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Zondag 15 jan. en zaterdag 18 feb. Beheerwerken
De eerste beheerwerken van 2012 zijn het plaatsen van het pad‐
denscherm ivm paddenoverzetactie In den Damp Gestelstraat in
Meeuwen. Mocht door de weersomstandigheden dit niet mogelijk
zijn doen we andere beheerwerken. Welke dat zijn hangt af van de
situatie en omstandigheden.
Op nog af te spreken dagen worden de paddenschermen aan de
Brogelerweg in Ellikom en in samenwerking met de milieuraad van
Peer langs de N73 in Peer ter hoogte van aan de kringwinkel ge‐
plaatst. Op www.abeek.be lees hierover meer.

Zaterdag 18 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.

Vrijdag 3 feb. Algemene vergadering
Op vrijdag 3 februari 2011 organiseert
Natuurpunt afd. 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 activitei‐
ten zijn georganiseerd. Verder zullen de ge‐
plande activiteiten in 2012 voorgesteld wor‐
den. Tijdens de feestelijke ledenavond wor‐
den er prijzen verloot met een gratis tombo‐
la. 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

Januari ‐ februari Life+ Abeek Beheer‐en omvormingswerken
In dec. 2011 is aan de Pastorijbemden in Meeuwen gestart met
omvormingswerken van een weekendverblijf tot recreatiezone
voor de bewoners van het rusthuis van Meeuwen.
Aan het Steenbroek in Reppel word een weekendverblijf omge‐
vormd tot natuurgebied.
Voor jan. en feb. 2012 zijn werken gepland aan In den Damp en
Gestelbemden in Meeuwen, Exelmans hofs veld in Grote‐Brogel en
Erpecommer Bemden in Erpekom

Zaterdag 4 februari Snoeicursus
Zaterdag 4 feb. om 14.00 u is aan het Monshof in
Reppel in samenwerking met VELT de jaarlijkse
snoeicursus fruitbomen. Pierre Zanders legt ons
haarfijn uit hoe je fruitbomen moet snoeien om
een goede oogst te krijgen en bomen gezond te
houden. Naast dit regulair snoeiwerk is er veel aan‐
dacht naar het insnoeien van de bomen, door afza‐
gen van dik opgeschoten hout, om deze terug de
halfstamvorm te geven, het aanzetten tot vorming
van jong vruchthout en het gemak van plukken te
behouden. Wie wil mag zelf met de snoeischaar
aan de slag.
De cursus is in de boomgaard aan de achterzijde
van het Monshof Monshofstraat 32 Reppel.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Zaterdag 11 februari Vollemaanwandeling
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.
Vertrek: 20.00 u Buurthuis Ellikom Weg Ellikom 243 Meeuwen
Info: Paul Capals 011631289

Nieuwe lay‐out website abeek.be
De website van abeek.be krijgt een nieu‐
we frisse Lay‐out . De structuur is zoda‐
nig geprogrammeerd dat ze up to date
te houden is en gebruiksvriendelijk is.
Hier kan je de laatste nieuwtjes krijgen
van het beheer van de natuur in de
Abeekvallei en de werking en activitei‐
ten van de afdeling Meeuwen‐
Gruitrode & Peer.
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