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Zondag 18 januari  Beheerwerken  

De eerste beheerwerken  van 2015  zijn het plaatsen van het 
paddenscherm aan de Gestelstraat in Meeuwen.   
De volgende weken, op nog af te spreken dagen,  worden de 
paddenschermen aan de Brogelerweg in Ellikom  en aan de Om-
leidingsweg (N73) in Peer geplaatst. Langs de Hellestraat in Elli-
kom worden borden geplaatst. 
Het opzetten van de overzetactie in Peer langs de N73 in Peer ter 
hoogte van aan de kringwinkel gebeurt in samenwerking met de 
milieuraad. 
Voor deze van Meeuwen-Gruitrode spreken we af aan het Buurt-

huis in Ellikom om 9.00 u. Voor deze in Peer aan de kringwinkel om 9.00 u 
info: Freddy Janssens  0476306764    Robert Van Dingenen 011635594 (Peer) 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer wenst alle leden en sympathisanten een voorspoedig 

2015 toe 

Life+ Abeek  en Interreg  V 

Life+ Abeek word met 1 jaar verengd. Voor het reservaat en de afdeling is dit goed 
nieuws . Er komen nieuwe financiële middelen ter beschikking om geplande nog 
niet afgewerkte werken uit te voeren, plannen van nieuwe werken en nieuwe aan-
kopen te doen. 
Natuurpunt vzw heeft beslist dat ze als partner in het Interreg(egionaal) project 
Kempen-Broek wil stappen. Dit project  is een  projectgrensgebied van het Inter-
reg V Vlaanderen—Nederland. Het Interreg V is een Europees project waar NP 
projectvoorstellen kan indienen om in aanmerking te komen voor financiële  
tegemoetkoming voor uitvoering van hun doelstellingen. 
De vallei van de Abeek is strikt gezien  geen onderdeel van het Kempenbroek, 
maar NP heeft  beslist dat ze dit project opentrekken naar gans Noord-Limburg. 
De afdeling heeft in samenspraak met Natuur Beheer vzw projectvoorstellen geformuleerd en ingediend 
welke kaderen in de prioriteiten van het Interreg V.  
Wanneer het Interreg V dossier definitief opgemaakt en bestendigd is kunnen in het reservaat  met Euro-
pese middelen op basis van hun voorstellen projecten uitgevoerd worden.  
info: Freddy Janssens  0476306764     Paul Capals 0486224817 

Vrijdag 6 feb. Algemene Vergadering  voor alle leden van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer 

Op vrijdag 6 februari 2015 organiseert Natuurpunt afdeling  
Meeuwen-Gruitrode & Peer in het Buurthuis van Ellikom 
de jaarlijkse algemene vergadering.  Tijdens het officiële 
gedeelte van de AV laten we zien welk werk er afgelopen 
jaar is verzet en welke activiteiten zijn georganiseerd.  
Dit op vlak van de afdeling en Life+ Abeek 
Verder zullen de geplande activiteiten in 2015 voorgesteld worden. Tijdens de feestelijke ledenavond 
worden er prijzen verloot met een gratis tombola. Koffie en  vlaai worden u gratis aangeboden door Na-
tuurpunt.  
Iedereen is welkom vanaf 20.00 u in het Buurthuis van Ellikom Weg naar Ellikom 243  3670 Meeuwen.    
Info: Jan Hendrikx 011 63 38 54  0474407928 



Zaterdag  21 februari  Snoeicursus fruitbomen  

Zaterdag 21 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 fruit-
bomen moet  snoeien om een goede oogst te 
krijgen en de bomen gezond te houden.  
Een meerwaarde van deze locatie is dat de cur-
sisten , als vervolg op de cursussen  en snoei 
van voorgaande jaren, een zicht krijgen op be-
heer en verjonging van een boomgaard. Wie wil 
mag zelf met de snoeischaar aan de slag gaan.      
Na de cursus zijn er versnaperingen en  warme 
dranken. 
Monshof Monshofstraat 32 3950 Reppel 
14.00u. in de boomgaard aan de achterzijde van het Monshof .  
info: Jan Hendrikx 011 63 38 54  0474407928 
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Zaterdag 14 feb.  Beheerwerken          

De maan is voor de mensheid door de eeuwen heen een 
hemellichaam 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 wandelschoenen worden aangeraden. 
Buurthuis Ellikom  Weg Ellikom 243 Meeuwen  20.00u 
 
Info: Paul Capals 011631289   0486224817 

Zaterdag 28 februari  Vollemaanwandeling 

Na het opzetten van de paddenschermen starten de  
regulaire maandelijks beheerwerken door vrijwilligers 
van de afdeling.  Deze worden uitgevoerd in de maan-
den jan., feb., maart, sept., okt., nov. en dec, afwisse-
lend de 3de zondag en de 3de zaterdag van de 
maand. 
Waar  welke werken uitgevoerd worden is  afhanke-
lijk van  de noodzaak en omstandigheden. 
Voor deze van zaterdag 14 feb. en alle anderen ko-
men we samen aan het Buurthuis in Ellikom om 9.00u  
Materiaal is ter beschikking. 
Info: Freddy Janssens  0476306764   
       : Eugène Vanoosterhout  0474243049 


