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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
Augustus

IVN-Wormdalkids:

Lever uw artikelen en tips voor de
nieuwsbrief van september 2017 in
voor 30 augustus 2017 a.s. via
onderstaande link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Nieuwe opnames

Deze opnames zijn gemaakt
door Herman Langen lid van
IVN Ubach over Worms op
donderdag 29 juni j.l.

IVN landelijk nieuws:

Zomerwandeling
2017 van IVN
Ubach over Worms

Nieuws IVN UoW:
Op zondag 06 augustus
2017 organiseert onze
afdeling een
zomerwandeling. Deze voert
ons naar de waterrijke
omgeving van de
Hompesche Molen, nabij
Stevensweert,
Lees-verder

Huismus

Activiteiten IVN UoW

Flora
Wie kent de mus niet?
Algemene en zeer bekende
broedvogel in dorpen en
steden,
Lees-verder

Woensdag 9 augustus
Woensdag 16 augustus
Woensdag 13 augustus
Woensdag 30 augustus

Vlinders

Gehakkelde aurelia.
Als de vlinder in rust is en
de vleugels zijn dichtgeklapt,
is een C goed zichtbaar,
Lees-verder

Vink

Alom bekend. Tijdens
menige wandeling hebben
wij, mijn vrouw (Miet) en ik,
heel veel vinken horen
fluiten.
Lees-verder

Omschrijving :Een flora is
de systematische inventarisatie van
alle taxa van planten die in een
bepaald gebied of in een bepaalde
tijdperk voorkomen.
Lees-verder

.

Impressie

Parasiet

Wandeling langs de Worm in
Rimburg op zondag 16 juli
2017,
Kijk-verder

Op de rups heeft een
ectoparasiet. genaamd
Euplectrus biocolor eitjes
afgezet
Lees-verder

Bijzondere links
Natuurmonumenten
Vlinderstichting
Vogelbescherming

ger.cup@home.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Deze e-mail is verstuurd aan
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