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

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, jeugdactiviteiten etc

Nieuwsbrief IVN Ubach over Worms
Maart 2022
www.ivn.nl/ubach-over-worms

Wandelprogramma 2022

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."

De volgende wandelingen willen we dit jaar nog
organiseren, tik op deze link voor het programma

Biodiversiteit in eigen tuin

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Werkzaamheden

Wie heeft zin en tijd om op 2,
9, 16, 23 en 30 maart ons te
helpen bij de
werkzaamheden op
Natuurbeleving d'r Slieënberg

Natuur begint heel dichtbij
Mijn echtgenote Susanne en ik zijn in het bezit van een
stadstuin in Kerkrade. Niet zo heel erg groot, maar toch
nog net groot genoeg om planten en dieren een goede
kans te hebben om “er te zijn voor elkaar”. Biodiversiteit
op kleinschaal.
Lees-verder

Landelijke opschoondag

Links

Tik op deze link voor foto's
paddensatoelen & zwammen

Beste natuurvrienden,
Wil je op zaterdag 19 maart een paar uurtjes je handen uit
de mouwen steken en Landgraaf nóg mooier en schoner
maken? Meld je dan aan! Iedereen kan meedoen. Jong en
oud. Voor het schoonmaakmateriaal hoef je niet zelf te
zorgen. Dat regelt de gemeente voor je. En als de
coronamaatregelen het toelaten, dan sluiten we de
opschoonactie af met een lekkere lunch buiten. Doen!
Lees-verder

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

Verzonden met

