
De                     De Heurne, augustus 2020
 
                                                    
                                                 

                                                                   

Jaaroverzicht Heurns Belang over 2019 

Leden: Op 31 december 2019 heeft Heurns Belang 353 leden (ultimo 2018: 322). 
Bestuur: de samenstelling van het bestuur op 31 december 2019: Bennie Bruggink 
(voorzitter), Henk Lammers (penningmeester), Matthijs Almekinders (secretaris) en de overige 
bestuursleden Daniëlle Ruesink, Brenda Berendsen-Hengeveld, Bram Erinkveld en Bram 
Boland. Het bestuur heeft buiten de ledenvergaderingen 8 maal vergaderd in 2019. 
Ledenvergadering: 9 mei 2019 in de grote zaal van Café Bruggink met 41 leden en op 17 
december 2019 in de Haltezaal van Café Bruggink met 17 leden.  

Gelegenheden waarbij bestuur of bestuursleden van het Heurns Belang aanwezig 
waren: 
- gezamenlijke vergaderingen belangenverenigingen/platform van gemeente Aalten  
- vergaderingen WBBA (Breedband Buitengebied Aalten), SAAP en werkgroep Heurns Veld 
- dodenherdenking 
- besprekingen met o.a. Aaltense Uitdaging, gemeente Aalten, IVN, basisschool De Höve 

Activiteiten met betrokkenheid van Heurns Belang 
Statutenwijziging: 
Pachtovereenkomst: 
Subsidie  
AED: in 2018 zijn 8 personen opgeleid; 35 deelnemers aan de herhalingscursus. Er is één AED 
bijgeplaatst (bij Landwinkel Smits). 
Tafeltje Dekje: in 2018 is voor het laatste jaar bemoeienis geweest van Heurns Belang met 
vrijwilligers voor Tafeltje Dekje. De organisatie stelt in verband met privacy overwegingen geen 
opgave over aantallen versterkte maaltijden meer ter beschikking. 
Fietstocht:  op 19 mei met 113 fietsers. 
De Heurnse Slag: op zondag 2 september was er weer een geslaagde Heurnse Slag met het 
maximale aantal teams van 12. Winnaar werd Team De Keet die de overwinning met enige 
uitbundigheid heeft gevierd. Positieve reacties na een geslaagde dag. 
Sinterklaas: zaterdag 24 november 2018 heeft Sinterklaas De Heurne weer bezocht. Zoals elk 
jaar weer een gezellig evenement met in de voorbereiding een goede samenwerking met het 
AHOV en vrijwilligers! 
Rabobank clubactie: in 2018 hebben we dankzij stemmen weer extra inkomsten ontvangen  
€ 225,06 
Communicatie: op verzoek van de leden communiceert het bestuur vanaf medio 2018 
intensiever met de leden; met name via de website van Heurns Belang wordt maandelijks over 
uiteenlopende zaken bericht. 
Zendmast en mobiele bereikbaarheid: betrokkenheid bij en communicatie over voortgang van 
de installatie, verzamelen, bundelen en agenderen gebruikerservaringen mobiele 
bereikbaarheid met als dopel de bereikbaarheid te optimaliseren. 
Glasvezelnetwerk: ondersteunen bij voorlichting, bijeenkomsten en informatievoorziening. 
Heurns Veld: via werkgroep Toekomst Heurns Veld verkenning van behoefte en mogelijkheden 
en betrekken van verschillende belanghebbenden bij planvorming. Opstellen van een eerste 
concept-invulling en contacten met verschillende instanties en organisaties. 
Kerkpad Dinxperlo en voorbereiding voetpad naar Landwinkel Smits: begeleiding verbetering 
van eerste deel van kerkpad naar Dinxperlo. Verkenning mogelijkheden voor voetpad van 
grens bebouwde kom naar Landwinkel Smits. 
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Ook dit jaar heeft het Heurns Belang veel te danken aan vrijwilligers die achter de schermen 
veel werk verrichten voor de Heurnse gemeenschap. Dank daarvoor en we hopen dat het 
Heurns Belang ook in 2019 weer een beroep op jullie kan doen.   


