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Geslaagde opening wandelgebied Erpekom‐Ellikom
Door vertegenwoordigers van het
RLKM, de stad Peer, de gemeente
Meeuwen‐Gruitrode en Natuurpunt
werd op 4 september het
wandelgebied Erpekom‐Ellikom
officieel geopend. Na de
gebruikelijke toespraken werd het
gebied ingewandeld door
symbolisch de laatste plank van het
plankenpad vast te schroeven. Een
receptie sloot het
voormiddaggedeelte af.

De vertegenwoordigers bij de Abeek

Vanaf 13.00 u was er de publieke wandelhappening waar 270 wandelaars naar keuze in Erpekom of
Ellikom gestart zijn.
De toeristische diensten van Peer
en Meeuwen‐Gruitrode
verzorgden het onthaal op deze
plaatsen, gaven de nodige info
en boden de mensen een
wandelkaartje aan.
Onderweg werden de wandelaars
door gidsen van Natuurpunt
wegwijs gemaakt met leuke
weetjes over de natuurlijke
rijkdom van het gebied. In het
natuurcafé op de weide bij het
plankenpad konden de mensen
drank kopen en nagenieten van
de wandeling. In de tent werd het
het natuurgebied Abeek en de
werking van de afdeling
Wandelaars uit Erpekom
voorgesteld. De opzet en
doelstelling van het Europees
Life+Abeek project werd eveneens uitgelegd en met een promotiestand voorgesteld.
Voor alle betrokken partijen was het een geslaagde opening van het wandelgebied.

Start Educatief Natuurbeheer 2011‐2012
Met beheerwerken werd op 9 sept. 2011 in het nieuwe schooljaar 2011‐2012 gestart met het ENB.
De klassen 5 en 6 van VBS Ellikom
hebben aan Erpecommer Beemden in
Erpekom afgemaaid riet afgevoerd en
op hopen gelegd. Op 28 okt. hebben
VBS Grote‐Brogel en VBS Erpekom hun
beheerwerken uitgevoerd respec‐
tievelijk Aen de Slagmolen in Ellikom en
aan Erpecommer Beemden.
Begin 2012 zijn VBS Klim‐op Meeuwen,
VBS Plockroy en VBS Reppel gepland.
In een van de volgende nieuwsbrieven
meer hierover. Ieder die zijn kind of
anderen aan het werk wil zien is
welkom.
Info:
J. Hendrikx 011633854
VBS Ellikom
0474407928

Najaarsbeheerwerken door vrijwilligers van de afdeling
Op zondag 16 oktober zijn
eveneens de regulaire
beheerwerken verder gezet. Aan de
Groote Heide langs de Weg naar
Zwartberg werd een oude
picknickplaats ontmanteld. Met de
afvalmaterialen oude palen werd
Aan de Bullen een kader gemaakt
waar de kinderen tijdens ENB op 30
jan. 2012 een stammenwand
kunnen maken.
Volgende beheerwerken zijn op 19
nov. ‘ Dag van de Natuur’ en op 18
december.
Info: Janssens Freddy 0476306764
Groote Heide

Plantenverkoop Natuurpunt Limburg
De bestellingen voor afhaalpunt in Peer op 12 nov. zijn afgesloten.
Natuurpunt Limburg heeft een nabestellingsperiode ingelast. Je
kunt dus nu nog je bestelling plaatsen. Het afhaalpunt is dan echter
niet in Peer.
Bestellen: www.natuurpuntlimburg.be/p_141.htm. Je vindt daar
ook de afhaalpunten.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928

Zaterdag 19 nov. ‐ Dag van de Natuur: werken met de buren in de Abeekvallei
Gezellige beheerdag samen met de buurt
met (her)aanleg van 20m lang plankenpad
doorheen een moeraszone, naast kleine
maai‐kap‐ en opruimwerken.
Voor werkhandschoenen, het werkmateriaal
en ook voor de hap en drank wordt gezorgd.
Je eigen waterdichte laarzen kan je best
meebrengen.
Tijdens deze nationale actie wordt er
gewerkt van 9u00 tot 16u30. Iedereen is
uiteraard vrij hoelang hij of zij wil werken.
Het plankenpad wordt aangelegd in gebied
Ooievaarsnesthofveld Hoogstraat 3990
Grote‐Brogel, gelegen tegen Abeek aan
overkant van oude stort van Ellikom.
Om praktische redenen wordt afgesproken
aan het Buurthuis in 3670 Ellikom Weg naar
Meeuwen 243 om 9u00 en 14u00.
Personen die op een ander tijdstip willen
komen werken of een kijkje willen komen
nemen en de “werkplaats” niet weten
liggen, nemen best contact op met Freddy
Janssens.
Foto: oud pad
Info: Janssens Freddy 0476306764
freddy.janssens@abeek.be

Het plankenpad welk heraangelegd wordt

Zondag 12 dec. – Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel.

Heide

Info: Paul Capals 011631289 0486224817

De omgeving van de
Abeekvallei heeft nog
bijzondere
landschappelijke
kenmerken en vertelt
verhalen over het
historisch gebruik van de
bossen, heiden en velden.
Wandel mee met de gids
door het prachtige
kleinschalig landschap.
Vertrek om 14.00u aan het
kruispunt van de Hoog
straat/Reppeler‐weg in
Grote Brogel (knooppunt
06 fietsroutenetwerk
RLKM).

Zondag 18 dec. – Laatste beheerwerken van 2011.
De laatste beheerwerken zijn gepland op
18 dec. van 9u00 tot 12u00.
Waar er gewerkt wordt hangt af van
prioriteiten en omstandigheden welke op
dat tijdstip zich voordoen. De plaats van
afspraak is zoals steeds het Buurthuis 3670
Ellikom weg naar Meeuwen 243 om 9u00.
Iedereen welkom.
Info: Paul Capals 011631289 0486224817
Freddy Janssens 0476306764
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