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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

IVN-Wormdalkids:

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."

Activiteiten:

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

Kerstviering 2016

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Nieuws IVN UoW:

Hoe warm het was en hoe
aangenaam, Lees-verder

Hard werken

Hard werken, dat konden de
leerlingen,Lees-verder

Wie zijn wij?
Wormdalkids is een initiatief
van IVN (Instituut voor
natuureducatie en
duurzaamheid). Enkele
moeders met veel kennis
van de natuur ontdekken en
onderzoeken al
spelenderwijs met hun
eigen en andere kinderen in
elk seizoen de natuur in en
rondom het Wormdal.
Lees-verder

Programma
basisscholen
2016/2017

Programma: Lees-verder

Beversporen aan
de Worm

IVN landelijk
nieuws:

Voer voor de vogels

De laatste tijd vertoonden zich
weinig vogels in de tuin, leesmeer

Nieuwsbrief:

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

Was het maar
Winter

Met zijn witte wintervacht is
de Hermelijn, Lees-verder

Renovatie
Waerderkapel

De afgelopen weken is het dak,
Lees-verder

Ga mee op IVN
Natuurontdekkingsreis
Parkstad

Elke Parkstedeling zal zich wel
eens verrast voelen over de
groene omgeving als hij door
de regio Parkstad fietst,

wandelt of rijdt. 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

