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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt.
Meer dan 20.000 ervaren vrijwilligers organiseren jaarlijks met veel passie
en kennis talloze excursies, cursussen, wandelingen en tentoonstellingen.
Zo komen veel mensen in contact met de natuur. En dat is nodig want IVN
is er van overtuigd dat kennis van natuur, milieu en landschap de betrokkenheid vergroot.
U kunt IVN Barneveld steunen door donateur te worden voor een minimum bijdrage van € 12,-- per jaar, leden betalen ten minste € 24,--.
Opzeggingen: voor 1 november van het lopende kalenderjaar .
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Van de voorzitter
In de laatste paar “Van de voorzitter’s” heb ik geschreven over de mogelijkheid dat we terug zouden kunnen keren naar ‘De Schaffelaar’. Diverse
locaties zijn in beeld geweest, het atelier met de kleurpotloden, de
schaapskooi en natuurlijk het nieuwgebouwde duurzaamheidscentrum.

Het bleek al snel dat het duurzaamheidscentrum toch minder geschikt
zou zijn. Zoals misschien bekend, bestaat het uit een grote en een kleine
cirkel. Het IVN zou de kleine cirkel kunnen huren en het gebouw verder
moeten delen met het nog op te richten ballonmuseum. Als bestuur vonden we een combinatie met een museum geen gelukkige optie, omdat
schoolkinderen niet altijd even rustig zijn. Voor een museum kan dat lastig
zijn. Daarnaast was een rond gebouw ook niet erg praktisch. Na alles samen met het Schaffelaar park, voorheen het Geldersch Erf, nog eens goed
op een rijtje te hebben gezet, zijn we uiteindelijk bij de ‘kopse’ kant van de
schuur uitgekomen. Met het kasteel in de rug is het het verste gedeelte
van de schuurzolder. Dit is een andere ruimte dan ik op de voorjaarsledenvergadering heb genoemd, maar we zijn hier wel erg blij mee. De belangrijkste reden is, dat dit deel van de zolder hoger is en we onze vitrinekasten daardoor beter kunnen plaatsen. Ook hebben we daardoor meer
bruikbare vloeroppervlak. Er is natuurlijk wel een nadeel: de zolder is niet
goed toegankelijk is voor mensen die geen trappen kunnen lopen, of daar
moeite mee hebben. Hopelijk vinden we daar op termijn nog een oplossing voor. Voor dit moment zijn we toch blij dat we, volgens verwachting,
vanaf 1 augustus a.s. weer een eigen ruimte hebben. Er wordt nu hard
gewerkt om de ruimte aan onze wensen aan te passen. Dit betekent een
slijtvaste vloer, voldoende kastruimte, stopcontacten en een goede
nieuwe beamer. Gelukkig hoeven we dit niet helemaal zelf te betalen,
want verschillende Barneveldse serviceclubs hebben hun medewerking
toegezegd.
Het is dus allemaal uiteindelijk toch goed gekomen. We gaan er met elkaar
iets moois van maken. Ideeën om het IVN (nog) meer op de kaart te zetten
zijn er genoeg. Voordat we dat gaan doen, hoop ik u/jou zo snel als mogelijk is ons nieuwe onderkomen te laten zien. We gaan eerst op vakantie en
hopelijk zien we elkaar dan in een goede gezondheid terug.
Rien Brand
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Buitenactiviteiten 2018 IVN Barneveld
Alle wandelingen vertrekken vanaf de parkeerplaats Vetkamp, Stationsweg, 3772 VH Barneveld tegenover landgoed Schaffelaar en/ of
vanaf Bethabara, Van den Berglaan 79, 3781 GE Voorthuizen, tenzij
anders vermeld.
Leden en donateurs van IVN Barneveld en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee, anderen betalen € 2,00 per persoon.
Deelname is geheel op eigen risico.
Donderdagavond 19 juli Pinetum Lunteren
19.00 uur Vetkamp, 19.30 uur parkeerplaats restaurant De Luntersche
Boer, Boslaan 87, 6741 KD Lunteren
Gidsen: Evert van de Berg en Bart Brummer
Woensdagavond 15 augustus Wandeling door het Kroondomein
19.00 uur Vetkamp
Gidsen: Henk van de Beek, Karel Eijgenraam, Cor de Bruin

Zaterdag 18 augustus Meer over de wilde, solitaire bij op deze heidewandeling
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara
Gidsen: Hanneke van den Brink-Crevels, Gerrit van de Berg
Zaterdag 25 augustus Landgoedwandeling op Slichtenhorst
13.30 uur Vetkamp, 14.00 uur Slichtenhorst, Vossenweg 5, 3862 MT Nijkerk
Gidsen: Henk van de Berg, Grietje Stitselaar
Zaterdag 15 september Planten en dieren maken zich ’winterklaar’
Waar zien we dat aan?
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Bethabara
Gidsen: Lenie van de Streek, Margreet Rouwenhorst
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Zaterdag 29 september Lange wandeling (15 km) door het Renkums
Beekdal
10.00 uur Vetkamp
Lunch meenemen!
Gidsen: Henk van de Beek, Margreet Rouwenhorst, Jolanda Denekamp
Zaterdag 13 oktober Najaarswandeling voor kinderen:
Herfstontdekkingstocht
10.00 uur Vetkamp
Gidsen: Werkgroep Kinderen naar Buiten
Zaterdag 20 oktober Prachtige paddenstoelenwandeling door het
Schaffelaarse bos
13.30 uur parkeerplaats landgoed De Schaffelaar, Stationsweg, 3771 VH
Barneveld
Gidsen: Evert van de Berg, Jan van Middendorp, Klazien Koppelaar
Zaterdag 27 oktober Fotograferen met kinderen in de vakantie
Breng je camera mee en krijg aanwijzingen van leden van de IVN-fotowerkgroep om nog mooiere foto’s te maken in het Schaffelaarse bos.
(Groot)ouders mogen natuurlijk ook hun camera meenemen.
10.00 uur, Vetkamp
Gidsen: werkgroep Natuurfotografie i.s.m. werkgroep Kinderen naar buiten
Zaterdag 27 oktober Nacht van de Nacht
Houd de berichten in de kranten in de gaten
Zaterdag 3 november Cultuurhistorische wandeling op Boeschoten
13.30 uur Vetkamp, 13.45 uur Boeschoten (voor exacte locatie houdt de
berichten in de gaten)
Gids: Hanneke van de Brink-Crevels
Zaterdag 10 november Landgoedwandeling
08.30 uur Vetkamp
Gidsen: Kees Verduijn en Daan Kuiper
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Donderdagavond 22 november Natuur-/cultuurquiz voor teams
19.30 uur Biologisch Centrum Barneveld
Leiding: Jolanda Denekamp
Aanmelden voor 1 november: j_denekamp@hotmail.com
Zaterdag 29 december Snertwandeling
13.30 uur Vetkamp
Uitsluitend voor onze leden en donateurs.

Proficiat, 40 jaar IVN-er!

V.l.n.r.: Piet Boer, Tiny de Graaff, Jeltsje van der Vliet, Hanneke van den
Brink, Jan van den Heuvel, Hans van de Bovenkamp, Frederiek Middeling,
Roelien Gorter, Aat Barendregt.
Cilia van den Hengel ontbreekt op de foto.
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Tuinhuisje / -berging
Altijd al een leuk tuinhuisje willen hebben, liefst met ook nog wat
bergruimte voor tuinstoelen, de hark, grasmaaier, snoeischaar, enz.?
Maar je vindt de bouwpakketten van de bouwmarkt (globaal 1000 tot
1500 euro) te duur? Grijp dan nu je kans!

IVN Barneveld heeft er een in de aanbieding, d.w.z. het zou heel goed een tuinhuisje (met berging) kunnen worden. De
vogelkijkhut bij Landwinkel Vanelly is dit
voorjaar omgewaaid en is daarna keurig
uit elkaar geschroefd. De dakbedekking
is door de storm gesneuveld maar de
vier wanden hebben het overleefd. Het
is niet moeilijk om de lengtemaat aan te passen. Daar komt bij dat door een
veranderende bedrijfsvoering er in de toekomst geen plaats meer is voor de
oeverzwaluwwand en daardoor ook niet voor deze vogelkijkhut.
Serieus geïnteresseerd en zou je wel een bod willen uitbrengen? Neem dan
contact op met onze penningmeester (0342 - 417 415 of penningmeester@ivn-barneveld.nl).
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Tips voor een tuin zonder gif
Help de hommel, de honingbij en álle insecten, die het zo moeilijk
hebben, door nooit meer gif te gebruiken in uw tuin! Ook de vogels
zullen u dankbaar zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan gedaan ...
Wat te doen met bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken?
Gebruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen, zonder gif.
Alle tuinen in Nederland bij elkaar vormen een enorm natuurlijk leefgebied voor insecten, dus samen kunnen we echt een verschil maken als we
geen gif meer gebruiken. Natuurlijk moeten de gifstoffen, die zoveel ellende aanrichten bij insecten, worden verboden in de landbouw, de tuinbouw en de particulieren tuinen. Maar al voordat bij beleidmakers het
kwartje is gevallen, kunt u uw steentje bijdragen. Mooi meegenomen: wie
insecten helpt, helpt ook meteen de roodborst, kikker, winterkoning,
vleermuis en alle andere insecteneters! Heel veel vliegen in één klap.
Kwikstaartjes voeren hun
jongen met insecten

Mieren? Laat ze verdwalen - Tenzij hordes
mieren uw huis binnendringen en richting
de jam marcheren, is er
geen enkele reden om
ze te bestrijden. In de
tuin ruimen ze juist
veel andere insecten
op. Mocht u zich al storen aan het zand tussen de steenvoegen
dat uit hun nesten komt, dan is het snel weggeveegd. Als ze over de ontbijttafel beginnen te krioelen, kunt u een paar dingen doen.
Tip 1 - Breng de mieren in de war. Leg iets op hun mierenpaadje dat sterk
ruikt, zoals pepermunt, komkommer of zeepsop. Als u hun spoor onderbreekt, verdwalen ze en gaan op zoek naar ander voedsel.
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Zorg er verder voor dat ze niets zoets vinden in uw huis, want daar zijn ze
dol op.
Tip 2 - Zoek de miereningang van uw huis om die hermetisch af te sluiten
met kit of fijnmazig gaas.
Tip 3 - Mieren zoeken vaak naar luizen, want die produceren het zoete
honingdauw.
Slakken: lok ze weg of in de val - Iets goeds over slakken: ze houden uw
tuin schoon door verrotte plantenresten op te eten. Toegegeven, naaktslakken eten ook uw levende planten op en dat is jammer. Planten die ze
niet lusten zijn akelei, goudsbloem, anjer, geranium, viooltje, varen, OostIndische kers, lavendel en geurende kruiden. Plant daar dus flink wat van.
Maak verder gebruik van de natuurlijke vijanden van slakken, zoals vogels
en egels, door uw tuin een fijne plek voor ze te maken. Ook kunt u de
slakken lokken met een halve
meloen en ze ver weg weer
uitzetten. Minder vriendelijk,
maar wel effectief is de slakkenval. Dat is een grotendeels
ingegraven jampotje met bier,
waar ze in kruipen en verdrinken. Uitgebreide uitleg staat
op de website van Milieu Centraal.
Lavendel is ideaal: slakken houden er niet van en vlinders zijn er gek op
Luizen: knijp er een paar fijn Bij de eerste bladluizen in de
tuin, knijpt u er een paar fijn op
een blaadje. Natuurlijke luizenvijanden zoals het lieveheersbeestje, ruiken dat en leggen
hun eitjes dan in de buurt.
Moeilijk, maar u moet de luizen
dus even hun gang laten gaan,
dan lost het probleem zich vanzelf op. U kunt de luizen in tussen wel wegspuiten met water.
12
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Als de lieveheersbeestjes niet snel genoeg komen naar uw zin, dan kunt u
ook zakjes met larfjes kopen en in de tuin hangen. Zo’n larf eet wel tachtig
bladluizen per dag! En zorg natuurlijk voor veel bloeiende planten in uw
tuin, zodat er genoeg voedsel is voor volwassen lieveheersbeestjes. Meer
informatie over luizeneters staat op Zonderisgezonder.be.
Wespen: voer ze verderop - Meestal willen wespen helemaal niets met u
te maken hebben en zoeken ze vliegen en muggen om hun larven mee te
voeren. Daarvoor worden ze beloond met een zoete druppel die de larven
afscheiden.

Pas aan het eind van de zomer als de koningin sterft en dus geen eitjes
meer legt, worden wespen opdringerig. Dan zoeken ze de zoetigheid in
uw glaasje limonade. In hun opdringerige fase werkt het het beste om een
paar meter verderop een schoteltje neer te zetten met iets dat wespen
lekker vinden. Iets zoets, of gewoon een plakje kaas. Ook nog leuk om te
zien hoe ze steeds een stukje komen afbijten. Plaats ook een hor of vliegengordijn om ze buitenshuis te houden. Net als bij slakken kunt u ook
een val gebruiken. Bij wespen is dat een lege fles met een laagje bier onderin. Ze vliegen erin en verdrinken. Niet doen als het niet écht nodig is.
Leven en laten leven, dat is de kunst.
Jeanet van Zoelen,
Vogelbescherming Nederland
Natuurlijkerwijze, zomer 2018
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Natuur in de kunst
Escher op reis
Het Fries Museum haalt M.C. Escher terug naar zijn geboortestad Leeuwarden. In Escher op reis (t/m 28 oktober) volg je zijn ontwikkeling van
grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar. Er zijn originele prenten,
tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen te zien van de reislustige graficus, die in Italië, Zwitserland en Spanje inspiratie vond voor zijn bekendste werken.
Escher maakte veel grafische werken waarin de natuur een grote rol
speelt, zoals gestileerde vogels en vissen.
N.B.: reserveer een kaartje online, anders is de kans groot dat u teleurgesteld aan de deur staat (zoals wij). Zie ook www.friesmuseum.nl
Puur Natuur in Amersfoort
Dichterbij huis: in het Mondriaanhuis in Amersfoort is (t/m 28 oktober) de
tentoonstelling Puur Natuur te zien. Deze expositie zoomt in op de vroege
periode van Piet Mondriaan. Hij is vooral bekend geworden als pionier van
de abstracte kunst maar schilderde voor zijn 40ste realistische taferelen
waarin de natuur een hoofdrol speelde.
Kijk op www.mondriaanhuis.nl
Via de website www.museumtijdschrift.nl/tentoonstellingsagenda vindt u
veel meer ideeën voor natuur gerelateerde culturele uitjes.

Doe mee met onderzoek naar vliegend hert
Het vliegend hert behoort tot de spectaculairste en grootste insecten
van Europa. Ondanks hun opvallende verschijning, is er nog verrassend weinig bekend over het insect en dat terwijl de soort internationaal wettelijk beschermd is. Het EIS Kenniscentrum Insecten
gaat proberen de kennis te vergroten.
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Het vliegend
hert is de
grootste Nederlandse
landkever.
De mannetjes zijn een
indrukwekkende
verschijning met
geweivormige
kaken.
Hieraan ontleent het dier
dan ook zijn
naam.
Rivaliserende mannetjes
De enorme
kaken worden niet gebruikt om te eten maar om rivaliserende mannetjes
en gewillige vrouwtjes te imponeren. Vrouwtjes en mannetjes zijn makkelijk te onderscheiden: bij vrouwtjes ontbreekt het ‘gewei’. Opmerkelijk genoeg kan het vrouwelijk vliegend hert met haar veel kleinere kaken wel
venijnig bijten. Zij gebruikt die kaken om in de bast van bomen te bijten
waardoor er sap uit komt; dat is het voedsel.
Breng het vliegend hert in kaart! - De verspreiding van het vliegend hert
heeft het EIS Kenniscentrum Insecten vrij goed in beeld. Maar van een
trend is niets bekend omdat er niet op een structurele en gestandaardiseerde manier geteld wordt. Samen met de provincie Gelderland wordt
daar verandering in gebracht door met een netwerk van monitoringsroutes te starten. Het kenniscentrum zoekt mensen die regelmatig korte trajecten willen lopen bij hen in de buurt (voornamelijk op de Veluwe). Interesse om een route te lopen? Dan kun je je aanmelden bij eis@naturalis.nl,
onder vermelding van 'vliegend hert monitoring'.

Natuurlijkerwijze, zomer 2018
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Kruipende broedmachientjes
Na de paring in mei ontwikkelen de eieren van reptielen zich in het
moederlichaam. Meestal leggen reptielen eieren in een leerachtige
kalkschaal en zetten die af in de grond of op plekken met
broeiwarmte. Maar liefst vier van de zeven Nederlandse reptielen
doen het echter geheel anders: zij broeden de eieren uit in het
moederlichaam, de levende jongen komen aan het eind van de
zomer ter wereld.

Adder, gladde slang, levendbarende hagedis en hazelworm (zie foto) zijn
eierlevendbarend. De eieren van deze reptielen ontwikkelen zich in de zomermaanden in het lichaam van het moederdier. De drachtige vrouwtjes
zeulen dus de gehele zomer hun eieren mee en zetten meestal in de
tweede helft van augustus hun jongen af. Pas als de gehele ontwikkeling
voltooid is, komen de jongen uit het moederlichaam. De eieren hebben
dan ook geen kalkschaal en zijn alleen omhuld door een doorzichtig eivlies. Bij de geboorte kruipen de jongen vrijwel meteen uit het ei.
Raymond Creemers, RAVON
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De vlier
De gewone vlier bloeit in mei tot in begin juni met witte, breed
handvormige, platte schermen. De zware, friszoetige geur is vooral
op warme dagen goed te ruiken. Zijn de bloemen helemaal open, dan
is het tijd om ze te oogsten. Van de (gedroogde) bloemen kan een
bloesemthee worden gezet of vlierbloesemsiroop van worden
gemaakt.
Recept: vlierbloesemsiroop
Maak
zelf
een
heerlijk frisse siroop van geurige
vlierbloesems!
Voor circa 2 liter siroop heb je nodig:
ongeveer 10 grote
schermen
bloeiende vlierbloesem,
2 (biologische) citroenen, ca. 1,5 liter water en 500
gram suiker.
Schud de bloemenschermen flink uit, zodat aanwezige beestjes er uitvallen. Knip zoveel mogelijk groen weg, zodat er alleen bloemen overblijven.
Snij de citroenen in plakken. Leg de vlierbloesems met de citroen in een
grote pan en giet er het water overheen. Laat het geheel 24 uur staan.
Zeef de volgende dag alles door een schone theedoek en voeg daarna de
suiker toe. Breng het geheel aan de kook en roer goed door totdat de suiker is opgelost.
Laat de siroop afkoelen en schenk haar over in zeer schone flessen. Sluit
de flessen goed af en bewaar ze koel. In goed gesteriliseerde flessen is de
siroop ongeveer een jaar houdbaar.
Leng de siroop naar smaak aan met koud water tot een verfrissende
dorstlesser.

Natuurlijkerwijze, zomer 2018
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Nieuws uit de afdeling
VEEL BOOTSMANNETJES
Op 9 juni heeft de werkgroep Kinderen de slootjesdagactiviteit
gehouden. In totaal waren er 18 kinderen en 9 volwassenen. De groep
is op de vlonderbrug in Klein Bylaer geweest.
Gelukkig was er op twee plekken voldoende water te vinden. De belangrijkste vondsten waren bootsmannetjes, waterspinnen, kikkervisjes in verschillende stadia, kikkers, mini-salamanders en diverse larven.
Het weer was prachtig en iedereen vond het een geslaagde ochtend. Opvallend waren de deelnemers uit o.a. Hoevelaken. IVN Nijkerk doet niet
mee aan de landelijke slootjesdagen, maar via de publiciteit komen mensen dus wel naar Barneveld. Naast de zoekkaarten konden de kinderen
ook nog een mini-waterdiertjes-boek en de IVN-slootjesdag-button meenemen. Aan de ouders, die geen lid waren, is gevraagd lid te worden en
nu maar afwachten of ze dat ook doen.
Rien Brand

MIDZOMERPLANTENJACHT
Floron bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseerde de
stichting, die het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten
in Nederland coördineert, verspreid over het hele land Midzomerplantenjachten. Ook IVN Barneveld deed op zaterdag 16 juni mee en
nodigde plantenliefhebbers uit voor deze excursie op Klein Bylaer,
ongeacht zijn of haar kennisniveau op plantengebied. Negen mensen
reageerden op de uitnodiging via de plaatselijke pers.
“Met inventarisatieprojecten probeert Floron antwoord te krijgen op vragen als: waar komen de planten voor? Hoeveel zijn het er? Gaan ze in aantal voor- of achteruit? Veel van de door Floron georganiseerde activiteiten
worden uitgevoerd door vrijwilligers, zoals de werkgroep Planten van IVN
Barneveld”, vertelde Marja Barreveld, coördinator van de IVN-werkgroep.
De groep bestaat uit veertien leden. Het doel van het inventariseren is
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voorlichting en advies te geven en ecologisch onderzoek doen ten behoeve van wetenschap, beheer, beleid en bescherming van plantensoorten. “Wij inventariseren op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen en in andere interessante gebieden.”
Bijzondere soorten - De inventarisatie door de Barneveldse
Plantenwerkgroep
zaterdagochtend op Klein Bylaer, was
bedoeld voor geïnteresseerde
leken en deskundigen. “Klein
Bylaer is een mooi en interessant natuurgebied, dat uit
meerdere biotopen bestaat waar dus verschillende planten
kunnen
voorkomen,
zoals
droge en natte heide, kwelgebieden en bos. We verwachtten
verschillende bijzondere soorten te zien, zoals koningsvaren, veenpluis, kleine zonnedauw, bruine snavelbies, echte guldenroede en hopelijk nog veel meer”, somt Marja enthousiast op. “We zijn zo’n twee uur in het veld geweest en omdat Klein
Bylaer een kwetsbaar gebied is, bleven we op de paden. De aanwezigen,
en dat hoefden zeker geen deskundigen te zijn, konden zien hoe wilde
planten gedetermineerd worden, hoe het resultaat vastgelegd wordt en
hoe de communicatie met Floron verloopt. Voor het bepalen van de naam
van een plant, maken we gebruik van de Heukels’ Flora, de flora van Henk
Eggelte en andere boeken, zoals de Bloemengids van Natuurmonumenten of andere ‘plaatjesboeken’. We legden ook uit hoe een aantal van onze
groep de Nova-app gebruikt om gegevens in te voeren.” Die gegevens over
wilde planten worden weer gebruikt door Floron om de status van een
plantensoort vast te stellen.
“Uiteraard was er ruim tijd en gelegenheid om de leden van de plantenwerkgroep vragen te stellen. Er waren beginnende, meer ervaren en zeer
deskundige floristen aanwezig . We laten zien dat ook wij allemaal van elkaar leren.”
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IVN EN UW PRIVACY
U zult er de laatste tijd al vaker over gehoord en gelezen hebben: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook IVN
Barneveld moet hieraan voldoen.
In de administratie van onze afdeling zijn de volgende persoonsgegevens
van de leden en donateurs opgenomen:
1. Naam en voorletters (-naam), adres met postcode en woonplaats.
Deze gegevens gebruiken we om het afdelingsblad te bezorgen en in
verband met de adressering worden ze gedeeld met de drukkerij.
2. In veel gevallen uw telefoonnummer om snel contact met u op te kunnen nemen.
3. Ook meestal het e-mailadres om de Nieuwsbrief en in sommige gevallen de digitale versie van ons afdelingsblad te sturen.
4. Uw bankrekeningnummer om uw betalingen (contributie of donatie)
bij de juiste persoon te noteren.
5. Van leden het lidmaatschapsnummer en de startdatum van het lidmaatschap, zodat er aan jubilea passende aandacht wordt besteed.
De gegevens van de leden (m.u.v. het bankrekeningnummer) worden gedeeld met de landelijke IVN-administratie. Wij ontvangen daarvan dezelfde gegevens en de geboortedatum maar die laatste slaan wij niet op.
De gegevens van donateurs zijn uitsluitend in onze eigen administratie
opgenomen.
Als lid of donateur hebt u het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig
aan te passen of gedeeltelijk te verwijderen (bijv. telefoonnummer of emailadres). Wilt u van dit recht gebruik maken, stuur dan een verzoek per
e-mail naar penningmeester@ivn-barneveld.nl of bel met 0342-417 415.
Mocht u bedanken als lid/donateur, dan bewaren wij uw gegevens tot mei
van het volgende kalenderjaar i.v.m. het jaarverslag over het lopende kalenderjaar.
Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking
gesteld van derden en ze worden in geen geval verkocht. Uiteraard gaat
IVN Barneveld zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Het bestuur
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Adresgegevens
IVN Barneveld, Postbus 135, 3770 AC Barneveld
BESTUUR
Rien Brand, voorzitter
0342-491 310
Johan Walburglaan 23, 3771 KH Barneveld
voorzitter@ivn-barneveld.nl
Angelique Overbeek, secretaris
06-4584 6216
Groeperlaan 8, 3925 RE Scherpenzeel
secretaris@ivn-barneveld.nl
Hans Boland, penningmeester
0342-417 415
Cannenburg 18, 3772 BG Barneveld
penningmeester@ivn-barneveld.nl
Bankrek.nr.: NL71 RABO 0385 5616 52 t.n.v. IVN Barneveld
Martien Bakkenes, contacten werkgroepen
0342-490 673
Johannes Elsevierlaan 6, 3771 KK Barneveld
martienivn@gmail.com
Jolanda Denekamp, PR & Publieksactiviteiten/2e penn.m.
0342-492 916
Hertenspoor 46, 3772 SG Barneveld
pr@ivn-barneveld.nl

WERKGROEPEN
Algemene vogelwerkgroep: Daan Kuiper
Kinderen naar buiten: Rien Brand
Natuurbeheer: Hans Boland
Natuur fotografie: Coert Vinkenborg
Natuurtuin Mevrouws Hofje: Melie van den Brink
Planten: Marja Barreveld
PR & publieksactiviteiten: Jolanda Denekamp
Redactie Natuurlijkerwijze: Hans Boland & Rob de Graaf
Scholen Barneveld: Margreet Rouwenhorst
Scholen Lunteren: Jan Hassink
Scholing: Henk van de Beek
Vlinders: René de Graaff
Vogels Barneveld: Piet Boer
Vogels Garderen/Kootwijk/Erica: Aart Mulder
Vogelinventarisaties: Daan Kuiper
Webmaster www.ivn.nl/barneveld: André van Reenen

0342-417 810
0342-491 310
0342-417 415
06-5115-9733
0342-415 050
0342-444 605
0342-492 916
0342-417 415
06-4564 5875
0318-483 568
06-1028 7923
0342-423 182
0342-417 393
0342-478 688
0342-417 810
06-4907 7728

PERSBERICHTEN voor publieksactiviteiten via Jolanda Denekamp:
pr@ivn-barneveld.nl
ADMINISTRATIE leden & donateurs:
Hans Boland: penningmeester@ivn-barneveld.nl
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Achterpagina met ruimte voor adressering
De Meerwaarde
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