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Aan alle leden, lezers, sympathisanten en geïnteresseerden een voorspoedig 2013
Gratis brandhout
Op diverse plaatsen (Reppel bij Binkermolen; Grote Brogel: Exelmanshof; Meeuwen: Duivelsbroek,
Slagmolenbemden, Klokbemden, Dasbemden, Vliegeneinde) zijn (worden) canadapopulieren gekapt en
is het takhout blijven liggen. De percelen worden omgevormd naar waardevollere natuur.
Mocht je geïnteresseerd zijn in gratis brandhout (kroonhout van populieren), laat ons dat zo snel moge‐
lijk weten, maar zeker tegen 15 januari. Geef ook je voorkeur op.
Meer info, ligging en voorwaarden zie: http://www.abeek.be

Zondag 20 januari Bomenwandeling winterkenmerken
Bomen, zo vanzelfsprekend in het landschap, we staan daar letterlijk en figuurlijk
niet bij stil. Tijdens deze wandeling houden we halt bij de bomen die we tegenko‐
men en zal de gids al deze boomsoorten aan de hand van de winterkenmerken op
naam brengen.
Je zal na deze wandeling opkijken van de soortenrijkdom aan bomen in de Abeek‐
vallei.
Buurthuis Ellikom Weg naar Ellikom 243 Ellikom 14.00 u
Info: Michel Broeckmans 0499593301

Zondag 20 januari en zaterdag 16 februari Beheerwerken
De eerste beheerwerken van 2013 zijn het plaat‐
sen van het paddenscherm ivm paddenoverzetac‐
tie In den Damp Gestelstraat in Meeuwen.
Mocht door de weersomstandigheden dit niet mo‐
gelijk zijn doen we andere beheerwerken.
Welke dat zijn hangt af van de situatie en omstan‐
digheden.
Op nog af te spreken dagen worden de padden‐
schermen aan de Brogelerweg in Ellikom en in
samenwerking met de milieuraad van Peer langs
de N73 in Peer ter hoogte van aan de kringwinkel
geplaatst.
Zaterdag 16 feb. zijn de volgende beheerwerken.
Voor deze geldt hetzelfde als de vorige.
Daarom spreken we voor beiden af aan het Buurthuis in Ellikom om 9.00 u.
Info: Freddy Janssens 0476306764
: Robert Van Dingenen 011635594 (Peer)

Vrijdag 8 februari Algemene Vergadering
Op vrijdag 8 februari 2013 organiseert Natuurpunt
afdeling Meeuwen‐Gruitrode & Peer in het Buurt‐
huis van Ellikom de jaarlijkse algemene vergade‐
ring. Tijdens het officiële gedeelte van de AV laten
we zien welk werk er afgelopen jaar is verzet en
welke activiteiten zijn georganiseerd.
Verder zullen de geplande activiteiten in 2013
voorgesteld worden.
Tijdens de feestelijke ledenavond worden er prij‐
zen verloot met een gratis tombola.
Iedereen is welkom vanaf 20.00 u in het Buurthuis
van Ellikom Weg naar Ellikom 243 3670 Meeuwen.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Tot dan

Zaterdag 9 februari Snoeicursus fruitbomen
Zaterdag 9 feb. om 14.00 u is aan het Monshof
in Reppel in samenwerking met VELT de jaar‐
lijkse snoeicursus fruitbomen.
Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je
fruitbomen moet snoeien om een goede
oogst te krijgen en de bomen gezond te
houden.
Theoretisch gedeelte: Buurthuis Reppel
Reppelerweg 183 3950 Reppel 9.00 u
Praktisch gedeelte: Monshof Monshofstraat
32 3950 Reppel 14.00u. in de boomgaard aan
de achterzijde van het Monshof .
Wie wil mag zelf met de snoeischaar aan de
slag gaan.
Info: Jan Hendrikx 011 63 38 54 0474407928
Zaterdag 23 februari Vollemaanwandeling
De maan is voor de mensheid door de eeuwen heen een hemel‐
lichaam van grote betekenis geweest.
Ervaar de bijzondere sfeer van een late avondwandeling in het
licht van de volle maan.
Wij leiden je in deze aparte sfeer door de vallei. Een moment
van schoonheid en rust in de natuur. Zaklamp en wandelschoe‐
nen worden aangeraden.
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen 20.00 u
Info: Paul Capals 011631289 0486224817
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