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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

IVN jaarprogramma
2017

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN landelijk
nieuws:

Vogels kijken
Woensdag 15 maart
Boomfeestdag
in Kerkrade en Landgraaf.

Lees-verder

Paddentrek 2017

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

Nieuws IVN UoW:
Wilt u
IVN Ubach over Worms helpen
met de paddentrek?
Stuur dan een mail naar Pieter
van der Werf met uw gegevens.

Vogels kijken

Nieuwsbrief:

IVN Ubach over Worms op 1902-2017
Lees-verder

Programma: Lees-verder

Planten en dieren in
de winter

14 en 15 februari was het
weer zover groep 7- 7/8 en
groep 8 van basisschool An
d'r Put kwamen
naar Natuurbeleving D’r
Slieënberg’..Natuurlijk waren
we gespannen over datgene
ons te wachten stond,drie
groepen in twee dagen.

Lever uw artikelen en tips
voor de nieuwsbrief van April
2017 in voor 28 Maarti 2017
a.s. via onderstaande link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Opruiming
Prikkeldraad

Foto & videoboek

De laatste tijd ontvangen
wij ,IVN Ubach over
Worms,steeds vaker signalen
dat vogels (torenvalk, sperwer
en…..) zich vastvliegen in de
prikkeldraad die aan de boskant
staat van het Rimburgerbos bij
de Watertoren.Lees-verder

Natuurgidsenopleiding

Lees-verder

Informatieavond nieuwe
Natuurgidsenopleiding in regio
Maas & Mergelland 13 maart
2017.
Lees-verder

Olaf Op den Kamp

Bezoek ook eens mijn website:
Tik op deze
www.eifelnatur.de link

Algemene
ledenvergadering
2017
7 April
Aanvang 19.30 uur
IVN-home 'D'r Slieënberg'

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

Verzonden met

