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Zat. 3‐10‐17 en 24 maart 20.00 u Publieke paddenoverzetacties
Op deze zaterdagavonden word door een vrijwilliger
van de afdeling , het hoe en waarom van het pad‐
denoverzetten toegelicht. Aan de hand van foto’s of
levende beestjes word duidelijk gemaakt welke een
pad, bruine ‐, groene kikker is, welke salamander ,
allen in de familie van de amfibieën, het is.
Iedereen mag en kan dan eigenhandig de beestjes
overdragen en in de vijver of poel leggen waar het
proces van voortplanting kan beginnen..
Deze publiekelijke overzetacties zijn in Peer aan de
Dommel, Kringwinkel Steenweg Wijchmaal, info: Ro‐
bert Vandingenen 011635594. In Meeuwen aan het
Broek Gestelstraat , info: Jan Paesen 011792564

Zaterdag 10 maart Straat.net Meeuwen en Peer Proper
De afdeling doet dit jaar weer mee met de opruimactie
langs de straten van Meeuwen en Peer . Deze actie is een
organisatie van Limburg.net. Wie wil kan komen helpen.
Afvalgrijpers, handschoenen en plastic zakken zijn ter be‐
schikking. Voor Peer is er tussen 11.00 u en 11.30 u een
afsluiting van de actie aan het milieucentrum bij de kring‐
winkel waar op soep getrakteerd word.
In Meeuwen word gestart aan het kruispunt Gestelstraat/
Kolisbergen. In Peer aan het kruispunt Hoogstraat/
Reppelerweg Gr.‐Brogel. Telkens om 9.00 u
Info: Jan Hendrikx 011633854

Zondag 18 maart Beheerwerken
Iedereen is welkom op de maandelijks
beheerwerken.
Het is moeilijk op voorhand te bepalen
waar de werken uitgevoerd moeten
worden.
We komen samen aan het buurthuis in
Ellikom om 9.00 u. De werken duren tot
12.00 u.
Info: Freddy Janssens 0476306764

Zondag 15 april Zeer vroege vogelwandeling op het militair domein
In mei leggen alle vogels een ei, in april
beginnen ze al fluitend met de hofma‐
kerij. In de vroege morgen en in een
mooi decor van de heide kan je dit tij‐
den s een wandeling met eigen oren en
ogen waarnemen. Er word gewandeld
onder begeleiding van een vogelken‐
ner op zoek naar die typische heidevo‐
gels.
Vergeet je verrekijker niet.
Vertrek: 7.00 u kruispunt Gestel‐
straat/Kolisbergen in Meeuwen.
Info: Michel Broeckmans 0499593301

Zondag 29 april Voorjaarsbloemwandeling
Natuurpunt beheert verschillende hooilan‐
den verspreid over de Abeekvallei.
Doordat er geen pesticiden en meststoffen
worden gebruikt bij het beheer krijgen meer
plantsensoorten ook een kans.
In de lente levert dit een spectaculair kleuren‐
pallet van bloeiende planten op.
Vertrek: 14.00 u kruispunt Hoogstraat/
Reppelerweg in Grote‐Brogel.
Info: Paul Capals 011631289
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