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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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

Kijk ook eens in ons foto&videoboek

aangemeld."
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Artikelen nieuwsbrief

Nieuwjaarswandeling 2018

Lever uw artikelen en tips
voor de nieuwsbrief van
maart 2018 in voor 28
februari 2018 a.s. via
onderstaande link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN landelijk nieuws

Zondagmorgen 7 januari 2018. Weliswaar de zon verscholen
onder een grijs wolkendek, maar toch gelukkig droog weer. Dat
was in de voorgaande weken vaak toch wel anders.
Lees-verder

Vogels kijken en luisteren
IVN UoW nieuws

IVN UoW activiteiten

Binnenkort (m.i.v. 4 februari 2018) starten we met onze
activiteit:
Naar vogels kijken en luisteren.
Deze activiteit is bedoeld voor mensen, die interesse hebben in
het kijken en luisteren naar vogels.

IVN Wormdalkids

We trekken er gedurende het voorjaar regelmatig op uit om de
verschillende vogels te observeren.
Meestal gebeurt dit in en rond het Rimburgerbos. Het
vertrekpunt is dan het home ‘D’r Sieënberg’ van IVN-afdeling
Ubach over Worms.
Tevens kan men deelnemen aan de geplande vogelexcursies
die voor het kalenderjaar 2018 gepland zijn. Lees-verder

Jaarprogramma 2018

Datums werkzaamheden
Februari 2018

Paddentrek 2018

07 februari 2018
14 februari 2018
21 februari 2018
28 februari 2018

Links

Bosbeheer Landgraaf

Als in de komende weken de nachttemperatuur gaat stijgen en
enkele nachten boven de 7 / 8 graden blijft, ontwaken de padden
en andere amfibieën uit hun winterslaap. Ze trekken dan in groten
getale naar de waterrijke gebieden, waar ze zelf ook 'geboren' zijn.
Hierbij steken ze vooral in de avond en nacht in onze omgeving de
Rimburgerweg, Broekhuizenstraat en Rinckberg over om hun eitjes
af te zetten in de visvijvers en de vijvers bij het slot Rimburg.
Om te voorkomen dat er onnodig veel verkeersslachtoffers vallen,
hebben de mensen van onze paddenwerkgroep plastic schermen
aan de rand van het Rimburgerbos geplaatst. De padden worden
hier in emmers opgevangen en de mensen van de werkgroep
zetten ze daarna over.
Hiervoor kunnen we altijd extra man- / vrouwkracht gebruiken.

IVN-Nederland
IVN-Limburg
IKL-Limburg
Limburgs Landschap
Milieudefensie
de Natuurgids
Natuurmonumenten
Vlinderstichting
Vogelbescherming

Is uw interesse gewekt door bovenstaande korte uitleg, en wilt u
meer weten over de gang van zaken neem dan contact op met
Chris Arets
e-mail: claj.arets@hotmail.com
Tel.: 045-5413453
Mobiel: 0643485155

Speciale links:
Eifelnatur.de
Plantentuin Esveld
Koffie- en Theehuis Yume
Zangvereniging Eendracht

IVN Ubach over Worms
Beleef de natuur
Bescherm de natuur
ook in 2018

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

Verzonden met

