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
November 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

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

Maak Marktplaats gifvrij

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

IVN landelijk nieuws

Hallo leden,
Steeds duidelijker wordt dat het gif dat veel mensen heel
gewoon vinden om te gebruiken bijv. tegen onkruid grote
gevolgen heeft voor de natuur. Lees-verder

Impressie van een wandeling
IVN UoW nieuws

IVN UoW activiteiten

Voor verdere informatie deze activiteit tik op deze link

Verslag herfstwandeling

IVN Wormdalkids

Jaarprogramma 2017
Zondag 15 oktober 2017. Ongelooflijk fantastisch
nazomerweer. De thermometer haalde op dit late moment in
het jaar 25 graden celcius! Lees-verder

Dal van de Vesdre

Datums werkzaamheden
November

1 november 2017
8 november 2017
15 november 2017
22 november 2017
29 november 2017

Links

IVN Kerkrade & IVN Ubach over Worms
Een pittige 13 km lange dagwandeling langs bron-beekjes van
de Vesdre door de uitgestrekte bossen van de Hoge Venen.
Denk aan lunchpakket, wandel-stok en stevig schoeisel.
Carpoolen € 5,00 p.p.
Vertrek: 9.00 uur p-plaats Continium, Hambosweg, start: 9.45
uur vanaf de p-plaats aan de brug over de Vesdre aan de
Muhlenstrasse te Roetgen.
Leiding: Olaf Op den Kamp (tel. 045-5354560).

Natuurwerkdag
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

Nationale Natuurwerkdag: help je mee?
Tijdens de nationale Natuurwerkdag mag jong en oud weer
meewerken in de natuur. De exacte locatie wordt t.z.t. bekend
gemaakt. Zoals altijd wordt er voor gereedschap gezorgd.
Start: 10.00 tot max. 14.00 uur.
Leiding Kerkrade: Olaf Op den Kamp (tel. 045-5354560)
Leiding Ubach over Worms : Jan Spierts.
Aanmelden en meer info: www.natuurwerkdag.nl.

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

Verzonden met

