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
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Foto & Videoboek

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."

Kijk ook eens in ons foto&videoboek

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Artikelen nieuwsbrief

Uitnodiging

Lever uw artikelen en tips
voor de nieuwsbrief van
januari 2018 in voor 30
december 2017 a.s. via
onderstaande link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN landelijk nieuws

IVN UoW nieuws

Door op deze link te tikken gaat u naar de website van
zangvereniging Eendracht Rimburg

IVN UoW activiteiten

Red onze insecten

IVN Wormdalkids

Jaarprogramma 2017
Minstens zo verontrustend als de insectensterfte op ongekend
grote schaal (75% in de afgelopen 30 jaar!), is dat dit
nauwelijks iemand lijkt te verontrusten!!, Lees-verder

Natuurontdekkingsreis

Datums werkzaamheden
December

6 december 2017
13 december 2017

Links

In het kader van het project “Natuurontdekkingsreis” van de
gezamenlijke IVN-afdelingen uit onze regio organiseerde ook
IVN Ubach over Worms een tweetal activiteiten. Het thema
was: “Diersporen en braakballen”.Lees-verder

Roofvogels & Uilen

Bosbeheer Landgraaf
IVN-Nederland
IVN-Limburg
IKL-Limburg
Limburgs Landschap

Milieudefensie
de Natuurgids
Natuurmonumenten
Vlinderstichting
Vogelbescherming
Speciale links:
Eifelnatur.de
Uigeverij Huis Clos
Plantentuin Esveld
Koffie- en Theehuis Yume
Zangvereniging Eendracht

Ruimschoots op tijd arriveerden 27 enthousiaste jongelingen
van groep 8 van De Wegwijzer bij de Slieënberg. Ze waren met
de fiets, onder aanvoering van meester Piet. Lees-verder
IVN Ubach over Worms
Beleef de natuur

Kabouterpad (herfst 2017)

Deze herfst waren de kabouters wel héél actief: de
groepen 3a en 3b van basisschool De Speurneus liepen op 10
en 12 oktober het Kabouterpad door het Rimburgerbos,
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

