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IN GEBRUIKNAME IVN-BANK OP LANDGOED OTELAAR, BARNEVELD  !
U bent allen welkom op vrijdagmiddag 7 september op landgoed Otelaar, Otelaarseweg 
in Barneveld waar wethouder Didi Dorrestijn-Taal de IVN-bank in gebruik neemt. 
15.30-16.00 uur ontvangst met koffie/thee/frisdrank op het voorterrein van de werkschuur 
op het landgoed (ingang zijweg van de Otelaarseweg). 
Na het welkomstwoord en korte toelichting over het landgoed door Henk Olthuis, rond-
wandeling met halverwege de formele in gebruikname van de bank door de wethouder.   !
OPENING IVN NATUUREDUCATIEF CENTRUM BARNEVELD !
Opening van ons nieuwe onderkomen, het IVN Natuureducatief Centrum op landgoed 
Schaffelaar in Barneveld op donderdagavond 13 september om 19.00 uur door burge-
meester Asje van Dijk. In verband met de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk: 
vóór 5 september 2018 bij: j_denekamp@hotmail.com !
Bent u die avond verhinderd, dan kunt u ook op zaterdagmiddag 15 september, van 
16.00-17.30 uur een kijkje komen nemen in het nieuwe onderkomen. Aanmelden daarvoor 
is niet nodig.   !!
WANDELING: PLANTEN EN DIEREN MAKEN ZICH WINTERKLAAR !
Zaterdagmiddag 15 september, planten en dieren maken zich winterklaar. Waar zien we 
dat aan? Wandeling over Boeschoten in Garderen. 13.30 uur: vertrek parkeerterrein Vet-
kamp, Barneveld; 13.45 uur: vertrek parkeerterrein voor kerkgebouw Bethabara aan de 
Van den Berglaan in Voorthuizen. 
Gidsen: Lenie van de Streek en Grietje Stitselaar !
LANGE WANDELING (15 KM) RENKUMS BEEKDAL !
De gidsen Henk van de Beek en Jolanda Denekamp nemen u mee door het Renkums 
Beekdal op zaterdag 29 september voor een langere 
wandeling van ongeveer 15 km. Lunch voor onderweg 
meenemen. 10 uur: vertrek parkeerterrein Vetkamp, Bar-
neveld. We wandelen stevig door en stoppen onderweg 
slechts een paar keer. In het Renkums Beekdal maakte 
industrie plaats voor natuur: het bedrijventerrein werd 
omgetoverd tot een natuurlijk beekdal met hoogtever-
schillen, beken en natte graslanden. !!!
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DOE MEE: ZWERFVUIL VERWIJDEREN OP 15 SEPTEMBER!

Luc Schepers uit Rolde, vrijwilliger van onder meer het Pieterpad is de initiator van de 
LAW Cleanup Challenge op 15 september. Hij roept alle wandelaars in Nederland op om 
deel te nemen aan de schoonmaakactie om zwerfafval te verwijderen van wandelpaden. 
Zwerfafval: een grote ergernis en voor de natuur een zeer grote belasting. 
Luc: ,,In het verlengde van de World Cleanup Day op 15 september heb ik een spontane 
actie gestart om dit op de wandelpaden in Nederland gaan inzetten onder de naam LAW 
Clean up Challenge.  
Deelnemen is eenvoudig: elke deelnemer kiest zelf zijn wandelpad, welke etappe en de 
afstand, alleen, samen, of met een heel team. ,,Als alle wandelaars 5 km voor hun reke-
ning nemen, dan hebben we weer een schoon wandelnetwerk!” Schoonmaken kan op: 
lange-afstandwandelpaden, streekpaden, ommetjes, klompenpaden, etc. 
Deelnemers delen ervaringen van hun Cleanup Challenge op facebook. Om inzicht te krij-
gen in de gezamenlijke prestatie is aanmelden op de website of facebook fijn: welk wan-
delpad, hoeveel deelnemers en aantal schoonmaak kilometers: 
www.law-cleanup-challenge.nl;  
Facebook:  http://bit.ly/LAW-CC;  
Twitter: @CleanupLaw !
PADDENSTOELENCURSUS  
IVN Barneveld geeft in oktober een paddenstoelencursus, theorie en 
praktijk. Houd de berichten in de gaten.  
  
Om meer te weten over bomen, kunt u terecht bij IVN Apeldoorn: in sep-
tember/oktober geeft deze afdeling een cursus met excursies.  
Kijk op www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/activiteiten/bomencursus-2018 !
Noteer alvast de volgende IVN Barneveld-activiteiten: 
Zaterdag 13 oktober: Najaarswandeling voor kinderen, 10 uur  
Zaterdag 20 oktober, Paddenstoelenwandeling Schaffelaarse bos, 13.30 uur 
Zaterdag 27 oktober: Fotograferen met kinderen in de vakantie, 10 uur 
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de Nacht 
 


