. Wat heb je hiervoor nodig ?
Weten hoe de telling verloopt, een beetje rekenwerk en heeeel veel geluk.
‘t Was duidelijk eerst voor iedereen nog een beetje wennen maar het spel bleek toch wel
goed aan te slaan.
Van de 55 personen die meededen lukte het er 8 van om precies 21 te gooien. In de finale
tussen deze 8 waren er nog weer 3 die 21 punten hadden.
Uiteindelijk werd Jan Prinsen uit Miste de winnaar.
Aan het eind van de avond werd door Harry Uwland de prijzen, beschikbaar gesteld door “de
Schoppe” , in de verschillende categorieën uitgereikt. Zie het overzicht.
Zo kwam er een eind aan deze slotavond en aan alweer een bowlingseizoen.
Half augustus gaan we weer beginnen aan een nieuwe editie. De indruk bestaat dat dan alle
teams wel weer paraat zullen zijn.

Alles of Niks

Slotavond Bowlingcompetitie 2016-2017 op 30 maart 2017.
Uitslag avondwedstrijd:
1. Ilse Lensink
2. Hanneke de Mik
3. Nancy Dibbets
4. Carolien Fonhof
5. Addy Punte
6. Henk Lammers

120 pnt
117 pnt
104 pnt
97 pnt
95 pnt
94 pnt

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mariette Warmerdam
Janny Groters
Annie Oonk
Mieke Kuipers
Harry Uwland

86
81
74
73
69

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

winnaar: Jan Prinsen (Miste)

Atractiespel:
Seizoenuitslagen:
Dames:

Heren:
Hoogste avondscore:

1. Janny Groters
2. Anja Kolkman
3. Esther Mengerink

165 pnt.
163 pnt.
151 pnt.

1. Henk Lammers
2. Bernard van Eerden
3. Henk Pleiter jr.

167 pnt.
160 pnt.
156 pnt.

Hoogste gemiddelde: (minimaal 9 wedstrijden)
1. Anja Kolkman
2. Janny Groters
3. Esther Mengerink

133,7 pnt.
119,8 pnt.
113,0 pnt.

1. Henk Lammers
2. Henk Pleiter jr.
3. Geert-Jan Heesen

132,5 pnt.
124,4 pnt.
123,0 pnt.

Eindrangschikking teams:
Team:
Alles of Niks
Om = Om
De Kegels
H. en O.
Lewi's
Meenkmolen
B.C. Corle
Corle Pinners
Super Girls
Ranonkels
Twee Bruggen
Misse(r)s

Wedstr.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Punten Score
31
7665
31
7200
27
7316
25
6990
25
6777
25
6397
21
6338
19
5922
19
5918
15
6299
15
5557
11
5461

Hoogste score
Janny Groters
Robby Harmelink
Peter Duits
Gé Fonhof
Henk Lammers
Hanneke de Mik
Bernard van Eerden
Leni Kruisselbrink
Carolien Fonhof
Jolanda Boeijink
Esther Mengerink
Ilse Lensink

1e Plaats: Wisselbeker, standaard en een waardebon “de Schoppe”
2e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.
3e Plaats: Waardebon “de Schoppe”.

165
146
152
154
167
130
160
131
141
143
151
119

Palmpasen 2017
Zondagmorgen 9 april, het is prachtig weer en in het 't Vriezenbos worden de
paaseieren wederom heel goed verstopt!
De kinderen hebben zich bij "De Woord" verzameld, met vrolijk versierde
paastakken, om vervolgens in optocht naar het bos te gaan.
Als grote verrassing was meneer "Paashaas" dit jaar ook aanwezig, tot grote vreugde
van de kinderen!
in het bos gingen de "speurneuzen" enthousiast op zoek naar de eieren en al snel
werden de eerste gevonden. Na het zoeken was het tijd voor het tikken.
Al met al weer een spannende en leuke strijd!
De winnaars van de meest gevonden eieren per groepje:
 Jonas Hoogenkamp
4 eieren
Rosa Johannis
4 eieren


Stijn Grijsen

8 eieren



Maud Grijsen

6 eieren



Guus Dingemans

8 eieren



Klaas-Jan Kruisselbrink
Tess Grijsen

5 eieren
5 eieren



Kasper Hoogenkamp

5 eieren



Wout Dingemans

9 eieren

De winnaars van de gekleurde eieren:





Stijn Grijsen
Klaas-Jan Kruisselbrink
Britt Geurkink
Wout Berenschot

Rode ei
Blauwe ei
Groene ei
Gele ei

De winnaars van het tikken:



Tess Grijsen (kinderen)
Sarah Johannis (volwassenen)

Allemaal gefeliciteerd!
Tot volgend jaar,
De Paascommissie
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262

Op 25 maart werd er een zwerfvuilactie gehouden, dit keer ten bate van de kas van
CSV en de Kerstfeestcommissie. Ruim twintig personen hielpen mee Corle te
ontdoen van de rommel langs de wegen.
De overkoepelende buurtbelangenorganisatie BSV is gevormd tot een stichting en
heeft met elkaar een compacte strategie ontwikkelt die de komende jaren globaal
richting geeft aan de ontwikkelingen in het buitengebied en mogelijke keuzes. Het
betstuur heeft haar taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een huishoudelijk
reglement. Daarnaast gaat ze in gesprek met de verschillende werkgroepen om de
taken beter te kunnen organiseren en afstemmen. Ze ontwikkelt haar organisatie
verder door haar contacten met partijen in het buitengebied als LTO en OBW te
verstevigen.
Johan Damkot is als voorzitter afgevaardigd in het bestuur van de BSV. Gea
Tolkamp heeft een adviserende functie.
Een nieuwe werkgroep is de HEC; het Hernieuwbare Energie Collectief. Deze
ontwikkelt samen met AGEM 2 daken met zonnepanelen in Huppel en Kotten. Bij
beide daken van boerderijen wordt gewerkt met de zogenaamde postcoderoos en
zijn deze inmiddels overschreven met aanmeldingen.
De HEC heeft het doel meerdere energieprojecten te willen ontwikkelen in het
buitengebied en heeft een aanvraag gedaan voor een Leadersubsidie. Bijzonder is
dat getracht wordt met een klein deel van de opbrengsten een leefbaarheidsfonds op
te richten dat bij kan dragen aan andere projecten in het buitengebied.
De werkgroep Verkeer& Veiligheid van de BSV heeft de afgelopen maand via de
buurtbelangenorganisaties huis aan huis reflecterende stickers voor afvalcontainers
gedistribueerd. Het bleek dat enkele kleine gebieden rond Winterswijk buiten het
ledenbestand van de buurtbelangenorganisaties vielen. Binnenkort wordt de actie
geëvalueerd.
De verkeersveiligheid op de Corleseweg is een punt van aandacht binnen het
bestuur en de Werkgroep Verkeer& Veiligheid van de BSV. De werkgroep heeft
vaste overlegmomenten met de gemeente en lokale afgevaardigden van Veilig
Verkeer Nederland. Gerrit Fransen vertegenwoordigt Corle in deze werkgroep. Na
het regelen van de voorrangsituatie bij de beide wegversmallingen zijn de
verkeersborden ter hoogte van “De Smid” verplaatst. Met Vragenders Belang is
overleg gepland om de verkeerssituatie van de gehele N312 te bespreken.
Corles Belang heeft helaas geen kandidaat kunnen vinden als afgevaardigde van de
werkgroep Wonen. Andere buurtbelangenorganisaties krijgen nu eerst de kans de
vacature in te vullen.

Agenda
18-19 Aug.

Volksfeest Corle, om en bij “de Woord”.

10 Sept.

Oefen zondag C.S.V. 10.00 uur “de Woord”.
********

Geplande ritten koetsenclub Corle:
Woensdag 24 mei avondrit - Zondag 11 juni - Zondag 9 juli –
Zondag 13 augustus - Zondag 3 september halve rit + clubmiddag
Zondag 8 oktober snertrit.

