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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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Wandelen achter de abdij

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."

In het bos bij de Benedictijnerabdij van Mamelis was
zondagmorgen geen mens te bekennen. Terwijl het
tegenwoordig toch heel druk is in de natuurgebieden,
vooral in de weekends. Lees-verder

Vogel in de winter

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Werkzaamheden

I.v.m. het Coronavirus zijn er
voorlopig geen
werkzaamheden

Links

Jammer dat we ons voorlopig niet zien en we de
Slieënberg de Slieënberg moeten laten.
In het bos wordt wel flink gewerkt, door een firma.
Wanneer wij weer?
Toch zie je soms nog leuke dingen buiten, ook al is het niet
spectaculair.
Toch maar een bescheiden verhaaltje.Lees-verder

Geen aantasting stiltegebied

De gemeente Landgraaf heeft dinsdag besloten om geen
medewerking te verlenen aan de komst van een
zonneweide in het gebied tussen Waubach en Rimburg..
Lees-verder

De laatste leeuwerik ?

Ergens hoog boven ons jubelde een onzichtbare vogel. Een
Veldleeuwerik luidde als een echte lentebode het voorjaar in.
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

