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Paddenoverzetactie,oproep tot vrijwilligers 
De ergste kou is achter de rug en sommige vogels 
wagen zich al aan een eerste liedje. Ook bij 
padden, kikkers en salamander begint het te 
kriebelen. Bij de eerste warme en natte nachten 
zullen ze uit hun beschutte overwinteringplaats 
komen en op zoek gaan naar een geschikte 
voortplantingspoel. 
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer helpt de 
amfibieën tijdens de voorjaarstrek op verschillende 
plaatsen om veilig de weg over te geraken. Vorig 
jaar hebben de vrijwilligers 7.029 diertjes overgezet 
en zo van een zekere dood door het voorbijrijdend verkeer weten te redden.  
 
Het paddenscherm in Meeuwen aan de Gestelstraat, In den Damp is geplaatst. 
Deze in Ellikom aan de Brogelerweg wordt zondag 23 jan., deze in Peer aan de Kringwinkel 
Omleidingsweg N73 en Steenweg Wijchmaal word 29 jan. geplaatst. 
 
Als de schermen geplaatst zijn moeten de amfibieën overgezet worden 
De overreacties zijn over een periode van 2 maanden vrij intensief en eisen veel van de inzet 
en de tijd van deze vrijwilligers.  
Bij dezen doen we een oproep naar leden van Natuurpunt, en anderen geïnteresseerden, 
om te helpen bij deze overzetacties. De helpers krijgen een introductie en hulp zodat ze 
voldoende kennis hebben om na enkele dagen zelfstandig deze taak te volbrengen.  
 
We nodigen tevens iedere zaterdagavond in maart iedereen uit om hierbij een handje te 
komen toesteken. Een bijzondere ervaring die je nooit vergeet! 
Peer: 20.00u aan de parking van de Kringwinkel (gebouw Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 
66), meer info krijg je bij Robert Van Dingenen (011 63 55 94). 
Meeuwen: 20.00u aan het kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen, meer info krijg je bij Jan 
Paesen (011 79 25 64). 
 
Info bij alle mensen vernoemd in deze nieuwsbrief 
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Kalender  
 
 
Zondag 23 januari – Winterwandeling Mullemer Bemden 
 Ontdek de Dommelvallei in hartje winter met een tocht door de Mullemer Bemden. 
 Vertrek om 14.00 uur aan de kringwinkel Peer, Steenweg Wijchmaal 66. 
 Info: Robert Van Dingenen 011635594  8485380496 
 
Zondag 30 januari – Snoeicursus fruitbomen 
 Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je fruitbomen met snoeien om een goede oogst  
 te hebben en bomen gezond te houden we gaan van start om 14.00 uur in de boom- 
 gaard  aan  de achterzijde van het Monshof Monshofstraat 32 Reppel. Wie wil mag zelf  
 met de snoeischaar aan de slag. 
 Info: Jan Hendrikx 011633854  0474407928 
  
Vrijdag 4 februari - Algemene Vergadering 

Op vrijdag 4 februari 2011 organiseert Natuurpunt afd. Meeuwen-Gruitrode &/Peer in het    
buurthuis van Ellikom de jaarlijkse algemene vergadering. 
Tijdens het officiële gedeelte van de algemene vergadering, dat we trouwens zo kort 
mogelijk willen houden, willen we laten zien welk werk er afgelopen jaar is verzet en welke 
activiteiten zijn georganiseerd.  
Verder zullen de geplande activiteiten in 2011 voorgesteld worden. 
Tijdens de feestelijke ledenavond is animatie en er worden prijzen verloot met een gratis 
tombola. 
Iedereen is welkom vanaf  20u00u in het Buurthuis van Ellikom Weg naar Ellikom 243  
3670 Meeuwen-Gruitrode. Wij zorgen voor een hapje en drankje. 
Tot dan! 
 
Zaterdag 5 februari – startmoment “Onze Dommel” 

Wandeling langs de Dommel in Peer waarin uitleg gegeven word over project “Onze 
Dommel waarin integraal waterbeheer centraal staat dat rekening houdt met vele sectoren 
zoals landbouw, natuur, recreatie e.a. 
We komen samen aan de parochiezaal van Linde Peer (naast de kerk) om 13.30 uur. 
Info: www.wateringdedommelvallei.be 
 

Zaterdag 19 februari - beheerwerken in de Abeekvallei 
 Breng zeker laarzen mee, wij voorzien een deugdoend hapje en drankje tijdens de pauze. 
 We komen samen om 9.00u aan het Buurthuis van Ellikom 
 Info: Freddy Janssens 011 63 37 27  0476306764  
 

 
 
 

Afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 
www.abeek.be  ~  www.natuurpunt.be 

 
Conservator 

Freddy Janssens 
freddy.janssens@abeek.be 
011 63 37 27  0476306764  

Voorzitter 
Paul Capals 

paul.capals@abeek.be 
011 63 12 89  0486224817 

Secretaris & Redactie 
Jan Hendrikx 

Jan.hendrikx@telenet.be 
011633854  0474407928 

 
 
 


