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IVN Ubach over
Worms:

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.
Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden:

"De digitale nieuwsbrief is een
mooi info-medium voor
personen
die op de hoogte willen blijven
van al het nieuws binnen de IVNafdeling 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

Nieuwsbrief:

IVN jaarprogramma
2017

Het laaste nieuws over de
activiteiten van Ivn Ubach
over Worms en IVN
Kerkrade, Lees-verder

Datums van
werkzaamheden in
Juni

IVN-Wormdalkids:

Lever uw artikelen en tips
voor de nieuwsbrief van Juli
2017 in voor 28 Juni 2017 a.s.
via onderstaande link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Woensdag 14 juni
Woensdag 21 juni
Woensdag 28 juni

IVN landelijk
nieuws:

Vogels kijken en
luisteren

Programma

Basisscholen

Programma

Lentewandeling
2017

Nieuws IVN UoW:

Verslag:
Vandaag op het vervolg van
het gebeuren in het
Rimburger bos is De Grote
Peel bezocht.
Lees-verder

Libella Historica

Om 10:30 uur vertrokken 11
personen vanaf de kerk in
Lauradorp naar kasteel
Elsloo. Lees-verder

Activiteiten IVN
UoW

Levensloop
Koninginnepage

Foto & videoboek

Beste mensen
ik heb meer op met vogels.
Maar vandaag heb ik toch
(weer) geluk gehad. Een
"Libella Historica" is
neergestreken op een
boomstronk bij de
overburen. Als versteend zit
hij daar. Hij vraagt zich
waarschijnlijk af "In wat voor
tijdperk ben ik terecht
gekomen".

Van een piepklein rupsje tot
een prachtige
Koninginnepage.
Lees-verder

Jan van Overmeeren

Amfibieën &
Reptielen

Verslag
Reptielen- en
amfibieënexcursie op de
Brunssummerheide.
Lees-verder

ger.cup@home.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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