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Zondag 1 september Wandelen langs de mooiste plekjes van Neerglabbeek.
Het natuur- en cultuurlandschap in de omgeving
van Neerglabbeek is op zijn minst markant te noemen. Wandel mee met een natuurgids over buurt
wegen en paadjes langs de meest bijzondere plekjes van Neerglabbeek zoals veldkapellen, natuurgebieden, de Baatsbeekvallei en weidse landschappen.
Beleef en geniet onder andere de natuur in een
holle weg.
Kerk van Neerglabbeek Loostraat 14.00 u
Info: Willy Lipkens 089855494

Vrijdag 19 en zondag 20 sept. Project derde graad Ellikom natuur en milieu
Doel van het project :
Kunnen we aantonen welk nega ef eﬀect klimaatverandering
hee op ons milieu en dat de inspanningen omtrent de bescherming ervan resultaten oplevert.
Donderdag 19/09: inleidende dag: vm algemeen over natuur en
klimaat , nm specifieker over Abeek, geschiedenis, zijn fauna en
flora door lokale afdeling en zeker ook uitleg over het "samen"
maken van een beeld geinspireerd door de komende ac viteiten
in 't veld, vertellen hoe ze mogen meehelpen etc door Leo.
Vrijdag 20/09: terreinonderzoek: voormiddag wandeling en wateronderzoek zoals weleer, liefst in samenwerking met de visserij (beekprik zien), namiddag plaatsen van
camera's ism de lokale afdeling.
info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Zaterdag 21 sept. Beheerwerken
Vanaf september word verder gegaan met
de maandelijkse beheerswerken. Deze
kunnen zijn van bestrijding reuzenbalsemien, heide beheer, maaien en kappen tot
opknappen van plankenpaden. Het is moeilijk te bepalen waar de werken uitgevoerd
worden.
Het Buurthuis in Ellikom is de vaste afspraakplaats om 9.00 u.
Gewerkt wordt tot ongeveer 12.00u.
Je kan deze en andere ac viteiten vinden
op www.abeek.be
Iedereen is welkom.
Info: Freddy Janssen 0476306764

Zondag 13 oktober Wandelen bij de buren Hechtel‐Eksel
Kennismaking met heidegebieden van het militair domein op het grensgebied tussen Hechtel en Helchteren.
Een gids gee uitleg over deze heide met zijn stuifduinen, vennen, de overgang van droog naar nat, de Zwarte Beek met de beekbegeleidende bossen en een stuk
cultuurgeschiedenis van dit gebied.
Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Ellikom/Meeuwen
8.30 u van waar we carpoolen naar Hechtel.
Hoek Oude Barrierstraat/ Hoefstraat 3940 Hechtel 9.00
u
Na de wandeling om 12.00 u wordt er door afd. Hechtel
-Eksel in de Katershoeve een drankje aangeboden.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Educa ef Natuurbeheer schooljaar 2013‐2014
Binnen het project ENB starten vanaf oktober 2013, voor
het schooljaar 2013-2014, de natuurbeheerwerken. Op
deze doemomenten steken de leerlingen de handen uit de
mouwen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit maaisel
afvoeren, afvoeren van takkenhout, bouwen van een takkenwal, aanplanten van hagen en houtkanten, herstelbeheer van heide(foto), bestrijding van Amerikaanse vogelkers,…. VBS Klim-op Meeuwen en Plockroy, VBS Ellikom,
VBS Grote-Brogel en Erpekom en VBS Reppel hebben al
ingeschreven. Mogelijk doen nog scholen in gebied van de
Dommel mee.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Life Abeek Inrich ngswerken
In kader van Life Abeek is een openbaar onderzoek afgesloten voor inrich ngswerken op verschillende
loca es in Meeuwen en Reppel. Na deze werken evalueren deze percelen, over een jdspanne van
verschillende jaren naargelang hun poten es en gericht beheer, tot natuurgebieden.
Hiernaast een foto’s van het resultaat
van inrich ngswerken aan een voormalig weekendverblijf in de AAbemden in
Grote-Brogel. Vooral sparren en andere
bomen werden afgezaagd, de boomstronken verwijderd en afgevoerd. De
oevers werden afgeschuind waardoor
het geheel weer een natuurlijk uitzicht
hee en op een natuurlijke manier kan
ontwikkelen en beheerd kan worden.
Info: Freddy Janssen 0476306764
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