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
Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg
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Chris Arets (secretaris)
Babylonstraat 4
6418 TN HEERLEN
claj.arets@hotmail.com
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IVN Ubach over Worms:adressen

Jaarprogramma 2020
Voor het kalenderjaar 2020 hebben de IVN-afdelingen De Oude
Landgraaf en Ubach over Worms besloten om een gezamenlijke
folder met activiteiten uit te geven. Tevens zijn de activiteiten van
de “Wormdalkids” hierin opgenomen. Hierbij het resultaat.
Wil U meer weten over de IVN-afdelingen en/of de Wormdalkids
klik dan op ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf of
ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms of ivn.nl/afdeling/ubachover-worms/ivn-wormdalkids-1,

Agenda wandelingen 2020
3 mei
Lentewandeling Sint Geertruid – Savelsbos langs
prehistorische vuursteenmijn en via ‘Bosrand’ terug naar
Sint Geertruid.
"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

9 augustus
Zomerwandeling Schweibergerweg bij Eperhof – Dalbisserweg –
Hurpesch – Nutbron – terug naar Schweibergerweg.
11 oktober
Herfstwandeling Kanne-Jekerdal-Apostelhoeve-CannerbosKanne.

Activiteiten Wormdalkids 2020

over Worms met een emailadres zijn al automatisch
aangemeld."
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Nieuws

17
14
29
24

mei
juni
augustus
oktober

Sporendag Teverenerheide
Poelendag
Nacht van de Vleermuis
Nacht van de Nacht

Vogelexcursies 2020:
29
26
24
27
25
29

maart
april
mei
september
oktober
november

Schinveldse bossen
Brunssummerheide
Groote Peel
Imstenraderbos
Schinveldse bossen
Rimburgerbos

Neushoornkevers profiteren

Datums werkzaamheden

Ter bevordering van de voortplan- ting van de Ringslang (Natrix
helvetica) worden speciaal voor deze soort broeihopen ingericht,
lees-verder

11 Maart 2020
18 Maart 2020
25 Maart 2020

Links

BESCHERM
ONZE
KOSTBARE
NATUUR

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

Verzonden met

