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, jeugdactiviteiten etc

Nieuwsbrief IVN Ubach over Worms
Februari 2019
Postadres:
Chris Arets (secretaris)
Babylonstraat 4
6418 TN HEERLEN
claj.arets@hotmail.com
www.ivn.nl/ubach-over-worms
IVN Ubach over Worms:adressen

Waterschapsdagen Limburg

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden nieuwsbrief
"De digitale nieuwsbrief is
een mooi info-medium voor
personen
die op de hoogte willen
blijven van al het nieuws
binnen de IVN-afdeling 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."
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Het waterschap gaat informatieve bijeenkomsten voor IVN’ers
organiseren.Lees-verder

Artikelen nieuwsbrief

Natuur en Gezondheid

Lever uw artikelen en tips
voor de nieuwsbrief van
maart 2019 in voor 28 februari
2019 a.s. via onderstaande
link:
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN landelijk nieuws
Naar buiten
Frisse buitenlucht en beweging is gezond voor iedereen, daar
hoeven we niet meer over te discussiëren.Lees-verder

Roberts wintergasten

IVN UoW nieuws

IVN UoW activiteiten
Onder het motto “Wintergasten” organiseert Robert Dörenberg
een reeks interessante lezingen over natuur, cultuur en
wetenschap.Lees-verder

Wadden excursieprogramma

Datums werkzaamheden

6 Februari 2019
13 Februari 2019
20 Februari 2019
27 Februari 2019

Links

Op 23 maart organiseren we een speciale excursie naar de
Marker Wadden met de ms Friesland.Lees-verder

Workshop natuurkoffer

Met de IVN Natuurkoffer breng je de natuur bij de mensen
binnen.Lees-verder

Nieuws uit de natuur

Bloeiende Hazelaar 9 januari 2019.
Met mannelijke bloeiwijze (de katjes) en de vrouwelijke
bloeiwijze (rood en niet groter dan een luciferkopje), Leesverder

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

Verzonden met

