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Plattelandscafe 21 Juni
Op de avond van de langste dag heeft de Werkgroep Streekinitiatief
haar 5e Plattelandscafe gehouden in de open lucht van het Curringherveld.
Het was een verrassende avond; mooi weer, optreden van Cresendo,
djembe-workshops en leuke ontmoetingen. Centraal stond het thema: Meer samenwerking door alle organisaties, verenigingen, stichtingen e.d. welke zich bezig houden met Natuur- en Milieueducatie
in het Westerkwartier. Niet voor niets dus dat dit verhaal in het Curringherveld werd verteld. We zijn natuurlijk al een paar jaar bezig,
maar inmiddels is het Curringherveld natuurlijk wel hèt schoolvoorbeeld van een goed educatiegebied. We hebben niet alleen een
prachtig gebied, mooie praktijkmiddelen, een enthousiaste school
en personeel, maar ook zeker zo belangrijk; een zeer actieve NMEgroep welke steeds weer kans ziet om prachtige en aansprekende
programma's te maken.
In de nabije toekomst komt er meer samenwerking tussen Penta
Primair, Westerwijs, IVN, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap,
Stichting Curringherveld en anderen, om zo voor de gehele regio
voor scholen bvb programma's te ontwikkelen. Het zou dus best
kunnen dat ons Curringherveld in de toekomst vaker gebruikt gaat
worden. Hoe dit gaat werken, gaan we met elkaar bespreken.
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Ditjes & Datjes
Nico Veenstra, sinds 2005
voorzitter van de Ekohorn
en C&HEK is afgetreden. Hij
heeft geen tijd meer wegens
zijn werkzaamheden in het
buitenland. Wij wensen hem
heel veel succes in de toekomst en bedanken hem
voor ruim 5 jaar inzet!
Mv Ietje Reitzema is de
nieuwe koffiedame. Zij zet
iedere dinsdagmorgen koffie
voor de vrijwilligers in het
Curringherveld. Bedankt! En
welkom.

Donderdag
2 September

De grootste kracht van alles wat er op en om het Curringherveld
gebeurt—zijn de vrijwilligers. Zij zijn de schouders, ruggengraat,
handen en voeten van de stichting en de werkgroepen.

Vraag hem/haar mee! De beste kennismaking is erin duiken! Geef
hen ook de voldoening van doorgeven aan de toekomst.
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VLEERMUIZENEXCURSIE
Start: om 20.30 vanaf de Curringherschuur.
Alle Geïnteresseerden welkom, deelname
gratis!
Onderzocht wordt of de vleermuizenbunker
die nu een jaar in gebruik is al bewoond is!
Vorig jaar zijn 5 soorten gevonden op het
veld, zullen het er dit jaar meer of minder
zijn? Spannend!

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST, details
Dinsdag
14 September volgen later nog maar noteer maar vast in de
agenda!

4 t/m 10 Oktober (week
40)

Cu

In de vakantie tijd en ook
daarvoor is het leuk om te
zien dat er spontane vrijwilligers langskomen zoals
Freek vd Heide, Bertus
Kloppenburg en zijn vriendin Denise. Wij waarderen
dit enorm! Het brengt een
hoop extra positiviteit op
het veld wanneer dit soort
dingen gebeuren!

AGENDA

Gezocht; Je Buurman/vrouw

We weten dat we niet oneindig beschikking hebben over de vrijwilligers die we hebben. Daarom hebben we ook nooit genoeg vrijwilligers! Ken je iemand die interesse zou hebben om vrijwilliger te worden voor de werkgroepen?

Tjeerd Poelman en Nico
Reizema zijn niet meer
beschikbaar als vrijwilliger
en wij bedanken hun beiden hartelijk voor hun
inzet!

NME EGELWEEK De gehele week maken
de kinderen kennis met de egel. Hoe leven
ze, wat eten ze, waar blijven ze „s winters,wat
is een egelvriendelijke tuin, welke hulp hebben egels nodig, wat moet je niet doen; kortom de kinderen krijgen alles over het leven
van de egel te weten en gaan ook zelf aan de
slag!

Lief en Leed
In Memoriam; Edsge Dijkstra

De stichting wenst Mv van der
Meer sterkte en beterschap en
haar familie steun in deze zware
tijd van ziekte.

COLOFON: IN OPDRACHT VAN STICHTING CURRINGHERVELD, DRUKWERK DOOR PRINT BIZZ OPENDE, MET DANK AAN STAATSBOSBEHEER EN DE WERKGROEPEN
EKOHORN, NME EN C&HEK. CONTACTINFORMATIE; INFO@CENHEK.NL, WEBSITE; WWW.CURRINGHERVELD.NL. ONTWERP DOOR JOLANDA WILLEMSE
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Curringherveld
Stichting

Van de Voorzitter
Voor ons ligt het eerste nummer van de Nieuwsbrief voor vrijwilligers van het Curringherveld. Waarom een nieuwsbrief? Eigenlijk komt het omdat er zoveel vrijwilligers zijn. Er zijn nu 44
mensen actief in en rond het Curringherveld en dan is het fijn
dat iedere vrijwilliger weet wat er gebeurt. En hoe kun je dat beter doen dan met een nieuwsbrief? En ook nu is het Staatsbosbeheer die het mogelijk maakt om deze nieuwsbrief te maken. Jolanda Willemse, stagiaire bij SBB, mocht tijd vrijmaken om een
nieuwsbrief voor ons op te zetten. Een heel aantal mensen kent
Jolanda inmiddels. Zij heeft kort geleden ook een vogelinventarisatie in het Curringherveld gemaakt. Zij helpt de stichting ook
met het opzetten van P.R. plan.
Afgelopen weken hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden in het Curringherveld. Vernielingen door jeugd en overlast
van niet aangelijnde honden. We hebben hierover een goed gesprek gehad met verschillende mensen. Als er vrijwilligers zijn
die vernielingen constateren in het gebied graag dit even doorgeven aan de leden van de stichting. Wij zijn ons ervan bewust dat
vrijwilligers het wel eens moe zijn dat er vernielingen plaatsvinden. Het lijkt soms onbegonnen werk. Maar dat is het niet. Een
gebied dat er netjes blijft uitzien heeft minder aantrekkingskracht voor vandalisme en vernielingen. Het kost tijd, energie en
geduld. Maar we blijven volhouden. Met grote dank aan al die

vrijwilligers die voor herstel en reparatie zorgen!
Verder heeft de NME werkgroep weer haar inmiddels beroemde projectweken gehad. De weken zijn afgesloten met workshops voor alle leerlingen in het Curringherveld. Door de inzet
van ouders, vrijwilligers en de leerkrachten van de Maranathaschool is dit een dag met een gouden randje geworden. Verder heeft het plattelandscafé Westerkwartier zijn bijeenkomst
in het veld gehouden. Dat leverde mooie publiciteit op. We
zijn trots op “ons” Curringherveld en dat willen we graag laten
zien.
Als stichting hebben we subsidie gekregen van de Koninklijke
Heide Maatschappij. Dat geld kunnen we gebruiken om ons als
stichting te helpen bij vragen als : hoe ga je als organisatie met
je vrijwilligers om? Hoe zien onze vrijwilligers de toekomst
van het Curringherveld, moet alles blijven zoals het is of willen
we meer. En wat willen we dan? Dinsdag 14 sept. a.s. willen we
dit graag met al onze vrijwilligers bespreken. Noteer de datum
alvast, de officiële uitnodiging komt nog.
We zitten nu vlak voor de vakantie, en gaan een periode van
rust en ontspanning tegemoet. We hopen dat veel dorpsgenoten en toeristen in het Curringherveld komen en genieten van
alles wat er groeit en bloeit.
Lea van der Tuin-Kuipers.

Projectweken Maranathaschool Groot Succes!
„Het was veel en het
lukte!‟ Aldus Bobby bij
de evaluatie over de
projectweken van de
Maranathaschool.
Op 23 Mei gingen alweer voor de 7e keer
de projectweken van
start. Deze keer werden die ingeleid door
Ragna van Sonsbeek, de NME coördinator van buurgemeente
Achtkarspelen. Het thema van dit jaar was “Curringherveld in
Bloei”. En dit was een uitstekend gekozen thema, want oh wat
stond het Curringherveld er mooi bij deze lente. De kinderen
lieten zien dat ze al ontzettend veel wisten. Een goed teken van
het succes van de Natuur en Milieu Educatie!

school. Er waren excursies naar; imker Henk Wieringa (zijn bijen maken honing van de bloemen op het Curringherveld) waar
werd uitgelegd over bijen, de kasten en honingproductie. En de
Kruidhof in Buitenpost mocht ook niet achterblijven en was
vooral bij groep 5 en 6 een groot succes. Groep 1 t/m 4 ging op
excursie met Nico op het Pettenpad en werd als zeer leuk ervaren
door de kinderen.
De kleine problemen die gepaard gaan met een groot project
werden door de vrijwilligers kundig en snel opgelost.
Er waren veel vrijwilligers nodig om dit jaar alles weer tot een
succes te maken en bij wijze van deze nieuwsbrief wil de stichting graag iedereen
heel hartelijk bedanken voor hun
medewerking.

Met en voor elEr zijn verschillende activiteiten uitgevoerd op verscheidene
kaar! Daar doen
locaties; op school, op het Curringherveld en op excursies. Voorwe het voor!
al de plantenpers was een groot succes bij de kinderen op
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Curringherveld Natuurlijk!
Er groeit, bloeit en leeft van alles op het Curringherveld. En dat is de moeite van het onderzoeken waard! En onder dat motto is er
dit jaar door een stagiair van Staatsbosbeheer (Jolanda Willemse) een zangvogelinventarisatie uitgevoerd op het Curringherveld.
Deze zijn gedaan op 26 Mei en 2 Juni waarbij rond zonsopgang gestart werd (±5.30), want dat is wanneer de vogels het hardst
zingen. Hierbij zijn 37 zangvogelsoorten aangetroffen! Bij het noteren hiervan is onderscheid gemaakt tussen zingend (wat betekend dat ze een territorium verdedigen en waarschijnlijk ook broeden op het Curringherveld) en overvliegend/foeragerend. (wat
niet perse betekend dat het een permanente bewoner is van het Curringherveld maar dat deze even komt kijken/snacken) Maar dit
zijn nog lang niet alle vogels. Vogels die „s nachts en later op de dag actief zijn zitten er nu niet bij. Voor volgend jaar is het de bedoeling om een volledige broedvogelinventarisatie uit te voeren. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er gekeken naar organisaties
zoals de IVN en SOVON. Als iemand interesse heeft om hierbij betrokken te zijn dan hoort de stichting graag van je.
Hieronder een lijst van de zingend aangetroffen soorten;
Fitis, Tjif tjaf, Houtduif, Winterkoning, Meerkoet, Roodborst, Merel, Pimpelmees, Spreeuw, Koolmees, Gaai, Ekster, Zwartkop,
Vink, Zanglijster, Gekraagde Roodstaart, Ringmus, Zwarte kraai, Tuinfluiter, Grote Bonte Specht, Grasmus, Spotvogel, Kleine Karekiet, Heggenmus,
Hieronder een lijst van de foeragerende en/of overvliegende soorten;
Kauw, Gierzwaluw, Waterhoen, Holenduif, Wilde eend, Kievit, Boerenzwaluw, Scholekster, Nijlgans, Aalscholver, Kleine Mantelmeeuw, Buizerd, Fazant.
Er zaten ook twee soorten bij die op de rode lijst staan—wat inhoud dat hun aantallen in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk
zijn afgenomen ; namelijk de Ringmus en de Boerenzwaluw.

Rietorchis

Verder in het kader van onderzoek is er dit voorjaar een vegetatiekartering van de planten en vegetatietypen uitgevoerd op het Curringherveld door een professioneel deskundig bedrijf. De uitslag daarvan zien we nog tegemoet. Maar het gaat een beeld geven van alle typen vegetatie en
soorten op het Curringherveld. In dat licht is het ook mooi om te melden dat het hartstikke goed
gaat met de rietorchis. (latijnse naam Dactylorhiza majalis.) Waren er 3 jaar geleden nog maar
3—vorig jaar waren dit er al 12—en dit jaar zijn er al meer dan 30 gezien! Het is een plant die beschermd is via de rode lijst en ook nog erg zeldzaam. Dus niet plukken! Deze plant bloeit van mei
tot ongeveer half juni en geeft aan dat de grond waar hij groeit matig voedselrijk is, vochtig is met
basische invloed (kalkrijk). Dus geen overbemest, verzuurd Curringherveld! En dit is hele mooie
indicatie voor de natuurwaarde. Links een foto van deze mooie bloem.

Waarschijnlijk is het je wel opgevallen. De mooi liggende, geweven meidoornhaag. Linda Meijvogel van Staatsbosbeheer had dit
samen met Jeltje als project op zich genomen. Er zijn zelfs wedstrijden in het zuiden des land met betrekking tot meidoornhaagvlechten, en die hebben ze dan ook bezocht als voorbereiding op het vlechten van de heg bij het Curringherveld. De meidoorn is
een veerkrachtig organisme! Dat blijkt wel doordat hij nog steeds doorgroeit na bijna helemaal doorgehakt te zijn. De bast voedt
nu de rest van de struik. Ook wel even wennen die nieuwe heg, maar het resultaat is inmiddels goed te zien! Je snapt dan ook hoe
vroeger toen er nog geen draad en gaas was het vee op een natuurlijke wijze werd gekeerd.
Ook dit jaar is weer de historische akker aan de Leidijk ingezaaid met hulp van de middenbouw van de Maranathaschool. Daar
valt bij te melden dat de verwilderingbloemen voor nu voornamelijk bestaan uit onkruid die toch echt niet was ingezaaid! Er wordt
door C&HEK in samenwerking met bestuurslid Frank Blok gezocht naar een passende oplossing die waarschijnlijk komt in de
vorm van Phacelia. Voor dit jaar is (voor nu) de
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Ekodroom!
Vanuit alle werkgroepen klinkt de roep
om niet te wachten op een MFA maar nu
al wel te zien of we toch een voorziening

„ergens tussen de Ekohorn en de
vuurplaats‟ kunnen realiseren. Deze
ruimte is nuttig en nodig voor schaftgelegenheid, werkruimte, WC, info, opslag,
en zo voort! Frank, Gerrit, Jeltje en
Freek Postema „de koppen‟ bij elkaar

bloemen

inen

gestoken en de ideeën op papier gezet. We
moeten dan nog wel een goed verhaal hebben naar gemeente en provincie om dit kunnen bouwen in de Ecologische Hoofdstructuur en geld „vinden‟.
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Werkgroep C&HEK

Werkgroep Ekohorn

Een natuurgebied, dus ook het Curringherveld, kan niet zonder beheer en dat is mensenwerk. Hierbij moeten steeds keuzes worden gemaakt en moet je soms dingen doen die erg
rigoureus zijn. Zo hebben we de afgelopen tijd weer flink gezaagd in de houtsingels. Van oudsher werden de singels gebruikt voor hout voor dagelijks gebruik en boden schaduw en
luwte. Zagen lijkt verlies; maar zie maar eens hoe een singel
na een paar jaar weer voller terugkomt! Zo heb je duurzaam
gebruik van je houtsingel. Regelmatig krijgen we les van Linda welke ook (samen met Jeltje) de meidoornheg naast het
pad heeft gelegd.

De werkgroep Ekohorn heeft de afgelopen jaren diverse evenementen georganiseerd, dit alles met veel succes. Denk aan een
aantal monumentendagen, winterwandelingen en een Abel
Tasman wandeltocht. Naast deze organisatie van deze evenementen en natuurlijk het vullen van het Ekohorn podium, zit
de werkgroep momenteel op 2 sporen. Spoor 1 is het organiseren van podium activiteiten in Ekohorn, terug naar de basis
dus en daarnaast het faciliteren van het natuurgebied voor
evenementen en het vullen van Ekohorn. Alsof de werkgroep
een producent zou zijn. Zoals het gebied aandacht geniet van
scholen en derden mbt o.a. Kabouterpad, zo leeft ook de vraag
bij artiesten, kunstenaars en anderen om het eea te doen in
Ekohorn. De werkgroep faciliteerd dus bv: catering, stroom,
water, en andere voorkomende zaken. De opdrachtgever regelt
daarnaast zijn eigen zaken. Dit kan ook financieel de Stichting
ten goede komen.

Gerrit Drost heeft met zijn deskundige ogen naar alle voorzieningen zoals de Hooikiep, de vlonder en de bruggetjes gekeken. Zo kunnen we het onderhoud goed plannen en begroten en—naar we hopen— ook tijdig uitvoeren.
Alle „kruip-door-sluip-door-paadjes zijn weer van houtsnippers voorzien, maar ook de ondergrond van de fietsenstalling
en de Kaboutervertelplekjes.
Dit jaar gaat het tot nu toe erg goed met de Roggeakker inclusief de zogenaamde. „akkeronkruiden‟ zoals de Korenbloem
en de Klaproos. We denken zelfs aan oogsten! Michiel Hut is
gevraagd om met een klein maaiertje met vangbak de rogge te
maaien. Vervolgens is het dan een kleine moeite om dit op te
bossen en in een stuik te zetten. Roggebrood uit het Curringherveld!

Kortom we blijven organiseren maar gaan ook faciliteren.
Van een andere aard: wij zoeken jonge energieke mensen die
ons willen helpen bovenstaande de komende jaren te realiseren.

Tot slot: vanaf het begin vergaderen we als werkgroep in de
kantine van Fa. De Wit. Er vind een grote verbouwing plaats
en de familie de Wit heeft voorzichtig gevraagd of wij ook
andere mogelijkheden hebben. We zijn de familie De Wit zèèr
erkentelijk dat wij steeds welkom waren en dat de koffie ook
altijd gratis klaar stond. Als we terugrekenen komen we bijna
uit op 100 keer ……….!!! Veel dank !
Als regel komen we elke dinsdagmorgen bijeen om aan de
slag te gaan, maar is er iets tussendoor dan zijn we er ook.

Stuurgroep Visie Kornhorn Vitaal
Vanuit Stichting Curringherveld denken Piet Maring en Nico
Boele mee in de Stuurgroep Visie Kornhorn Vitaal.

bij niet op een dood spoor.

Inmiddels weten we ook wat we aan de gemeente hebben , maar
weet de gemeente ook wat ze aan ons als dorp hebben. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was een belangrijk signaal en heeft er voor gezorgd dat we niet zijn afgeserveerd. Natuurlijk zal het benodigde budget een groot probleem zijn voor
de eerstkomende jaren, maar dat is voor de Stuurgroep nog geen
reden om er mee te stoppen, er zullen ook weer betere jaren komen. Wel wil de gemeente meewerken om aan een geschikte
Dit betekent dat de kwaliteit en de inhoud van het plan nog
kavel te komen, wel met de nadrukkelijke boodschap dat het
steeds erg goed is! Wat we inmiddels zeker weten is dat de optie dorp hierbij het initiatief moet nemen. Daar is mee te leven, al
voor locatie Gorter van de baan is en dat we op zoek moeten (en vraagt dit wel meer inzet vanuit het dorp als nu toe nodig was.
ook actief zijn) naar een andere locatie. Gelukkig zitten we hierGoede dingen komen langzaam is een gezegde; dit kan ook zeker gezegd worden over het proces om in ons dorp een Multifunctionele Accommodatie te krijgen. Als Stichting vinden we
het nog steeds erg belangrijk om deze voorziening te krijgen aan
de rand van het natuurgebied. En gelukkig is ook nog steeds het
bestuur van het dorpshuis en Penta Primair deze mening toegedaan!

