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
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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

Rabobank Clubsupport 2019

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."

Stem op IVN Ubach over Worms tijdens Rabobank
Clubsupport actie van 27 september t/m 11 oktober, wij
hebben uw stem hard nodig.

Landschapsgidsenopleiding

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

IVN UoW nieuws

IVN UoW activiteiten

IVN District Limburg heeft een landelijk erkende IVNopleiding samengesteld over het Zuid-Limburgs
landschap, die nu voor de vierde keer wordt gegeven.
Deze uitgebreide en diepgravende opleiding leidt op tot
IVN-landschapsgids en leert de deelnemers onder andere
de effecten van geologische, ecologische,
cultuurhistorische en sociaal geografische
ontwikkelingen.Lees-verder

Verslag zomerwandeling

Datums werkzaamheden

4 September 2019
11 September 2019
18 September 2019
25 September 2019

Links

Op 4 augustus 2019 vertrokken om 10:45 uur 18 personen
vanaf de Eyserlinde voor een wandeling in de omgeving
van Eys.
De Eyserlinde ligt op het hoogste punt tussen Eys en Partij
Wittem. De plek is bekend vanwege het monument ter
nagedachtenis van oorlogsslachtoffers en verzetsstrijders
uit onze regio. Het standbeeld, onthuld op 3 mei 1951,
toont 3 nabestaanden die een oorlogsslachtoffer omhoog
tillen.
De zon was ons welgezind en de temperatuur was

aangenaam te noemen, maximaal 28 graden celcius lijkt
een verkwikking te zijn ten opzichte van het
temperatuurgeweld van amper 1,5 week geleden, waarbij
zelfs de 40 graden werden overschreden..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

