Nieuws van het front stichting Curringherveld
Kornhorn, december 2008; we sluiten alweer het tweede kalenderjaar af.
Het was een hectisch financieel crisisjaar voor de economie maar als
stichting kunnen we gelukkig melden dat de werkgroep C&HEK ‘van
nature wel wat hektiek gewend is’ en dat het dank zij hun onuitputtelijke
duurzame energie de werkgroepen NME en Ekohorn voor de wind gaat.
De stichting Curringherveld is een natuurbeherende instantie die
uitsluitend door (momenteel liefst 44) vrijwilligers wordt gerund en die
geen commerciële doeleinden nastreeft (non-profit). De stichting heeft
geen mensen in dienst en er is ook geen sprake van bezoldiging van
medewerkers. De stichting heeft zelfs geen kantoor of werkruimte en
heeft vooralsnog geen middelen. Het zijn feitelijk de bewoners van het
dorp Kornhorn (700 inwoners), de vrijwilligers, die alles op persoonlijke
titel, direct of indirect, bijdragen! De enige structurele vergoeding die wij
ontvangen is een bijdrage van Staatsbosbeheer (als juridisch eigenaar
van het natuurterrein). Alle inspanningen zijn erop gericht het circa 6 ha
grote natuurgebied, dat steeds voor het publiek is opengesteld, zo goed
mogelijk te beheren (maatschappelijke functie). Door een adoptiesamenwerkingsverband met de Maranatha basisschool wordt het gebied
structureel in het onderwijs ingepast t.b.v. natuur- en milieueducatie.
En door samenwerking met het Plaatselijk Belang Kornhorn, de
Gemeente Grootegast, de provincie Groningen en instanties als de
werkgroep Streekinitiatief- en Leader Action Group LAG-Westerkwartier
wordt het gebied onder de aandacht gebracht als natuur- en
cultuurhistorisch erfgoed binnen de Ecologische Hoofdstructuur en
proberen we ook voorzieningen te realiseren. Dit gebeurt doorgaans op
projectmatige basis waarbij wij gebruik maken van gesubsidieerde
(overheids)trajecten en/of sponsoring. Deze trajecten zijn meestal van
korte duur maar kunnen ook langjarig zijn, zoals onze bijdrage in het
project Kornhorn Vitaal dat al loopt vanaf 2003 en dat in 2009 zal worden
afgerond met het begin van de bouw van een groen MFC voor ons dorp.
Terugblikkend op het jaar 2008 komt als toch eerste het schoolproject
Kunst bij de Kiep in mei in gedachten. De Maranathaschool heeft samen
met de NME-werkgroep dit lustrumproject tot een groot succes weten te
maken. Er kwam een heuse kunstroute in het Curringherveld en de
kunstwerken van de schoolkinderen werden vastgelegd in een prachtige
verjaardagskalender die in het dorp werd verkocht. Het project werd

genomineerd voor de provinciale Onderwijsprijs 2008 die ook in de
wacht werd gesleept en wel unaniem omdat ook nog de publieksprijs
werd gewonnen! Dus op 18 maart 2009 gaat de school met de NMEwerkgroep naar de finale van de nationale Onderwijsprijs in Amsterdam.
De NME-werkgroep heeft bovendien dit jaar het z.g.n. Sporenpad
ontwikkeld en grotendeels al aangelegd. Naast het Kabouterpad voor
onderbouw-leerlingen is dit (dier)sporenpad een mooie uitbreiding als
speciaal onderwijspakket voor bovenbouw-leerlingen. In het kader van
de projectweken van de basisschool in mei 2009 zal dit unieke
Sporenpad feestelijk worden geopend.
De werkgroep Ekohorn heeft zich ook in 2008 weer gemanifesteerd als
kundig organisator van evenementen. Zo organiseerden zij i.s.m. de
stichting Mien Westerkwartier op de Open Monumentendag op 13
september een schitterend mooi Streektoalfestival op de Ekohorn. Juist
in die week werden ook de opvoeringen van SWET in Kornhorn
gehouden; er zijn dagen of perioden waarop alles op zijn plek valt!
Last but not least de werkgroep C&Hek die wekelijks in de slag is om het
groenbeheer te doen, de akkers te bewerken of de werkgroepen NME en
Ekohorn te ondersteunen. Hulde aan ‘De mannen’ die dit werk doen; zij
vormen de ruggengraat van het Curringherveld. Wel jammer dat de
roggeoogst ook dit jaar weer geen succes was; toch hebben bezoekers
van het Curringherveld ook dit seizoen weer genoten van de mooie
roggeakker met kleurrijke ondergroei (zie ook de verjaardagskalender
foto van de maand augustus met daarop de Vlinders als de ecologische
voetafdruk van groep 0 en 1). Dit jaar zal er, na 10 jaar winterrogge, voor
het eerst als experiment zomergerst bij de hooikiep verbouwd worden.
We proberen regelmatig verslag te doen van onze activiteiten en
projecten op onze website www.cenhek.nl en houden ons aanbevolen
voor vragen, tips, foto’s etc. Ons emailadres is info@cenhek.nl. Op de
site staat ook informatie over onze omgeving, met weblinks. Er is een
goede belangstelling voor met circa 1000 tot 1500 bezoekers per maand.
Wij danken alle vrijwilligers en wensen een ieder gelukkige Kerstdagen
en Nieuwjaar 2009 toe. En op onze jaarlijkse bijeenkomst op
vrijdagavond 6 februari 2009 hopen we onder de vocale begeleiding van
het Cecilia Quintet weer het glas te heffen op ons mooie natuurgebied.
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