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Gratis brandhout
Eind februari zijn nog 2 loten kroonhout populieren beschikbaar nl aan de Slagmolen bemden en de Klok‐
bemden beide in Meeuwen
Meer info, ligging en voorwaarden zie: http://www.abeek.be
MiNa‐raad en GECORO
Meeuwen‐Gruitrode
Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur (MiNa‐raad) en gemeentelijke commis‐
sie voor ruimtelijke ordening (GECORO).
Leden van natuurpunt woonachtig in Meeuwen‐Gruitrode kunnen zich via de plaatselijke afdeling van Na‐
tuurpunt kandidaat stellen voor zetelen in deze raad en commissie.
Peer
Samenstelling gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur (MiNa‐raad).
Leden van Natuurpunt woonachtig in Peer kunnen zich via de plaatselijke afdeling van Natuurpunt kandi‐
daat stellen voor zetelen in deze raad. Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Zaterdag 16 maart Peer Proper 9.00 u kruispunt Reppelerweg/Hoogstraat Grote‐Brogel en proper
straatbeeld Meeuwen 9.00 u Kruispunt Gestelstraat/ Kolisbergen Meeuwen. Helpende handen zijn
welkom. Info: Jan Hendrikx Peer 0474407928 Jan Paesen Meeuwen‐Gruitrode 0476351938
Paddenoverzetacties
Na een vrij lange aanhoudende vrieskouperiode in feb. zijn de
verwachtingen dat in maart de paddentrek op gang zal komen.
De lijst van de overzetters per locatie is gekend, zoals voorgaan‐
de jaren zullen deze vrijwilligers de padden overzetten.
Mensen, al dan niet lid van Natuurpunt, zijn welkom om deze
dieren te helpen overzetten. Zij worden dan opgenomen in de
beurtrol.
De locaties zijn: in den Damp Meeuwen, Brogelerweg Ellikom,
Hellestraat Ellikom, de N73 en Steenweg Wijchmaal Peer.
Om de mensen kennis te laten maken met de padden, kikkers
en salamanders zijn er publieke overzetacties aan de vernoemde plaatsen op data van zaterdag 2, 9, 16,
en 23 maart telkens om 20.00 u.
Houd er rekening mee dat amfibieën pas trekkken bij een temperatuur van 8 graden.
Info: Freddy Janssens 0476306764 Robert Van Dingenen 011635594 (Peer)
Zondag 17 maart Beheerwerken
Iedereen is welkom op de beheerwerken.
Het is moeilijk om op voorhand te bepalen waar de werken uitge‐
voerd worden. Daarom spreken we af aan het Buurthuis in Ellikom
Weg Ellikom 243 Meeuwen.
Materiaal, handgereedschappen en machines zijn ter beschikking
Info: Freddy Janssens 0476306764
De dagdagelijkse beheerwerken in de Abeekvallei worden uitge‐
voerd door de Sociale Werkplaats van Natuurpunt. Zij werken, onder begeleiding van en ploegbaas, in een
ploeg van 5 arbeiders.
Op alle terreinen en in niet altijd ideale omstandigheden doen zij volgens planning hun werk.
Zij werken ook voor gemeenten en instanties zoals de aanleg en onderhoud van knuppelpaden en bestrij‐
ding van Amerikaanse vogelkers.

Life+ Abeek Omvormingswerken
In kader van Life+ Abeek zijn in gebied Ploc‐
kroy life‐arbeiders bezig met voorbereiden‐
de werkzaamheden voor vernatuurlijken
(omvormingswerken) van een weekendver‐
blijf met vijvers. De werken omvatten het
kappen van coniferen, verwijderen draadaf‐
sluiting (foto) afbraak schuilhok en verwij‐
deren van oeverversteviging.
Een grondwerker zal het perceel verder
opentrekken en volgens plan de nodige om‐
vormingswerken uitvoeren.
Info: Freddy Janssens 0476306764

Educatief natuurbeheer
In deze periode waarin de natuur in rust is werden
en worden in kader van het ENB beheerwerken
uitgevoerd. In 2013 hebben reeds De puzzel Kleine‐
Brogel, Sint‐Elisabeth Wijchmaal en Klim‐op
Meeuwen (foto) deze taak met volle inzet volbracht.
Gepland zijn op 26 mrt nm Willibrord school Reppel
Aen de Slagmolen in Ellikom en op 28 mrt vm Klim‐
op Plockroy aan De Bullen in Meeuwen.
Als vervolg op de beheerwerken doen deze laatste
in de nm wateronderzoek In de Damp en wandeling
in de randzone van het militair domein.
Op 22 april vm gaat de Puzzel Kleine‐Brogel wan‐
delen aan het Molhem.
Ouders, sympathiesanten of anderen zijn altijd
welkom om het enthousiasme van de kinderen en tevens de natuur te beleven.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Zondag 14 april Vroege vogelwandeling op het militair domein
In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al flui‐
tend met de hofmakerij. We wandelen onder begeleiding
van een vogelkenner op zoek naar de typische heidevogels.
Het is altijd een unieke ervaring om in dit weidse landschap
te vertoeven, de stilte, grootsheid ervan en de cyclus van
het leven van deze vogels te mogen ervaren.
Kruispunt Gestelstraat/ Kolisbergen in Meeuwen‐Gruitrode.
7.00 u
Info: Michel Broeckmans 0499593301
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