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!
FIJNE FEESTDAGEN EN DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2018! 

Wellicht treffen we elkaar op zaterdag 30 december en anders hopelijk op  
donderdag 11 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst: dan heffen we met el-
kaar het glas op 2018, 19.30 uur, Biologisch Centrum Barneveld en lichten we een 
tipje op van het activiteitenprogramma voor het nieuwe jaar.  !
SNERTWANDELING (ALLEEN VOOR LEDEN EN DONATEURS) 
Zaterdag 30 december is de traditionele snertwandeling, alleen voor leden en do-
nateurs.  
Dit keer start de wandeling bij de ingang van “Nieuw Pauwenhof” in Voorthuizen: bij 
het kastanjehouten hek aan de linkerkant van de Hunnenweg, na huisnr. 61, gezien 
vanaf de Apeldoornsestraat. Zie ook de foto.  
Ook als het hek op 30 december open staat, niet parkeren op het terrein zelf maar 

langs de rechterkant van de Hunnenweg ter hoog-
te van de ingang. De weg is daar breed genoeg 
als er netjes en strak geparkeerd wordt. 
Vertrek 13.30 uur vanaf perkeerplaats Vetkamp in 
Barneveld, 14.00 uur bij het bedoelde hek. 
Diederick Huizinga, de nieuwe en bevlogen eige-
naar, zal ons het een en ander laten zien en ver-
tellen over zijn plannen met het natuurgebied, dat 
normaliter gesloten is voor buitenstaanders.  
Diederick, nu al bedankt voor je medewerking!! !

 
NATUURFOTOWERKGROEP EXPOSEERT IN PUTTEN 
Wie op de najaarsledenvergadering was, zal ongetwijfeld geno-
ten hebben van de prachtige natuurbeelden van de natuurfoto-
werkgroep van IVN Barneveld. De groep exposeert  t/m decem-
ber in de Praktijk voor Tandheelkunde Putten, Kelmarijstraat 20, 
3881 CB Putten. De foto’s zijn alle dagen te bewonderen: op 
maandag t/m donderdag van 8.00 – 17.30 uur, vrijdag 8-12 uur.  
De expositie laat een breed spectrum van de natuur zien, zoals 
landschappen, bloemen insecten, vogels, viervoeters én toont de winnende clubfoto van 
2016.  
  
NIEUWJAARSWANDELING 
2018 begint goed met twee wandelingen: op de zaterdagen 6 en 20 januari, beide 
in Garderen. Nieuwjaarswandeling 6 januari voor volwassenen en kinderen. Start: 



13.30 uur vanaf de Vetkamp, 13.45 uur vanaf Bethabara in Voorthuizen, 14.00 uur 
vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Hogesteeg in Garderen, Op 
de rotonde bij restaurant Zondag richting Garderen en dan na 200 meter links. Gid-
sen: voor een speciaal kinderprogramma: Margreet Rouwenhorst en Marjan Vols, 
voor de volwassenen: Evert van den Berg en Aart Mulder. !
Uitgebreide informatie over de IVN-activiteiten op: www.ivn.nl/barneveld


