Nieuws van het front stichting Curringherveld
Met veel genoegen kunnen we hierbij melden dat ons natuurgebied vorige week is genomineerd voor
een belangrijke landelijke natuurprijs! We citeren het persbericht van het Nationaal Groenfonds:
Hoevelaken, 19 oktober 2009

Curringherveld genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009
De jury van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs heeft deze week de nominaties bekend
gemaakt. Uit 150 inschrijvingen werden elf projecten geselecteerd die meedingen naar de
hoofdprijs van € 5.000,-. Daaronder het project ‘Natuurlijk contact met het Curringherveld’
Naast de hoofdprijs worden er op 26 november tijdens de Kennisdag 'Samen voor Natuur'
ook een tweede en derde prijs uitgereikt. Het publiek kan tevens zijn eigen favoriet
belonen met een cheque van € 1.000,-. Dit jaar wordt voor het eerst ook uitgereikt de
Aanmoedigingsprijs van € 500,- voor het meest veelbelovende project voor de toekomst.
Elf genomineerden
De genomineerde projecten zijn (in alfabetische volgorde):
1. Atelier De Stal Natuureducatie, Atelier De Stal (Sevenum, Limburg)
2. Behoud en verbetering woon- en leefomgeving Zeijen, St. Zeijerwiek (Drenthe)
3. Connect Your Nature, Landschap Noord-Holland (Noord Holland)
4. De Nieuwe Wildernis, Ver. De Nieuwe Wildernis (Drenthe)
5. Heemtuin en natuurpark Tussen de Venen, St. Menterheem (Muntendam, Groningen)
6. Gorsselse heide, St. IJssellandschap (Overijssel)
7. Natuurgolfbaan Gaasterland, St. Golfclub Gaasterland (St. Nicolaasga, Friesland)
8. Natuurlijk contact met het Curringherveld, St. Curringherveld (Kornhorn, Groningen)
9. Nét werken in het grenspark, Benego / Grenspark de Zoom (Noord-Brabant/België)
10. Parknatuur.nl, De Heer & Co (Utrecht)
11. Verwerving en herinrichting van het Veenwater, St. De Bovenlanden (Wilnis, Utrecht)
Kennisdag ‘Samen voor Natuur’
De 'Samen voor Natuur' Kennisdag is op 26 november van 10 tot 17 uur. De Kennisdag is
georganiseerd door SBNL, Hogeschool Van Hall Larenstein en Nationaal Groenfonds bij de
Hogeschool in Velp. Voor meer informatie, o.a. over het dagprogramma kunt u de homepage van
onze website www.curringherveld.nl ofwel www.cenhek.nl raadplegen.
Opnames film
T.b.v. de presentatie op de 26e zal van ieder project een korte beeldimpressie gemaakt worden. Het
bedrijf Marreck Media Producties uit Hilversum zal de opnames in het Curringherveld maken. Wij
kunnen hen op korte termijn verwachten.....

Overige berichten van de stichting Curringherveld
Honden in het Curringherveld
Een aantal jaren geleden heeft de Stichting Curringherveld als beheerder een besluit genomen m.b.t.
honden in het natuurgebied. Dit besluit was een lastige, is niet lichtvaardig tot stand gekomen en had
een lange voorbereidingstijd.
Honden en natuurterreinen, goed voor veel emotie, bijna overal, zo ook in ons Kornhorn.
Ons dorp wat door u allen is geliefd vanwege de rust welke er heerst, de geuren en kleuren van
bloemen, bomen en landschap, en vul uw eigen woorden maar in... Gelukkig maakt u ruimschoots
gebruik van de mogelijkheden om er van te genieten en daar is het ook voor bedoeld.
Velen van u hebben een hond en wat is er mooier dan dat deze heerlijk vrij kan rondspringen. Dat
gun je iedere hond toch? Maar, ook velen van u hebben geen hond als bewuste keuze en hebben ook
niets met honden. Dit was voor de stichting een gegeven vooraf.
Wij zijn als Stichting niet voor onze verantwoordelijkheid weggelopen, hebben alles overzien en met
iedereen rekening gehouden en destijds besloten dat honden welkom zijn mits aangelijnd en u de
uitwerpselen van uw huisdier verwijdert naar plaatsen waar de schoenen van wandelaars en kinderen
niet komen.
Gelukkig ontdekken steeds meer kinderen het Curringherveld vanwege het Kabouterpad en het
Sporenpad. Daar zijn we erg blij mee, maar dit vraagt wel dat een ieder zich aan de afspraak moet
houden. Hondenpoep onder de schoenen, aan de knieën en handen is geen pretje!
Maar ook watervogels en andere dieren hebben belang bij rust in het veld.
Er hebben ons nog geen berichten bereikt waardoor wij ons besluit zouden moeten bijstellen; wel dat
we via de Parel de afspraak nog eens helder moeten communiceren. Bij deze doen we dat dan ook.
Zo blijft er gelegenheid voor u voor een wandeling met de hond en kunnen kinderen onbekommerd
op handen en voeten van de natuur genieten en verstoren we de fauna minimaal.
Helaas is het Curringherveld nog steeds tè klein om het voor en ieder maximaal naar de zin te maken.
Graag willen we u verzoeken ons besluit te respecteren en zo het terrein met elkaar te delen.
Het beheer en onderhoud van het terrein wordt verzorgd door de vrijwilligers uit ons dorp.
Dit doen ze graag en met erg veel plezier, maar vinden het uitermate vervelend als een dorpsgenoot
tegenkomen die zich niet aan de afspraak wil houden en liever dan een andere kant uitkijkt….
Ze willen en moeten geen politie worden; Breng hen s.v.p. niet in verlegenheid.
Dus….. honden aan de lijn en poep opruimen! Zo blijft het Curringherveld vàn en vòòr iedereen.
Brommers en motoren in het Curringherveld
Het behoort bij het opgroeien van de jeugd: crossen op je eerste brommertje!
Dat snapt eigenlijk iedereen en de Stichting ook wel degelijk. We snappen ook heel goed dat je van
de paden in het natuurgebied een mooi circuit kunt maken, maar iedereen snapt ook dat dit moeilijk
te combineren valt.
Toch komt het de laatste tijd regelmatig dat je denkt: “het lijkt hier wel Trimunt!”
Crossen akkoord, maar zoek een plek waar het anderen niet tot overlast leidt, dus niet in het
Curringherveld.
We gaan er van uit dat ouders ons hierbij willen meehelpen!

