Parel, december 2007

Nieuws van het front stichting Curringherveld
In de serie ‘Nieuws van het front’ deze keer een bijdrage van de stichting
Curringherveld. Zo aan het einde van het eerste kalenderjaar van de
stichting (in oktober 2006 opgericht) zijn we heel blij te kunnen melden
dat de ontwikkelingen bij de werkgroepen C&HEK en NME voorspoedig
gaan en we dit jaar zelfs verrijkt zijn met een vitale werkgroep Ekohorn!
Was u gewend om de activiteiten in ons natuurgebied te zien als ‘het
werk van HEK’, blijft u dat dan vooral (óók) doen! De werkgroep C&HEK
was, is en blijft immers de ‘dagelijks beheerder’ van het Curringerveld;
alle activiteiten in het gebied vinden dan ook steeds plaats in overleg en
afstemming met HEK. De werkgroep C&HEK was tot vorig jaar een
werkgroep van de vereniging het Plaatselijk Belang. Zij beheerde
gronden in eigendom van Staatbosbeheer, vastgelegd in 5-jaarlijkse
contracten. Omdat C&HEK, als gevolg van nieuw provinciaal beleid, in
de toekomst zélf ook gronden moest kunnen verwerven en/of beheren
voor particulieren volstond deze opzet niet meer en werd gekozen voor
de rechtsvorm van een stichting.
We hebben hier dit jaar al invulling aan kunnen geven door als stichting
de voorlopige koopovereenkomst met de familie Gorter af te sluiten,
zoals u in de vorige Parel al hebt kunnen lezen. Maar wat u nog niet wist,
is dat de stichting dit najaar voor het eerst óók het beheer in handen
heeft gekregen van particulieren, te weten de familie van der Laan. Zij
zijn eigenaren van de poel en het geriefhoutbosje (circa 0.5 ha) dat direct
ten oosten grenst aan het hart van het Curringherveld; het perceel met
daarin de Poele van Boele en de werkschuur. Dit is heel goed nieuws
voor de stichting en wij danken Douwe en Ettie hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen. C&HEK zal in overleg met hen zeker een passende
beheersvorm voor dit mooie stukje natuur weten te vinden. Financieel
komt de overeenkomst erop neer dat de SAN-vergoeding
(Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer), die de fam. v/d Laan werd
toegewezen, wordt doorgegeven aan de stichting in ruil voor het beheer
door C&HEK. Het mag dan gaan om een klein oppervlak; het is wel een
groot gebaar: een voorbeeld dat misschien een vervolg kan krijgen.
Het onderstaande schema toont de organisatie van de stichting en de
werkgroepen. De Stichting Curringherveld is 'formeel beheerder'; C&HEK
is uitvoerend beheerder. De Stichting is met 3 mensen -dus wederzijdsvertegenwoordigd in de werkgroep C&HEK. Ook de werkgroepen NME
en -Ekohorn behoren tot de stichting Curringherveld, met elk 1

vertegenwoordiger. Deze werkgroepen werken op hun beurt nauw
samen met C&HEK, die met 2 resp. 3 mensen is vertegenwoordigd in de
werkgroepen NME resp. -Ekohorn. Deze ‘dwarsverbanden’ zijn o.i. een
voorwaarde voor goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. De
werkgroepen hebben elk hun eigen agenda, werkplan en begroting.

Per 1 december 2007 tellen we in totaal maar liefst 44 actief betrokken
vrijwilligers! Dit is een indrukwekkend aantal voor zo’n klein dorp als het
onze; Kornhorn mag trots op zijn op dit ‘menselijk kapitaal’! Daarom
gaan hieronder álle namen van álle vrijwilligers, met naam en toenaam.
Handig, en het is maar dat u het weet (als u het nog niet wist):
Het bestuur van de werkgroep C&HEK (9): Theo Woudstra (school),
Nico Veenstra (Plaatselijk Belang), Tim Storteboom, Jeen Stienstra, Ettie
v/d Laan (stichting), Klaas Frankes (VW-groep) en Tjeerd Drost (VWgroep), Nico Boele (Staatsbosbeheer en stichting) en Frank Blok
(stichting)
en de vrijwilligersgroep van C&HEK (17): Jappie v/d Veen, Hendrik v/d
Veen, Wieger v/d Vaart, Jan Snip, Henk Snip, Nico Reitzema, Job
Reitsema, Jan Renkema, Freerk Renkema, Dirk Renkema, Dirk
Postema, Tjeerd Poelman, Joop v/d Meer, Klaas Frankes, Edsge
Dijkstra, Tjeerd Drost en Sake Broersma
De NME-werkgroep (12): Anneke Zwart (school), Hotske Zwama, Ineke
Wildeboer (Ekohorn), Jaco Veenstra, Jappie v/d Veen (C&HEK), Lea v/d
Tuin (stichting), Harmke Storteboom, Jeltje Kloppenburg, Rob Heringa,
Tineke & Klaas Frankes (C&HEK) en Bobby Boele (school)
De werkgroep Ekohorn (11): Theo Woudstra (C&HEK), Ineke Wildeboer
(NME), Wim v/d Velde, Nico Veenstra (C&HEK), Tim Storteboom
(C&HEK), Marianne de Rooij, Piet Maring (stichting), Melle Hijlkema,
Bep Hijlkema, Sjanet Drost en Eddy Berends
De Stichting Curringherveld Kornhorn (5): Lea v/d Tuin, Piet Maring, Ettie
v/d Laan, Nico Boele en Frank Blok
En laten we vooral de volgende namen niet vergeten:
Facilitering/sponsoring 'in natura' ! (5): * vergaderruimte: Klaas & Coby
de Wit (firma de Wit, Kornhorn) * druk- en printwerk: Ineke & Rob
Wildeboer (Print Bizz Opende) * levering zaaizaden: Gerard Tjoelker
(Fixet Opende)
In een breder verband werken C&HEK c.q. de stichting Curringherveld
mee aan het dorpsvernieuwingsplan Visie Kornhorn Vitaal (VKV), dat in
2003 werd opgesteld. In dit plan werken vele partijen samen aan de
realisatie van het Multifunctioneel Centrum (MFC) voor het dorp, vanaf
2009, en de verdere ontwikkeling van het Curringherveld. Wij blijven met
2 mensen vertegenwoordigd in de nieuwe werk/stuurgroep VKV. In het

volgende schema is de relatie van C&HEK en andere partijen met VKV
per 1 september weergegeven. Ook hier weer vele dwarsverbindingen:
er is sprake van één groot samenhangend dorpsnetwerk; wij noemen dit
ook wel symbolisch het 'Ekoweb! Alle dorpelingen maken hiervan deel
uit; de vrijwilligers, het personeel en de leerlingen van de basisschool, de
ouders, álle natuurliefhebbers en recreanten, wandelaars en struuners,
dus ook iedereen die ons van heinde en verre komen opzoeken…
Wij danken de vrijwilligers voor hun grote inzet en betrokkenheid en
wensen een ieder gelukkige Kerstdagen en Nieuwjaar toe. En bij onze
jaarlijkse bijeenkomst op 8 februari hopen we onder toepasselijke
muzikale begeleiding het glas te heffen op ons prachtige natuurgebied.
De Stichting Curringherveld Kornhorn : Lea v/d Tuin, Piet Maring, Ettie
v/d Laan, Nico Boele en Frank Blok

