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

Werkzaamheden

Denk aan de sociale-distance
van 1,5 meter
Luidruchtig aanwezig in de tuin
De Koolmezen in de nestkast begonnen alsmaar harder te
piepen. En papa en mama vlogen onvermoeibaar af en aan om
de honger van de jongen te stillen.
Lees-verder

Wolzwevers
In het voorjaar, als de Blauwe druifjes nog bloeien, kun je al
vele insecten zien vliegen en zweven en zoemen en de
bloemen bezoeken. Een opvallende verschijning is de
Wolzwever.
Lees-verder

De schoonheid van de Paardenbloem
10 juni; aanvang 9.00 uur
17 juni; aanvang 9.00 uur
24 juni; aanvang 9.00 uur

Links

Je kent ze wel, die witte pluisbolletjes die nu overal in het
landschap te zien zijn.
Kinderen bliezen en blazen met bolle wangen de parachuutjes
weg waaraan elk een zaadje van de uitgebloeide
Paardenbloem.
Lees-verder

Lelie familieleden in het het Rimburgerbos
in het Rimburgerbos is Daslook nu vrijwel uitgebloeid.Maar de
typerende uiengeur is nog goed te ruiken. Je moet ervan
houden!
Lees-verder

Het seizoen 2020 komt er aan
Ja hoor, het eerste exemplaar is reeds waargenomen in
Nederland op 25-4-2020 (bron: EIS)!! Dit is een maand eerder
dan verwacht!! Daar zal de warmte van de laatste tijd
ongetwijfeld aan hebben bijgedragen
Lees-verder
Alle activiteiten van onze
afdeling t/m 9 augustus
zoals die vermeld staan in
onze activiteitenfolder gaan
niet door

Leven uit het water
Woensdagmorgen zag ik dat er in onze tuinvijver liefst vijf
libellen waren uitgeslopen. De larvenhuidjes hingen tussen de
waterplanten
Lees-verder
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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