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********

Het is de bedoeling om ’t Buurtpraotjen in 2019 drie keer te laten verschijnen en wel op:
15 februari - 17 mei en 20 september
Tot een week van te voren kan er kopij ingeleverd worden. Uiterste inleverdatum voor de
eerstvolgende uitgave is dus 13 september a.s.
********

Corle gaat digitaal…
Er zijn plannen om het Buurtproatjen te zijner tijd te gaan vervangen door een digitale
nieuwsbrief. Dit zal dan gaan lopen via de site van Corle (www.corle.eu )
Achterliggende gedachte hierbij is dat er dan wellicht vaker maar zeker actueler
nieuwtjes en berichten verstuurd kunnen worden.
Op dit moment is echter nog niet helemaal duidelijk hoe één en ander te werk zal
gaan. Een aanpassing van de site zal o.a. noodzakelijk zijn.
In de buurtkrant van september komen we hierop terug er vanuit gaand dat er dan
een passende oplossing is gevonden.
Kijk de komende zomer, voor zover u dat toch al niet doet, zo af toe eens op de site.
Wellicht treft u dan de nieuwe ontwikkeling aan.

Het kaartseizoen 2018-2019
In Miste hebben afgelopen herfst en winter diverse kaartavonden plaatsgevonden. Ook
verschillende Corlenaren hebben hieraan deelgenomen. Hopende op een goed resultaat.
Allereerst was er de reguliere competitie die bestond uit 8 wedstrijden. 6 hiervan werden
gespeeld met vaste koppels. De andere 2 wedstrijden werden met wisselende partners
gespeeld. De behaalde punten uit zes van de in totaal 8 gespeelde wedstrijden telden voor
het eindklassement. Dit gaf uiteindelijk de volgende eindrangschikking:
1
Freddy Bomers
6433
2
Bernard van Eerden 6405
3
Wim de Roos
6330
4
Ton Schoorlemmer 6319
5
Henk Freriks
6284
10
Jan Bent
6025
15
Wilma Veerbeek
5838
17
Geert Groters
5793
18
Geert Lammers
5780
De kaartinterland.
Op vrijdagavond 8 maart vond de confrontatie Miste – Corle plaats.
Voor Corle deden hieraan mee Harry Uwland, Wilma Veerbeek, Jan Koks, Geert Groters,
Henk Freriks, Bernard van Eerden en Geert Lammers.
De gemiddelde punten score van Corle bedroeg 992 punten. Dat van Miste werd 967.
Nu dus winst voor Corle nadat we een aantal jaren steeds Miste als meerdere moesten
erkennen.
Buurtschappentoernooi.
Bijna traditioneel is het Buurtschappentoernooi dat aan het eind van het kaartseizoen wordt
gehouden. Dit vindt plaats bij “den Tappen” in Miste en wordt steeds voortreffelijk
georganiseerd door C.O.M. Miste. Omdat Haart en Meddo dit jaar voor het eerst meededen
hadden we een bomvolle zaal met maar liefst 120 kaarters. Er wordt gekaart op individuele
basis, dus iedere keer met een andere maat. Uiteindelijk worden alle gescoorde punten per
buurtschap opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers uit die buurtschap.
Dit gaf de volgende einduitslag:
De Corlese selectie bestond uit:
1. Kotten/Brinkheurne 1002,0
Henk Freriks
1061 pnt
2. Corle
993,2
Geert Lammers
1042 “
3. Miste
992,2
Geert Groters
1029 “
4. Meddo
987,3
Bernard van Eerden 1024 “
5. De Haart
968,8
Harry Uwland
1011 “
6. Vosseveld
968,4
Wilma Veerbeek
978 “
7. Dorpbuurt
952,0
Jan Koks
975 “
8. Woold
947,2
Jeanette te Lindert
942 “
9. Huppel/Henxel/Ratum 938,7
Jan Bent
877 “
Met een verdienstelijke 2e plaats kijken we terug op een gezellige, geslaagde avond.

Palmpasen 2019
Zondagmorgen 14 april, in 't Vriezenbos worden de paaseieren, dit jaar met
hulp van de “echte” paashaas
, weer heel goed verstopt!
Na de optocht gingen de kinderen als echte speurneuzen het bos in, op zoek
naar zoveel mogelijk eieren en niet te vergeten de gekleurde eieren.
Na het zoeken was het tijd voor het tikken. Wie heeft het sterkste ei……?
Al met al weer een spannende en leuke strijd!
De winnaars van de meest gevonden eieren per groepje:
•

Fenne ten Pas

5 eieren

•

Julia de Graaf

9 eieren

•

Rosa Johannis

5 eieren

•

Julot Gribbroek

8 eieren

•

Tim Geurkink

5 eieren

Stijn Grijsen

5 eieren

Joep Dingemans

4 eieren

Koen Berenschot

4 eieren

•

Nikki Geurkink

7 eieren

•

Britt Geurkink

9 eieren

•

Tess Grijsen

10 eieren

•

Siebe (fam Lageschaar)

•

4 eieren

De winnaars van de gekleurde eieren:
•

Maud Grijsen

Rode ei

•

Elin Geurkink

Blauwe ei

•

Anne Berenschot

Groene ei

•

Fayen Kaijser

Gele ei

De winnaars van het tikken:
•

Jip Gribbroek (kinderen)

•

Gerwin Kaijser (volwassenen)

Allemaal gefeliciteerd!
De Paascommissie

“Oktoberfeest in maart” in Corle, 30 maart 2019
Op zaterdagavond 30 maart stond de jaarlijkse voorjaarsactiviteit
in het teken van Oktoberfeest . Of dit nou een aantal maanden te
vroeg of juist te laat is gevierd, laten we in het midden.
De zaal was geheel in oktoberfeeststijl ingericht: lange tafels met
geruite kleden en banken waar op gezeten (en door een enkeling
ook op gestaan) werd.

De gasten, waarvan de meesten in dirndl of
lederhosen gekleed waren, werden bij binnenkomst
verwend met heuse ‘schnapps’ als welkomstdrankje.
De band “FreeLine” wist vanaf het begin van de
avond alle gasten te vermaken met toepasselijke
schlagers en tirolermuziek. Hierbij wisten ze ook een
aantal muzikale talenten uit het publiek het podium
op te krijgen.

Aan de hongerige
feestganger had
Woordman ook
gedacht: in de
keuken waren typische oktoberfeest-gerechten bereid,
zoals een broodje braadworst.
Al met al was het een geslaagde avond en kijken we
tevreden terug op een succesvolle voorjaarsactiviteit!

Nieuwe locatie Corlesfeest vanaf 2020
Een aantal maanden geleden heeft De Woord aangegeven de feestzaal niet meer
beschikbaar te stellen voor onder andere Vereniging Volksfeest Corle. In 2019 kunnen wij
hier nog wel terecht voor het feest, maar vanaf 2020 moesten we op zoek naar een nieuwe
locatie.
Verschillende opties zijn in overweging genomen en meerdere suggesties zijn gedaan.
Uiteindelijk is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 27 februari is door middel van een
spectaculaire video de nieuwe feestlocatie bekend gemaakt aan alle VVC-leden: bij Kotsman
in de weide.

De weide, op de hoek van de Corleseweg en de Grote Veldweg ligt centraal in de
buurtschap, en biedt volop mogelijkheden om te parkeren, veilig het terrein te bereiken en
om de nodige voorzieningen te realiseren. We kunnen er niet omheen dat vanaf 2020 het
jaarlijkse volksfeest niet meer in een zaal, maar in een tent gevierd zal worden.
Om er voor te zorgen dat er in de zomer van 2020 een mooie dansvloer ligt, groeit er deze
zomer maïs en wordt het terrein in het najaar opnieuw ingezaaid met gras. Hiermee ligt er
volgend jaar een prachtig groen tapijt, speciaal voor ons!

Bi’j Kotsman in de weide, viere wi’j met mekare, met z’n allen, in 2020 feest!
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Stichting Corle’s Belang, secr: Meenkmolenweg 6 7119 AH Winterswijk-Corle tel.0543-565262

Energietafel.
Toen het vorige Buurtproatjen bij de drukker lag, viel in de raadszaal van Winterswijk
de coalitie. Dat betekende meteen het einde van de intensieve overleggen over de
ontwikkelingen die moeten leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030. Dit was
voor alle betrokkene een heel rare ervaring, omdat de schwung er goed in zat. Politiek
Winterswijk besliste echter anders, en dat betekende meteen het einde van de
Energietafel. Hoe het verder gaat is nog niet bekend. De verwachting is dat de nieuwe
coalitie meer zal inzetten op een duurzame samenleving. Daarmee zal de lat nog hoger
worden gelegd. Het eerste overleg met de nieuwe coalitie moet nog gaan plaatsvinden.
Dan zullen de lijnen uitgezet worden.
Het betekent niet dat de opgestarte projecten stil liggen. Integendeel, de HEC gaat
gewoon door. Er wordt momenteel gewerkt aan een 3 tal zonnedaken in Kotten en
Huppel. Volg de voortgang en overweeg hier aan deel te nemen. Voorwaarden en
dergelijke zijn te vinden op de site van de HEC : www.energiekebuurtschappen.nl
Voortgang overleg N312.
In januari en februari heeft 3 weken een matrixbord aan de Corleseweg gestaan. Het
doel was om middels een registratie te bepalen hoeveel passages er zijn geweest en
met welke snelheden er wordt gereden.
Aantal metingen
: 2.953 st. per dag richting Corle
Gemiddeld geregistreerde snelheid
:
63,8 km. / uur.
Hoogst geregistreerde snelheid
: 151 km. / uur.
Er is geen repeterend patroon terug te vinden.
De geregistreerde snelheden. Laagste snelheid 40 km. / uur. Hoogste 151 km. / uur

Omgevingsvisie
Evenals de Energietafel zijn de overleggen en de voortgang van de ontwikkeling van
de nieuwe omgevingsvisie ernstig vertraagd door de politieke situatie in Winterswijk.
Ook hier is het wachten op het moment dat de gemeente en politiek op één lijn zitten.
Hartveilig Wonen
De gemeente Winterswijk en stichting Hartveilig Wonen streeft naar 30 AED’s in het
Winterswijkse buitengebied. Een AED kost € 1.750,-- en samen met een bescherm
kast (dock-station € 800,--.) komen de totale kosten uit op € 2.550,--.
In de Geelinkhoek is door Yvon Obelink en Hein van de Graaf een initiatief gestart om
te inventariseren of met eigen middelen een AED geplaatst kan worden. Met een
bijdrage van maximaal € 50,-- per persoon zou het met een deelname van 35 personen
haalbaar kunnen worden. De WCL vergoedt de kosten voor de kast. Er is een enquete
gedaan en de aanmeldingen komen nu binnen. Eind mei zullen de deelnemers van de
Geelinkhoek worden geïnformeerd omtrent de uitkomsten.
Naast de financiële kant zijn er ook personen uit dezelfde buurt nodig die zich als
hulpverlener beschikbaar stellen. Zij dienen een door de gemeente aangeboden
training te volgen.
In het volgende Buurtproatjen zullen we meedelen of het project is geslaagd. Mochten
andere buurten interesse hebben om ook een dergelijke enquete te organiseren, dan
kunnen die vrijblijvend informatie inwinnen bij Hein de Graaf en Yvon Obelink Mob.nr.
06 52475721.

Volksfeest
Het Corles Belang complimenteert het bestuur van Vereniging Volksfeest Corle met
het vinden van een nieuwe locatie voor de viering van het Volksfeest. Het was best
wel spannend welke locatie uit de hoge hoed zou komen. Met de gepresenteerde plek
hopen we dat het Volksfeest de komende jaren weer vooruit kan. We zien nu al uit
naar de eerste editie in 2020.
Woningcontingenten, Asbestsanering, Leefbaarheid
Deze onderwerpen en nog veel meer, worden behandeld tijdens bijeenkomsten van
de gezamenlijke buurtbelangen verenigingen, Achterhoek Board, De Kleine Kernen en
gemeente Winterswijk. Mocht er interesse bestaan in één van deze onderwerpen, klop
dan aan bij het Corles Belang.
Toename ondermijnende criminaliteit
Recent zijn we via de media weer geïnformeerd over illegale lozing en dumping van
afval. Het wordt in deze regio een toenemend probleem. Mocht u iets verdachts in uw
omgeving waarnemen, meldt dit direct bij de politie aan.
Ook vestigen wij de aandacht op het gebruik van de Buurt-app. De app is uitsluitend
bedoeld voor het melden van verdachte situaties. Ben je nog niet aangesloten op de
App, meld je dan aan via Corles Belang of via Buurtapp coördinator voor Corle, Jan
Willem Kruisselbrink.. Mob. Nr. 06 54727592..
Corles Belang
Voor meer info over Corles Belang, zie website: www.corle.eu

Vier Mei herdenking in Corle
Op zaterdag 4 mei werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij de Hendrik
Vriezenbank. Samen met buurtgenoten en andere belangstellenden werden
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ondanks het koude
weer was de opkomst goed te noemen.
Ronald Kruisselbrink lichte het jaarthema “In vrijheid kiezen ” en het programma toe.
Daarna ging Gea Tolkamp verder op in op het thema. Hierna droeg Sara Kamhi het gedicht
“Twee” voor.
Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben Arentsen, werden er twee minuten stilte
gehouden. Hierna zette Ruben het Wilhelmus in. Henk Lobeek plaatste als neef 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 Michel Johannis en Pieter Dekker.
De kinderen werden uitgenodigd vrolijk verpakte bloemzaden rond te delen. Op de
enveloppe stond het gedicht “Twee”. Boodschap was deze zaden te zaaien en bij het bloeien
van de bloemen er bij stil te staan dat we in vrijheid leven.
Na de herdenking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie bij De Woord.
Hans Tenbergen hield hier een inleiding over de Winterswijkse oorlogsslachtoffers.
“Twee”
twee minuten stilte
voor hen
voor jou
voor mij
opdat we altijd
vrij mogen zijn
even twee minuten
samen stil staan
tegen oorlog
voor vrede
vrij gaan.. en vrij staan
vrijheid voortaan
dankzij hen
die ons voor zijn gegaan
een gevecht voor vrijheid en vrede
welke in ons en onze toekomst
voort zal blijven bestaan
Het comité bedankt alle Corlenaren die elk jaar weer helpen bij deze activiteit.
Foto’s van de herdenking zijn te vinden op www.corle.eu

In vrijheid kiezen - Democratie komt met verantwoordelijkheid
Een zeer bekende en indringende foto van de Jodenvervolging in Nederland werd
gemaakt op 20 juni 1943. Die dag meldden zich vele honderden Joden op het
Olympiaplein in Amsterdam. Ze hadden zo veel mogelijk bezittingen
meegenomen en zo veel mogelijk kleren aangetrokken op die warme zomerdag.
Bezorgde gezichten, een ongewisse en onheilspellende toekomst tegemoet. In zijn
Kroniek der Jodenvervolging 1940-45 beschrijft Abel Herzberg hoe op deze zonnige
dag op het nabijgelegen sportveld ondertussen gewoon werd doorgespeeld: “Het
weer was mooi die dag, en op het sportveld werd de gebruikelijke sport bedreven. De
wachtende Joden konden daar met oog en oor getuige van zijn. Het waren geen
NSB’ers die daar speelden. Het was de meerderheid van het Nederlandse volk. Men
was aan zeer veel gewend geraakt.”
De foto en de woorden van Herzberg brengen het grootste gevaar van een totalitair
systeem als het nazisme in beeld: het onvermogen of de onwil om begaan te zijn met
de ander. Er is geen plaats voor politiek denken en handelen. Het publiekelijk met
elkaar in gesprek gaan, op basis van verschillende meningen. Het gebrek aan die
ruimte zette de deur wijd open voor uitsluiting en voor onverschilligheid. Ten opzichte
van de ander en de wereld.
Tegenover onverschilligheid staat betrokkenheid die een randvoorwaarde is
voor democratie. De Tweede Kamer is het hart van onze parlementaire democratie,
waar zoveel mogelijk stemmen zijn vertegenwoordigd, in het algemeen belang van
de Nederlandse samenleving.
Vanaf 10 mei 1940 – toen Kamervoorzitter Van Schaik de laatste vergadering tot de
bevrijding afhamerde – werd alles anders. De
volksvertegenwoordiging verdween volledig van het Binnenhof. Het open huis
van de democratie werd een gesloten nazi-bolwerk. Het open en vrije debat, met
ruimte voor al die stemmen en geluiden, verstomde. De lege plank in de
Handelingenkamer, de plek waar de verslagen van de vergaderingen tussen 1940-45
hadden moeten staan, herinnert ons daar nog dagelijks aan.
Dit jaar vieren we dat het algemeen kiesrecht honderd jaar bestaat. We zijn ons
bewust van de strijd die ervoor is gevoerd, met name door arbeiders en vrouwen. En
kennen de waarden die erachter schuilgaan: een gelijke behandeling ongeacht
geslacht, afkomst of religie, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtspraak en
respect voor minderheden. In vrijheid kunnen kiezen moedigt aan om zelf te denken,
om je goed te informeren, een mening te vormen en om je kritisch te verhouden tot je
zelfgekozen volksvertegenwoordiging en regering.
Het algemeen kiesrecht is de basis, het fundament. Op een fundament moet je
bouwen. Dat maakt een democratie tot een opdracht.
Die opdracht is in 2019 heel actueel. Radicalisme is het grootste probleem van onze
tijd. Personen, groepen en partijen die niet streven naar overeenstemming tussen
mensen, maar verdeeldheid zaaien. Hoezeer we in Nederland ook gericht zijn op
samenwerken, samen optrekken, vreedzaam samenleven; we weten dat de
geschiedenis een andere wending kan nemen.

Democratie komt met verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te
kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet
alleen geeft maar ook vraagt, namelijk mee doen.
In 2019 zijn er provinciale en Europese verkiezingen.
Maak gebruik van je stemrecht, debatteer, wissel meningen uit, luister naar
elkaar, oordeel kritisch en sluit compromissen. Erken de stem van de minderheid,
hoe afwijkend ook. En wees in staat in de schoenen van een ander te gaan staan,
met de ander begaan te zijn.
Morgen vieren we dat we leven in vrijheid; al bijna 75 jaar lang.
Maar wat is vrijheid? Vrijheid ligt vooral in het verschil tussen moeten en
mogen. Het kunnen kiezen. De afwezigheid van oorlog betekent niet
automatisch de aanwezigheid van vrijheid.
Je omgeving en de omstandigheden waarin je verkeert, zijn van grote invloed op de
keuzes die je maakt of denkt te moeten maken. Het maakt ieders pakket, ieders
mogelijkheden om te kunnen kiezen, anders.
Vrijheid ís het kunnen kiezen, het mogen zijn zónder toestemming of goedkeuring
van anderen. Het met volle overtuiging kunnen denken, zeggen en doen wat je wilt.
Ook het laten van wat je niet wilt, zonder het gevaar van agressie, geweld of sociale
uitsluiting. Er is geen vrijheid zonder gelijkheid. Huidskleur, geslacht, geloof,
geaardheid, opleidingsniveau, intellect, portemonnee of politieke overtuiging zouden
nooit een verschil in de beoordeling van ons handelen mogen vormen. Onze
verschillen zijn er om van elkaar te leren.
Het is mijn wens voor onze democratie en vrije, open samenleving: dat we er heel
bewust onderdeel van zijn. Dat we niet wegkijken, niet onverschillig zijn, nooit meer
wennen aan een beeld van een groep mensen - ondanks de felle zomerzon in dikke
truien en jassen - met de angst op hun gezicht, wachtend op deportatie.
Kies in vrijheid- Vrijheid is een keuze

C.C.C.W houdt haar winteractiviteit.
Elke winter probeert Corsoclub Corle Centrum West een
winteractiviteit te organiseren. We zien elkaar dan nog eens
weer, kunnen bijpraten, en ons vermaken met de
georganiseerde activiteit. Een mooie afwisseling met onze
zomerse bezigheden.
Ditmaal waren het “de buurtjes van de Lensinkweg” die voor ons iets wilden organiseren. Op
zaterdag 13 april werden we verwacht bij onze kantine: Ools.
In auto’s gingen we vervolgens op pad richting Winterswijk waar we uiteindelijk uitkwamen bij
het Transit-Oost museum, gelegen aan de Kleine Parallelweg.
Dit museum is een aantal jaren geleden opgericht en herbergt een rijke historie van trein- en
busvervoer in het oosten van het land en met name Winterswijk.
We kregen koffie aangeboden en vrijwilligers gaven een uiteenzetting over hoe één en ander
tot stand was gekomen en hoe het museum nu draaiende wordt gehouden.
Vervolgens werden we in 2 groepen verdeeld en kon de rondleiding beginnen. Van alles wat
betreft treinen, rails, seinen en werkzaamheden ‘op het spoor’ kwamen we tegen. Erg
interessant was de maquette van het spoorwegemplacement uit de jaren 30. Naast de
treinen waren er ook oude bussen. De GTW wat later de GSM werd.
We kwamen ook het busje nog tegen wat we als corsogroep al eens gehuurd hebben voor
deelname aan de Corlese optocht.
Al met al een geslaagd bezoek. Voor degene die hier nog niet is geweest, een aanrader.
Na afloop van het museumbezoek hebben we nog wat na geborreld in de kantine. Ook werd
even aandacht besteed aan de 85e verjaardag van onze kantinebaas.
Op naar de zomer. Kijken wat we dan als corsoclub weer kunnen betekenen.
&&&&&&&&&&&

Bowlingcompetitie “In de Schoppe”.
Op 4 april werd met het houden van een slotavond de bowlingcompetitie
2018-19 afgesloten. Er was een goede belangstelling.
De avond werd gevuld met het houden van een onderling wedstrijd waar uiteindelijk na een
spannende finale de avondwinnaar uit kwam.
Ook het attractiespel kende een goede deelname. Om precies 21 te gooien valt nog niet
mee.
Aan het eind van de avond werden de diverse seizoen- en avondprijzen uitgereikt.
We kijken terug op een mooi seizoen en gaan vol goede moed begin september weer aan de
slag. Op de volgende pagina een overzicht van de behaalde resultaten.
De Bowlingcommissie.

Slotavond Bowlingcompetitie 2018 - 2019 op 4 april 2019.
Uitslag avondwedstrijd:
1 Andries Mensink

128

7 Bas Heesen

83

2 Henk Lammers

123

8 Alex Maas

81

3 Bennie te Kronnie

116

9 Harry Uwland

76

4 Rianne Krozenbrink

100

10 Ina Vervelde

70

97
90

11 Ilse Lensink
12

58

5 Janny Groters
6 John de Mik

Winnaar attractiespel:
Bas Heesen

Hoogste avondscore:
Dames
1 Janny Groters
2 Lenie Kruisselbrink
3 Esther Mengerink

Heren
1 Rick Kruisselbrink
2 Andries Mensink
3 Henk Lammers

183
151
150

169
168
161

Hoogste gemiddelde:
Dames
1 Janny Groters
2 Anja Kolkman
3 Rianne Krosenbrink

Heren
1 Henk Lammers
2 Joop van Eerden
3 Andries Mensink

129,2
111,9
106,3

132,1
129,0
126,5

Eindrangschikking teams (11 gespeelde wedstrijden):
Pnt.

Score

Hoogste score

1 Alles of Niks

31

7737

Janny Groters

183

2 Om = Om

29

7466

Rick Kruisselbrink

169

3 De Kegels

29

7202

Bas Heesen

148

4 H. en O.

27

6763

Gé Fonhof

129

5 B.C. Corle

25

6719

Bernard van Eerden

151

6 Ranonkels

23

6665

Jolanda Boeijink

138

7 Lewi's

21

6644

Henk Lammers

161

8 Meenkmolen

17

6299

John de Mik

148

9 Super Girls

16

6311

Carolien Fonhof

128

10 Misse(r)s

16

5676

Ilse Lensink

134

11 Corle Pinners

15

5984,5

Lenie Kruisselbrink

151

12 Twee Bruggen

15

5827

Esther Mengerink

150

Jaarverslag C.S.V. seizoen 2018-2019
Het seizoen begonnen we met 48 leden waarvan 4 rustende leden verdeeld over 4 vijftallen
in A.S.B, en 5 vijftallen open vizier en 1 diopter viertal in de W.S.B.
De oefenzondag werd gehouden op zondag 9 september 2018 vanaf 10.00 uur bij De Woord.
Na een paar mededelingen werden er prijzen van de best presterende schutters bekend
gemaakt.
De beker voor best presterende schutter in de A.S.B is Appie te Kronnie geworden.
De beker voor best presterende schutter in de W.S.B. open vizier is Alex Geurkink geworden.
De beker voor best presterende schutter in de W.S.B. diopter is Michiel Oonk geworden.
Er waren geen jubilarissen en helaas ook geen kampioenen het afgelopen seizoen.
En natuurlijk werd er deze morgen ook nog geschoten. De prijs, een worstenpakket, werd
gewonnen door André Lensink, Dolleman en wij hopen dat het gesmaakt heeft.
Het bestuur wenst de schutters een mooi en een sportief seizoen 2018-2019 toe.
Op dinsdag 4 september 2018 begon de A.S.B. met de competitie.
Op zondag 16 september 2018 begon de W.S.B met de competitie, afdeling B.
Op zondag 23 september 2018; aanvang competitie W.S.B. afd. A.
Eind september werd bekend, dat onze schietlocatie bij De Woord het laatste seizoen in
ging. Hierop zijn we gelijk op in gesprongen door alternatieve locaties te zoeken vanaf
seizoen 2019-2020. Met een extra Ledenvergadering en d.m.v. een stemronde op 7
november, is besloten om bij BijHillen te gaan schieten.
Half november werd het WK diopter gehouden bij de W.S.B. Daarbij hebben onze schutters
goede resultaten behaald!
In de klasse opgelegd: 3e André ten Dolle
Klasse B vrije hand: 1e Jan Grevink , 3e (gedeeld) Theo ten Dolle
Klasse A vrije hand: 4e André ten Dolle, 9e Michiel Oonk
Zowel aan de Aaltense Kampioenschappen (19 t/m 22 november 2018), als aan het NK Kaart
Winterswijk open vizier (4 t/m 9 februari 2019), hebben zich geen leden van onze vereniging
voor opgegeven.
Op maandag 4 maart stonden 2 C.S.V. teams in de boetebekerfinale van de W.S.B.
De uitslagen waren als volgt:
Diopter klasse A: S.V.K. 1 – C.S.V. 1 490-481
Hoogste schutter: André ten Dolle, 134
Open vizier klasse B : C.S.V. 2 - Nimrod 4 575-565
Hoogste schutter: Michiel Oonk, 119
Daarmee heeft CSV2 in het open vizier naast het kampioenschap, ook de beker in de wacht
gesleept!

Op zondag 10 maart 2019 werden dus de laatste thuiswedstrijden op zondag geschoten bij
De Woord. Als dank voor hun gastvrijheid de afgelopen 25 jaar (!), hebben we Volckmar en
Cora nog een presentje aangeboden.
Op zaterdag 23 maart 2019 was er de zwerfvuilactie georganiseerd door het Corles Belang.
Men ging zich die morgen verzamelen bij de Theetuin De Wacht van de fam. Tolkamp. In
samenwerking met de Kerstfeestcommisie Corle en onze vereniging . Gingen zij ’s morgens
het zwerfvuil verzamelen voor de clubkas.
Het seizoen 2018-2019 nadert zijn einde, maar dit seizoen hebben we maar liefst 3
kampioenen:
In de Winterswijkse Schietbond.: C.S.V. 2 en in de Aaltense Schietbond.:
C.S.V. 2 en C.S.V. 4
Standen in de A.S.B.:
1e team klasse A2 is 8e geworden met een gemiddelde van 555,43
2e team klasse A3 is 1e geworden met een gemiddelde van 571,07
Hoogste schutter in de klasse is geworden Michiel Oonk met een gemiddelde van 116,43
3e team klasse C2 is 88 geworden met een gemiddelde van 532,50
4e team klasse D3 is 1e geworden met een gemiddelde van 523,00
Standen in de W.S.B.:
1e team klasse H 7e geworden met een gemiddelde van 577,29
2e team klasse B1 1e geworden met een gemiddelde van 565,57
Hoogste schutter in de klasse is geworden Jopie Damkot met een gemiddelde van 115,21
3e team klasse B2 4e geworden met een gemiddelde van 552,83
4e team klasse D1 6e geworden met een gemiddelde van 522,00
5e team klasse E2 5e geworden met een gemiddelde van 516,42
Stand in de W.S.B. Diopter:
1e team klasse H 3e geworden met een gemiddelde van 488,00
Beste schutter in W.S.B. diopter is André ten Dolle in de klasse H met een gemiddelde van
132,5 en heeft een prijs gewonnen in de W.S.B.
Op vrijdag 7 juni organiseert de feestcommissie weer een gezellige feestavond . De
feestcommissie en het bestuur hopen op een grote opkomst van leden.

Secretaris Ronnie te Kronnie.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van C.S.V.

Agenda
23-24 Aug.

Volksfeest Corle. Om en bij “de Woord”.

27 Aug.

C.S.V Oefenavond, 20 u “BijHillen”

15 Sept.

C.S.V. Oefenzondag, 10 u “BijHillen”

4 Okt.

Eerste kaartavond, 20 u bij “Den Tappen”

