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Resultaten paddenoverzetacties 2012
Aantal overgezette amfibieën:
In den Damp Wijshagen 3418 Brogelerweg Ellikom 1021
Boenderstraat Ellikom 38
Hellestraat Ellikom 17
Omleidingsweg N73 en Stnwg Wijchmaal Peer 1100
Galloways, onze zomerse natuurbeheerders
De 10 galloways zijn sinds 19 april terug in ons na‐
tuurgebied Vallei van de Abeek. Een 27 ha grasland
en heide in de Vallei van de Abeek wordt van half
april tot half november door deze galloways be‐
graasd. Je vindt ze bij het Monshof in Reppel, het
Ooievaarsnesthofsveld in Grote‐ Brogel en op de
Groote Heide bij De Bullen in Meeuwen.
Ze hebben de winter doorgebracht op het Smeets‐
hof in Bocholt.
Jonge kalveren worden midden juni verwacht.
Info: Eugène Vanoosterhout 0474243049
Freddy Janssen 0476306764
Educatief Natuurbeheer
ENB is een project van de provincie Limburg en NP waar
kinderen van het basisonderwijs op een speelse en educa‐
tieve wijze kennis maken met de natuur . Vanaf mei zijn er,
in navolging van hun beheerwerken, wandelingen en wa‐
teronderzoek. Als beloning krijgen de scholen het peter‐
schap over de gebieden waar zij dit ENB uitvoeren en bele‐
ven. Tijdens de hierna vernoemde dagen is er voorafgaan‐
delijk een klein moment waar de school het peterschap
toe bedeeld word.
3 mei VBS Reppel school Reppel 13.00 u
15 mei VBS Grote‐Brogel Hoogstraat 9.00 u
15 mei VBS Erpekom Ellikommerdijk kegelspel 13.00 u.
18 juni VBS Meeuwen In den Damp 9.00 u en 13.00 u
22 juni VBS Ellikom Ellikommerdijk kegelspel 9.00 u.
Gedeputeerde Frank Smeets zal bij deze laatste op de uit‐
reiking van het peterschap aanwezig zijn.
Iedereen is welkom op deze activiteiten.
Medewerkers Belgium Rhythm and Bleusfestival Peer
NP M‐Gr. & Peer bemant al 12 jaar het groen café op het brbf in Peer. Wij verkopen herbruikbare be‐
kers en verzamelen de recyclebare plastiek bekers. Geïnteresseerden kunnen op 14‐15‐en 16 juli komen
helpen. Ieder die meewerkt, krijgt gratis toegang, muziek, eten en drinken en een T‐shirt.
Hij/zij helpt tevens mee aan een milieuvriendelijk en afvalarm festival. Info: Jan Hendrikx 011633854

Zondag 20 mei Lentewandeling Mullemer Bemden
Geniet van de geur van bloeiende hooi‐
landen en maak kennis met de schapen‐
begrazing aan de Mullemer Bemden in de
Dommelvallei.
Recent werden renovatiewerken uitge‐
voerd waardoor het gebied optimaal toe‐
gankelijk is.
Vertrek is om 14.00u aan de Kringwinkel
Peer, Steenweg Wijchmaal 66.
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn
wenselijk
Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94
0496848538

Zaterdag 23 juni Nachtzwaluwwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de
meest mysterieuze vogels van Vlaanderen. Om‐
streeks half mei komt deze vogel terug naar de
Bullen, op de randzone van het militair schietveld.
Deze overgang van bossen naar heide is zijn habi‐
tat. Vorig jaar werd de nachtzwaluw gezenderd
om zijn beweging en trek te kunnen volgen.
Wandel mee in dit gebied door het duister en laat
je verrassen door deze zomergast.
Vertrek om 21.30u kruispunt Gestelstraat/
Kolisbergen Meeuwen.
Info: Michel Broeckmans 0499593301

Life + Abeekvallei inrichtingswerken
Life+Abeek arbeiders hebben inrichtingswerken
uitgevoerd op perceel Kwanten in gebied Exel‐
mans hofs veld in Grote‐Brogel (foto). Bomen en
houtopslag werd afgezaagd en afgevoerd. Op per‐
ceel Mockers in gebied Aen het Steenbroek in
Reppel werd een caravan en draadafrastering ver‐
wijderd. Momenteel zijn ze bezig in de Bosbeek.
Info: Freddy Janssen 0476306764
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