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

Fête de La Nature

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden nieuwsbrief

Organiseer zelf een natuurfeestje tijdens Fête de la Nature
In het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 viert IVN
Natuureducatie de negende editie van Fête de la Nature. Het
grootste grassrootsfestival van Nederland. In het hele land
vieren lokale organisatoren diverse kleinschalige
natuurfeestjes. Variërend van een muziekoptreden in de
buitenlucht tot aan een speurtocht door het bos.Lees-verder

Online training Aziatische hoornaar

"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

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) komt steeds vaker
voor in Nederland en sinds 2020 ook in Limburg. Het is een
grote uitheemse wesp en invasieve exoot, die schadelijk is voor
honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten.
Daarom staat de soort op de Europese lijst van te bestrijden
soorten en is (tijdige) opsporing van de Aziatische hoornaars en
hun nesten nodig. Lees-verder

Vogelexcursie Brunssummerheide

Werkzaamheden

Wie heeft zin en tijd om op 4,
11, 18 en 25 Mei ons te helpen
bij de werkzaamheden op
Natuurbeleving d'r Slieënberg

Links

Dag vrienden en vriendinnen van de vogels,In de vogelwereld
lijkt alles pais en vree. Maar schijn bedriegt. Het kan er hard
aan toe gaan. Ook daar.Je bent hierbij weer van harte
uitgenodigd om zelf een kijkje te nemen in die wereld van onze
gevederde vrienden.En niet te vergeten: met een luisterend
oor! Lees-verder

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