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         Jaaroverzicht Heurns Belang over 2021  

Leden: Op 31 december 2021 heeft Heurns Belang 358 leden (ultimo 2020: 345).  

Bestuur: de samenstelling van het bestuur op 31 december 2021: Bas Klompenhouwer (voorzitter), 
Thea Lammers (penningmeester), Dick Hengeveld (secretaris) en de overige bestuursleden Brenda 
Berendsen-Hengeveld, Bram Erinkveld, Bram Boland, Maarten van der Wouden en Matthijs 
Almekinders. Het bestuur heeft buiten de ledenvergadering 7 maal vergaderd in 2021. In verband met 
beperkingen in verband met corona zijn enkele vergaderingen digitaal gehouden.   
 
Ledenvergadering: 15 september 2021 in de grote zaal van Café Bruggink met 37 leden en 8 
kinderen van het kinderbestuur (inclusief aftredende en toetredende leden).   

Gelegenheden waarbij bestuur of bestuursleden van het Heurns Belang aanwezig waren:  

- gezamenlijke vergaderingen belangenverenigingen/platform van gemeente Aalten; 
- vergaderingen werkgroepen, regiegroep en kinderbestuur Heurns Veld, bijeenkomst sponsoren en 

vrijwilligers Heurns Veld;   
- besprekingen met o.a. gemeente Aalten, Kern met Pit, basisschool De Höve, belanghebbenden 
‘Uuthuuskes’ en klankbordgroep bestemmingsplan kern de Heurne.  

Activiteiten met betrokkenheid van Heurns Belang   

Subsidies Heurns Veld: in het verslagjaar is op basis van schriftelijke rapportages verantwoording 
afgelegd aan de subsidieverleners.    
Kern met Pit: In januari werd bekend dat het Heurns Veld de Kern met Pit Prijs Gelderland heeft 
gewonnen. De bijbehorende cheque ter waarde van € 1.500 werd in ontvangst genomen door leden 
van het kinderbestuur en een afvaardiging van het bestuur op het schoolplein van de Höve. Vervolgens 
werd vol ingezet op de landelijke Kern met Pit competitie en met succes. Ook hier werd de 1e prijs 
gewonnen: de prijs (€ 3.000) werd op 5 juni op het Heurns Veld uitgereikt door Annemarie Jorritsma. 
In het kader van de landelijke verkiezing is er een fietstocht georganiseerd en een knapzakroute voor 
kinderen. Tevens heeft de Achterhoekse bomenstichting het Heurns Veld verkozen tot groenste project 
van de Achterhoek. 
Fietstocht: helaas kon de jaarlijkse fietstocht met pinksteren in verband met beperkende maatregelen 
vanwege corona geen doorgang vinden; deze fietstocht werd ‘ingehaald’ op 5 en 6 juni in combinatie 
met de presentatie van het Heurns Veld voor ‘Kern met Pit’.  
De Heurnse Slag: vanwege corona is in 2021 afgezien van uitvoering.   
Sinterklaas: in verband met corona is er in samenwerking met de AHOV op 27 november een 
aangepaste sinterklaasviering gehouden. Sinterklaas en de Pieten hebben een route afgelegd in De 
Heurne en de langs de route aanwezige kinderen ontvingen allemaal iets lekkers.       
Rabo ClubSupport: in 2021 hebben we dankzij een behoorlijk aantal stemmen € 594,76 extra 
inkomsten ontvangen.  
Communicatie: er is veelvuldig met de leden en inwoners gecommuniceerd onder andere via de 
website, Facebook en in De Band. Met daarin ook veel aandacht voor het kinderbestuur en het Heurns 
Veld.  
Uuthuuskes: In het najaar zijn de twee Uuthuuskes in gebruik genomen.  
Bestemmingsplan kern de Heurne:  In oktober is er samen met de klankbordgroep een overleg 
geweest met de wethouder Ted Kok. Het bestemmingsplan met ruimte voor maximaal 18 
woningen wordt voorbereid en zal voorjaar 2022 in procedure worden gebracht. 
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Veilige oversteekplaats 
In nauw contact met school de Höve en het kinderbestuur is er overleg geweest met de 
gemeente (en de kinderraad) om ter hoogte van de aansluiting van de Riete op de Lage 
Heurnseweg een veilige oversteekplaats te realiseren voor kinderen die van school naar het 
Heurnse Veld gaan en vice versa.  
Lidmaatschap: Aandacht is gevraagd voor het persoonlijk lidmaatschap, als gezin kun je geen lid 
zijn, slechts een van beide is dan lid en stemgerechtigd.    
UBO (Ultimate Beneficial Owners; oftewel belanghebbenden): door een wettelijke verplichting 
zijn alle bestuursleden van Heurns Belang in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven. Deze inschrijving draagt bij aan het voorkomen van fraude, witwassen en 
terrorismefinanciering.   
 
Heurns Veld: 
Met inzet van heel veel vrijwilligers is het Heurns Veld dit jaar geheel gerealiseerd en in gebruik 
genomen. 
De belangrijkste activiteiten: 
- begin van het jaar zijn Dennis en Brenda Berendsen als beheerders benoemd; 
- in februari hebben kinderen geschaatst op het krabbelbaantje; 
- overleg met Figulus resulteerde in kindertheater op 24 juni; 
- een welkomstbord is geplaatst, daarnaast een sponsorbord en een informatiekast; 
- bij de waterpomp is een houten waterbaan gemaakt; 
- op het sportveld is een ballenvanger geplaatst; 
- op 17, 18 en 19 augustus zijn de eerste ‘Heurnse Blagen Dagen’ gehouden, georganiseerd 

met medewerking van de CJV. Er hebben zo`n 80 kinderen van groep 3 t/m 8 van de 
basisschool meegedaan. Een groot succes; 

- op 8 september kwam een ‘SRV wagen’ op het Heurnse Veld. Thema was Wederopbouw in de     
  Achterhoek met een divers aanbod voor kinderen en met name gericht op duurzaamheid. De     
  middag werd georganiseerd door de Stichting Staringeducatie en vrijwilligers van het Heurns  
  Veld. 

- officiële opening van het Heurns Veld voor een breed publiek zat er vanwege corona niet  
 in. Wel voor de schoolkinderen en leerkrachten van de Höve, namelijk op 15 september met  
 medewerking van Hans Keuper, wethouder Hans te Lindert en Kinderburgemeester Novin  
 Mateman; 
- sponsoren en vrijwilligers zijn 9 oktober door middel van een gezellige middag met barbecue  
    bedankt voor hun inzet en bijdragen; 
- gedurende het afgelopen jaar is de werkgroep moestuin actief geweest en heeft verschillende  

activiteiten georganiseerd gedurende het oogstseizoen. 18 oktober is de moestuin winterklaar 
gemaakt en is het afgesloten met een lekkere pan met boerenkool en rookworst; 

- eind oktober zijn er in samenwerking met de werkgroep Akkerranden meer dan 3.500 bollen    
    gepoot door de kinderen van de Höve; 
- wekelijks vinden twee sportieve activiteiten op het veld plaats, Walking Football en      
    Bootcamp; 
- eind 2021 is een begin gemaakt met de aanleg van een blotevoetenpad; 
- op initiatief van het kinderbestuur is er medio december een kerstboom met verlichting 

geplaatst; 
- provincie Gelderland heeft het Heurns Veld uitgekozen om vrijwilligers in het zonnetje te 

zetten. Gert Rougoor en Alieke Ormel zijn uitgebreid geïnterviewd op de ‘Gelderse 
Bedankbank’; 

- de media wisten het Heurns Veld meerdere keren te vinden. Leden van het kinderbestuur, het  
    bestuur en diverse vrijwilligers hebben voor de camera gestaan.  
 
Net als in voorgaande jaren heeft het Heurns Belang heel veel te danken aan vrijwilligers die  
achter de schermen zoveel tijd en energie hebben besteed aan de Heurnse gemeenschap. Dank 
daarvoor en we hopen dat het Heurns Belang ook in 2022 weer een beroep op jullie kan doen.    


