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
Mei 2020
Postadres:
Chris Arets (secretaris)
Babylonstraat 4
6418 TN HEERLEN
claj.arets@hotmail.com
www.ivn.nl/ubach-over-worms
IVN Ubach over Worms:adressen

Afgelaste activiteiten

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 e-mailadres
zijn al automatisch
aangemeld."
nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Beste mensen
I.v.m. de aangescherpte maatregelen van onze regering
i.v.m. het corona-virus zien we ons genoodzaakt om al onze
geplande activiteiten tot 1 juni af te zeggen.
Het betreft:
3 mei:
24 mei:
17 mei:

Lentewandeling
Vogelexcursie Groote Peel
Wormdalkids (sporendag Tevenerheide)

Helaas het is niet anders.

Werkzaamheden
Groeten,
Chris Arets

Zandhagedis
Een groene hagedis
Het was stil de vorige week in de Brunssummerheide. Heel
weinig mensen maakten een
anderhalvemeterwandeling,Lees-verder

Een lentevlinder
De vrijdag voor Pasen zag ik ze vliegen, op de Slieënberg en
langs de randen van het Rimburgerbos, Lees-verder

Anemonenbekerzwam

I.v.m. het Coronavirus zijn er
geen werkzaamheden
gepland
in Mei

Links

Terwijl miljoenen mensen niet wisten waar ze het zoeken
moesten, gingen twee enthousiaste leden van IVN Ubach
over Worms in een veilig verlaten bosanemonenbos op zoek
naar de Anemonenbekerzwam. Lees-verder

Roodborstje tikt tegen het raam
Kun je je je kindertijd nog herinneren? Je had toen van die
foute kinderliedjes, zoals dit bijvoorbeeld: Lees-verder

Lente in de Brunssummerheide
Terwijl miljoenen mensen verlangen naar de tijd voordat
alles anders werd, Lees-verder

Ben voorzichtig
i.v.m. het
Corona-virus
{{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Deze e-mail is verstuurd aan

Verzonden met

