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RABO CLUBSUPPORT: STEM JIJ OOK?
Ieder jaar geeft de Rabobank
een deel van de winst aan
verenigingen door het hele
land. Hiermee kunnen verenigingen blijven doen wat ze al
doen. Dit gaat dan via de Rabo ClubSupport.

Ook op het IVN, afdeling Barneveld, kan gestemd gaan worden. Stemmen kan vanaf 27 september (t/m 11 oktober). Stem je ook op het IVN?
De bekendmaking zal zijn op dinsdag 15 oktober. Zie deze link voor meer informatie:
https://www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/deelnemers/details/7412-ivn-barneveld

EXCURSIE - lange wandeling
Op zaterdag 28 september is er een lange wandeling (ongeveer 14 km) langs heldere beken in
Landgoed Staverden en de Leuvenumse Bossen. Er wordt stevig doorgewandeld en onderweg
wordt slechts een paar keer gestopt. De paden voeren ons langs de Staverdense Beek en Leuvenumse beek en stuifduinen, door beukenlanen, afgewisseld met akkers, heidevelden, weilanden,
monumentale boerderijen en landhuizen. Misschien spotten we wild. De wandeling is een combinatie van natuur en cultuur.
Vertrek: 10.00 uur vanaf De Vetkamp
(Barneveld) en om 10.15 uur bij Bethabara, Van den Berglaan 79 in Voorthuizen We carpoolen naar het parkeerterrein bij kasteel Staverden (Uddelermeerweg, vertrek daar om 10.30 uur).
Gidsen: Henk van de Beek en Jolanda
Denekamp. Lunch en drinken voor onderweg zelf meenemen en trek goede
schoenen aan.
Aanmelden: vóór 26 september bij Henk
van de Beek, via het e-mailadres:
vandebeekhenk@gmail.com

NAJAARSLEDENVERGADERING
Op dinsdag 15 oktober vindt de najaarsledenvergadering plaats. De vergadering begint om 19.30
uur in het Natuureducatie Centrum aan de Stationsweg 2c in Barneveld.

EXCURSIE PADDENSTOELEN
Zaterdag 19 oktober vindt er een paddenstoelenexcursie plaats in het Schaffelaarse bos. Verzamelen om 13.30 uur bij het parkeerterrein van Landgoed De Schaffelaar in Barneveld (achter het
koetshuis bij Kasteel De Schaffelaar).
Gidsen: Evert van den Berg, Klazien Koppelaar en Jan van Middendorp.
Voor meer informatie: 0342-471450.

IVN #2UURNATUUR CHALLENGE
Uit onderzoek blijkt dat natuur gezond is en dat mensen die twee uur per week in de natuur doorbrengen, hun leven een hoger cijfer geven. Doe mee met “IVN #2uurnatuur Challenge”: samen
aan de slag om twee uur per week met leuke opdrachten van de natuur te genieten.
Twee keer in de week ontvang je (na aanmelding) in oktober dan een e-mail met een verrassende
“Natuur Challenge”. Op 1 oktober start het (duurt t/m 1 november). Meld je aan en je krijgt vervolgens per e-mail leuke opdrachten die laagdrempelig zijn, weinig tijd kosten en je kunt het in je eigen omgeving doen. Meld je aan via de volgende link: https://www.ivn.nl/2uurnatuur

EET GEEN DIERENDAG
Vrijdag 4 oktober is het dierendag. Onze huisdieren worden dan extra in het zonnetje gezet. Helaas is het niet voor alle dieren dierendag. Zo belanden dagelijks 500 duizend dieren op een bord.
Elke dag worden er in Nederland zo’n 1,7 tot 1,8 miljoen landdieren geslacht (uitgezonderd dus
vissen en andere dieren in de zee). Met de campagne “Eet geen dierendag” wil Wakker Dier
Nederland laten kennismaken met vegetarisch eten en wijzen op de voordelen van minder vlees.
Als iedereen namelijk één dag geen dieren eet, worden daarmee de levens van honderdduizenden
koeien, varkens en kippen gespaard. Ook is het beter voor het klimaat en voor je gezondheid.
En voor wie nog iets verder wil gaan, op 1 oktober start ook de VeganChallenge: een hele maand
plantaardig eten (dus geen dierlijke producten eten). Zie voor meer informatie:
https://veganchallenge.nl/ (met lekkere recepten).

NATUURACADAMIE MINICURSUS – ZOETWATERVISSEN IN DE EEMPOLDER
Op zaterdag 5 oktober (van 10.00 – 13.00 uur) organiseert de Natuuracademie een excursie naar
de polders rondom Zeldert (Bunschoten-Spakenburg). Na een korte les over voorkomende vissen
in dit gebied en informatie over het Meetprogramma Zoetwatervissen ga je zelf onder begeleiding
op zoek naar vissen met een schepnet. Doe mee en ontdek welke zoetwatervissen er leven in de
beken rond Amersfoort. Misschien heb je geluk en vind je een modderkruiper, bittervoorn of baars.
Er is plek voor maximaal 20 personen (meldt je snel aan bij cnme@amersfoort.nl).
Na de aanmelding ontvang je nadere informatie over de startlocatie. Docent is Fabian Smit van
RAVON en de locatie wordt bekend gemaakt na aanmelding. Kosten €10,-. (KNNV- en IVN-leden
Amersfoort €5,- minder). Aanmelden verplicht via: CNME@amersfoort.nl. Meer info:
www.hetgroenehuisamersfoort.nl > ontdekken en leren > Natuuracademie.

NATUURWERKDAG (IN SCHERPENZEEL)
Op zaterdag 2 november is de landelijke Natuurwerkdag. In het hele land zijn er op diverse locaties werkzaamheden te verrichten. Eén van de locaties waar je dit jaar ook kunt gaan werken is
Landgoed Scherpenzeel. Er vinden de komende weken een aantal werkzaamheden plaats in
Park Scherpenzeel, dit om de toegankelijkheid en de samenhang te versterken en een aantal
zichtlijnen te herstellen. Op de natuurwerkdag werken de drie eigenaren/gebruikers (Landgoed
Scherpenzeel, Gelders landschap en kastelen en zorgboerderij Parousie) samen aan landschappelijke en sociale verbinding door het planten en verplanten van een aantal hagen, waarmee de
periode van grovere werkzaamheden wordt afgerond. De werkzaamheden zijn eenvoudig, maar er
zijn veel handen nodig om de klus geklaard te krijgen. Het tijdstip en de locatie vind je via de volgende link, waar je je ook kunt aanmelden: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/parkscherpenzeel
Niet alleen op de Natuurwerkdag kun je als vrijwilliger aan de gang. Ook de rest van het jaar kun je
werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap dichtbij huis. Bekijk via de volgende
link voor vrijwilligerswerk in de buurt: https://www.natuurwerkdag.nl/vrijwilligerswerk/
KOMENDE ACTIVITEITEN IVN BARNEVLD
In het najaar zijn dit de activiteiten van het IVN, afdeling Barneveld:
 dinsdag 15 oktober: najaarsledenvergadering
 zaterdag 2 november: landgoedwandeling Sonsbeek
(en zaterdag 26 oktober is het Nacht van de Nacht, zie: https://www.nachtvandenacht.nl/)

