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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
Juli

Woensdag 5 juli
Woensdag 12 juli
Woensdag 19 juli
Woensdag 25 juli

IVN-Wormdalkids:

Voltooid leven

Stop Kerncentrale
Tihange

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

IVN landelijk
nieuws:

Hij kon niet meer vliegen
maar hij had verdomme nog
kracht in zijn poten,
Lees-verder

Verantwoord
maaibeleid
Impressie stop kerncentrale
op 25 juni 2017 kijk-verder

Impressie 45-jarig
bestaan IVN Ubach
over Worms

Op 25 juni 2017 hadden wij
een bijeenkomst op D'r
Slieënberg ter gelegenheid
van ons 45-jarig
bestaan.Lees verder

Nieuws IVN UoW:

Activiteiten IVN
UoW

Tijdens mijn tochten door
het Limburgse Land moet ik
helaas constateren
dat gemeentes het niet zo
nauw nemen
met verantwoord maaibeleid.
Lees-verder

Zwarte roodstaart

Verhalenbundel

Foto & videoboek

Te zien is hoe het vrouwtje
de jongen voert. De vraag
die ik mezelf en aan de
beheerder stelde was: welke

Dan heb je een bijenhotel
opgehangen in je tuintje en
vind je het leuk dat het
binnen de kortste keren
volledig dicht gebouwd
is! Lees-verder

vogel zien we hier??
Lees-verder

Roze sprinkhaan

Laatste nieuws

Vandaag , 17 juni 2017, was
ik weer eens met Susanne in
de groeve Mariental nabij
Rimburg, Susanne zag
opeens een sprinkhaan met
een wel bijzondere kleur!
Roze.
Ca 1,5 cm groot, misschien
zelfs nog iets kleiner.
Lees-verder

Vuurwerkoverlast in
Waubach, politie grijpt in,
ook poging tot
aanleg kampvuur verijdeld!!
lees-verder

ger.cup@home.nl.
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