
IVN Ubach over Worms heeft
zich ten doel gesteld binnen
het gebied van Ubach over
Worms en omliggende
plaatsen ertoe bij te dragen
dat de bevolking zich bewust
wordt van de relaties tussen
mens, zijn cultuur en de
levende en niet levende
omgeving.
Zij doet dit door o.a. het
organiseren van wandelingen,
lezingen,
landschapsonderhoud, jeugd-
activiteiten etc

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden nieuwsbrief
"De digitale nieuwsbrief is
een mooi info-medium voor
personen
die op de hoogte willen
blijven van al het nieuws
binnen de IVN-afdeling Ubach
over Worms. 
Iedereen, dus ook iemand die
geen lid is van onze afdeling,
kan zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.
Alle leden van IVN Ubach
over Worms met een e-
mailadres zijn al automatisch
aangemeld."

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl 

Werkzaamheden

U komt ons toch ook  helpen
op de woensdag 1, 8, 15 en
op zaterdsg 25 maart met  de
werkzaamheden op
Natuurbeleving d'r Slieënberg,
wij hebben u hard nodig !

IVN Wormdalkids

Activiteit (en)kalender 2023
Tik op deze link voor de agenda

Links

Tik op deze link voor het
overzicht

Bloemenpracht

Nieuwsbrief IVN Ubach over Worms
Maart 2023

contactadres: ivnuow@gmail.com

www.ivn.nl/ubach-over-worms

Zwerfvuilactie gemeente Landgraaf

Hallo iedereen
De door de gemeente Landgraaf georganiseerde activiteit
op de landelijke opschoon dag kan ik je zeer aanbevelen.
Op de Landelijke Opschoon Dag, zaterdag18 maart 2023,
willen we met name het winkelcentrum van Waubach en
woonomgeving zwerfvuil vrij maken.Lees-verder

Vogelexcursies 2023

Tik op deze link voor het jaarprogramma

Wandelingen 2023

Tik op deze link voor het jaarprogramma

Boomplantdag

Tik op deze link van facebook voor het verslag van de
boomplantdag 

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 

 
Verzonden met   
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