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
April 2022
www.ivn.nl/ubach-over-worms

Basis vogels herkennen

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden nieuwsbrief

Tik op onderstaande link voor verdere informatie over deze
cursus
Basiscursus Vogels Herkennen Lees-verder
"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."

Op stap in de regio: Savelsbos

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Werkzaamheden

Wie heeft zin en tijd om op 13,
20, 27 april ons te helpen bij
de
werkzaamheden op
Natuurbeleving d'r Slieënberg

In mijn persoonlijke beleving is het Savelsbos een van de
mooiste bosgebieden van Nederland. Lees-verder

Bedankt

Links

In 2021 Hebben wij, IVN Ubach over Worms, een bedrag
ontvangen van € 750,- van een voor ons onbekende
dame.Lees-verder

Proeftuinen

Digitale informatiesessies
In november 2021 is IVN de trotste winnaar van de Prins
Bernhard Cultuurfonds oeuvreprijs geworden. Een deel
van het prijzengeld wordt besteed om komende
winterseizoen (2022-2023) acht Proeftuinen, verspreid over
Nederland, aan te leggen. En één van die acht tuinen kan
bij jou in de buurt komen! Voor afdelingen die ook samen
met ons een Proeftuin willen aanleggen organiseren we
online informatiesessies. Lees-verder

Bijenoase

Uitnodiging
Kom op 22 april aanstaande op de Bijenoase aan de
Puddelerweg kijken hoe goed wij voor bijen zorgen…Leesverder

Jaarvergadering 22 april om 19.00 uur
{{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Deze e-mail is verstuurd aan

Verzonden met

