
 

 

NIEUWSBRIEF IVN EDE SEPTEMBER 2021 

 

WELKOM OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

We nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van IVN Ede op dinsdag 5 

oktober om 19:30 uur. Na het vaste huishoudelijke gedeelte hebben we tijd ingeruimd voor 

een bijzonder interessante lezing over bodemdiertjes door Anne Krediet, lid van IVN Ede en 

gespecialiseerd in het bodemleven. De lezing is een voorbereiding op de veldexcursie die 

Anne gaat geven op zondag 10 oktober om 14:00 uur. Mis het niet. 

Na het officiële gedeelte sluiten we de avond graag af met een gezellig hapje en drankje. In 

verband met de nog steeds geldende coronaregel van 1,5 meter afstand houden is opgave 

vooraf verplicht! Geef je op via een mail naar secretariaat@ivn-ede.nl  

De agenda van de ALV wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd. 

 

ACTIVITEITEN IVN EDE   

De plastic soep activiteit op het  Wekeromse Zand van zondag 19 september is afgelast. 

Zoals het er nu naar uitziet gaan de volgende activiteiten van IVN Ede wel door. Raadpleeg  

voor actuele informatie onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede  

Za 11 september 8.00 u Vogels en meer op de Drieberg 

Zaterdagmorgen 11 september organiseert de Vogelwerkgroep IVN-Ede een 

natuurwandeling in het Edese bos en over de hei bij de Drieberg. Zullen de roodborsttapuiten 

zich nog laten zien op de hei? Is de vogeltrek al begonnen? We gaan ook op zoek naar 

sporen van wilde zwijnen. Duur circa 2 uur. Aanvang 8.00 uur. Gidsen zijn Ineke van Dis en 

Hans Westendorp. Uiteraard respecteren we de 1,5 meter Corona-maatregel. U kunt zich 

aanmelden (verplicht) bij Ineke van Dis: 0650523182. 

Zo 19 september 14.00 Seizoenswandeling in het Bennekomse Bos Start slagboom aan 

het eind van de Hullenberglaan in Bennekom N 51 59 48.3, E 5 41 20.0 Info en aanmelden 

bij Arjen Barten 0627584291 
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Za 25 september 14.00 Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders Edese Bos 

P-plaats N304-Koeweg. Duur 1,5 uur, maximaal 20 kinderen, opgave uiterlijk 24 september 

via kabouterwandeling@ivn-ede.nl  Gidsen Remieke Niermeyer en Wei-Wei Hu 

Za 2 oktober Lange afstandswandeling 

Zaterdag 2 oktober is er een rondwandeling begeleid door gidsen van de IVN-afdeling Ede. 

De ca. 5 uur durende wandeling start om 10:00 uur op de parkeerplaats Noorderbos aan de 

Nieuwe Kazernelaan 6711 JC Ede. Deze cultuur historische bos- heide wandeling voert ons 

onder andere door de Sysselt een soortenrijk gebied qua landschappen en diersoorten, in 

beide gevallen is het gebied rijk en afwisselend. Aanmelden voor deze wandeling is gewenst 

i.v.m. de RIVM maatregelen en kan bij: Sander 0653439545 of Sanne 0610944757. 

 

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.  

Do 16 september 9.30 tot 12.00 Fietsexcursie Oorsprong Renkums Beekdal Start 

Bezoekerscentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ  RENKUM. 

De route is ca 28 km lang. Verplicht aanmelden tot dinsdag 14 september: 

wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl  Het maximumaantal deelnemers is 15. 

Maandag 20 september 20.00 Discussieavond: Wildplukken, niet doen en niet 

propageren? Zalencentrum De Brink, Brinkstraat 39, 6721 BW  BENNEKOM. Verplicht 

aanmelden bij: secretaris@wageningen-eo.knnv.nl 

Zie voor meer informatie en activiteiten https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-

wageningen/agenda-afdeling   

ACTIVITEITEN IVN VEENENDAAL RHENEN  

Zie https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten  

ACTIVITEITEN IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM  

Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten 

ACTIVITEITEN RENKUMS BEEKDAL 

Zo 12 september 14.00 Bezoekerscentrum, Start Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ 

Renkum. De wandeling duurt ca. 1,5 uur (2,5 km). Honden mogen aangelijnd meelopen. 

Kosten: € 5 per persoon, te betalen bij de online-aanmelding. Aanmelden is verplicht. Ga 

naar  https://www.supersaas.nl/schedule/Stichting_Renkums_Beekdal/Activiteiten Zoek in de 

Activiteitenagenda de juiste datum en activiteit. Voeg uw deelname toe en betaal online.  

Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/ 
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