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Paddenoverzet
De afgelopen dagen en nachten waren nog koud. Wellicht heeft dit de wakkere dieren
weer even in een schuilplaats verdreven. De vrijwilligers in Peer, Meeuwen en Ellikom blijven alert en
zijn klaar om de grote trek op te vangen. De vooruitzichten zijn gunstig voor het weekend.
Wellicht zal vanaf vrijdag de trek goed op gang komen.
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 parking van de Kringwinkel , Steenweg Wijchmaal
66. info: Robert Van Dingenen 011635594.
Meeuwen: 20.00u kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen. info: Jan
Paesen 011792564.
19 maart – Peer Proper en straat.net Meeuwen
We doen mee met deze twee opruimacties van zwerfvuil langs straten en pleinen.
Peer Proper is voor onze afdeling een klassieker,
straat.net Meeuwen doen we voor de vijfde maal mee.
Voor Peer : samenkomst knooppunt 06 Grote‐Brogel 9.00 uur voor
de Hoogstraat en Reppelerweg.
Voor Meeuwen: samenkomst hoek Gestelstraat‐Kolisbergen 9.00
uur voor de Gestelstraat, de Schansdijk, de Krommendijk en de
Kolisbergen.
Handschoenen en blikjesgrijptangen ter beschikking.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Zondag 20 maart ‐ beheerwerken in de Abeekvallei
Breng zeker laarzen mee, wij
voorzien een deugddoend hapje
en drankje tijdens de pauze.
We komen samen om 9.00u aan
het Buurthuis van Ellikom
Info: Freddy Janssens
011633727 0476306764

Zondag 10 april – Zeer vroege vogelwandeling op het militair domein
In mei leggen alle vogels een ei, maar in april beginnen ze al fluitend met de hofmakerij.
We wandelen onder begeleiding van een
vogelkenner langs de heide en zoeken
naar zijn typische vogels.
Vertrek is om 7 uur aan het kruispunt
Gestelstraat/Kolisbergen in Meeuwen‐
Gruitrode.
Doe zeker stevige wandelschoenen aan
en vergeet je verrekijker niet.
info: Michel Broeckmans 0499593301

Zondag 6 maart – Afwandeling Abeek in Nederland van Grathem naar Haelen.
Zondag 10 april ‐ Afwandeling Abeek in Nederland van Haelen tot aan de monding in Neer.
Paul Capals wil deze laatste en meteen de gehele afwandeling met een drankje afsluiten.

Info: Paul Capals 011631289 0486224817
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