Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Nieuwsbrief IVN Ubach over Worms
September 2017
Postadres:
Chris Arets (secretaris)
Babylonstraat 4
6418 TN HEERLEN
claj.arets@hotmail.com
www.ivn.nl/ubach-over-worms
www.ivn.nl
IVN Ubach over Worms:adressen

IVN Ubach over Worms:

Aanmelden:

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, jeugd-activiteiten
etc.

"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."

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN-Wormdalkids:
Nieuwsbrief:

IVN jaarprogramma
2017

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

Datums van
werkzaamheden in
September

Woensdag 6 september
Woensdag 13 september
Woensdag 20 september
Woensdag 27 september

Beleefweek

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

Vogels kijken en
luisteren

IVN landelijk
nieuws:

Beleefweek Zuid-Limburg

16-24 september
Natuur en cultuur proeven in
het Nationaal Landschap
In de week van 16 t/m 24 september
2017 vindt in het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg, de
Beleefweek Zuid-Limburg plaats!
Negen dagen vol aantrekkelijke
activiteiten voor jong en oud: van
wandelen/fietsen met een historisch,
cultureel of culinair tintje, tot een
streekproductenmarkt, een
toneelvoorstelling of een
kinderontdektocht. Kom genieten
tijdens de Beleefweek Zuid-Limburg
en ervaar hoe bijzonder én rijk aan
verborgen pareltjes, het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg is.
Voor meer informatie en tickets voor
activiteiten in de Beleefweek ZuidLimburg

Nieuws IVN UoW:

Vandaag hebben we een
bezoek gebracht aan het
Imstenraderbos. Zo gezegd
het “thuisbos” van Chris.
De verwachtingen waren
minder hoog gespannen. Dit
omdat sommige vogels het
land alweer verlaten hebben.
Anderen zitten nog in de
ruiperiode.
Bij aankomst op de
parkeerplaats werden we
echter verwelkomd door het
geluid (gelach) van de
groene specht. Dit was dus
al een goed begin.
Lees-verder

Paddestoelen &
Zwammen

Activiteiten IVN
UoW

www.beleefweekzuidlimburg.nl
Beleefweek Zuid-Limburg vind je ook
op Facebook!

Tik eens op deze link

Bijzondere links
Natuurmonumenten
Vlinderstichting
Vogellbescherming

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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