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

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.
Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r
Slieënberg

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

Op stap in de regio: Rolduc

Aanmelden nieuwsbrief

"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 emailadres zijn al automatisch
aangemeld."

Voor het herfstnummer van 2017 wil ik graag aandacht
schenken aan een gebied dat de laatste weken volop in de
belangstelling staat: Rolduc.
Rolduc is van hoge natuur- en cultuurhistorische waarde. Deze
waarden dreigen helaas te worden verkwanseld aan het
volstrekt zotte idee om hier een golfbaan aan te leggen. En dat
terwijl er binnen een straal van 30 kilometer 16 andere
golfbanen voorhanden zijn. Slechts op luttele kilometers
afstand de golfbaan van Brunssum.Lees-verder

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Vogels kijken en luisteren

Artikelen nieuwsbrief

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

IVN landelijk nieuws

Zondag 24 september j.l. is de Cranenweyer bezocht.
Bovenstaand een opname van het gezelschap.
De Cranenweyer is een stuwmeer in de Anstelvallei. Na de
mijnsluitingen was een van de activiteiten een aanleg van een
wandelgebied. Het stuwmeer maakt hier een deel van uit. Voor
Eygelshoven werd een stuw gebouwd in de Anstelbeek.
Voorheen werd de beek gebruikt om het vervuilde mijn
afvalwater te lozen. De Cranenweyer beslaat een oppervlakte
van ca 20 Ha. Een uniek gebied door de variatie in bomen en
de combinatie van aanwezige water- en bos- en parkvogels.
Lees-verder

Paddestoelen & Zwammen

IVN UoW nieuws

IVN UoW activiteiten

Paddenstoelen:Een paddenstoel is het vruchtlichaam van
een schimmel of zwam.Lees-verder

Foto & Videoboek

IVN Wormdalkids

Jaarprogramma 2017
Kijk ook eens in ons foto&videoboek

Datums werkzaamheden
Oktober

Vogeltrek

4 oktober 2017
11 oktober 2017
18 oktober 2017
25 oktober 2017

Links

Langs de Maas op zoek naar doortrekkende water- en
zangvogels.Lees-verder

Nacht van de nacht
Bosbeheer Landgraaf
IVN-Nederland
IVN-Limburg
IKL-Limburg

Limburgs Landschap
Milieudefensie
de Natuurgids
Natuurmonumenten
Vlinderstichting
Vogelbescherming

IVN Kerkrade & IVN Ubach over Worms
Jaarlijks wordt in de nacht dat de klok teruggezet wordt
aandacht geschonken aan de nachtelijke gebeurtenissen.
Lees-verder

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

Verzonden met

