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Recreatieplaats Pastorijbemden Beemdstraat Meeuwen
Omvorming van verlaten weekendverblijf met vijver aan
de Pastorijbemden in Meeuwen tot recreatiemogelijk‐
heid voor bewoners bejaardentehuis Meeuwen en rust‐
plaats voor fietsers en wandelaars is omstreeks half aug.
gestart. Bomen werden gekapt, stronken gefreesd, oe‐
vers van de vijver worden afgeschuind en omgevormd
tot een mooie ecologische poel en geheel word toegan‐
kelijk en recreëerbaar gemaakt. Voor de bewoners van
het rusthuis word door de gemeente vanaf de Beemd‐
straat tot aan Abeek een klinkerweg aangelegd.
Info: Freddy Janssen 0476306764
Zondag 2 september Wandelen langs de mooiste plekjes van Neerglabbeek

Het landschap in de omgeving van
Neergabbeek is op zijn minst markant te
noemen. Om dit te zien en te beleven
kan je met een ervaren natuurgids wan‐
delen langs de meeste bijzondere plekjes
van Solterheide.
Vertrek: 14.00 u kerk van Neerglabbeek.
Info: Willy Lipkens 089855494

Zaterdag 15 september en zondag 21 oktober Beheerwerken
Vanaf september word verder ge‐
gaan met de maandelijkse beheers‐
werken. Deze kunnen zijn van be‐
strijding reuzenbalsemien, heide
beheer, maaien en kappen tot op‐
knappen 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 onge‐
veer 12.00u. De wekelijkse beheer‐
werken worden dan stop gezet.
Iedereen is welkom op deze activi‐
teiten.
Info: Freddy Janssen 0476306764

Zondag 7 oktober Daguitstap naar Dommeldal Eksel
Waar de Bolliserbeek met de
Dommel samenvloeit, heeft
de vallei een hoge natuur‐
waarde met bloemrijke gras‐
landen, zeer zeldzame blauw‐
graslanden en streekeigen
elzenbroekbossen.
Vertrek: 8.30u Burghers van
Ellikom van waar we
carpoolen.
Start: 9.00u aan de drie‐
sprong Kenensdijk‐Schansdijk‐
Hoksentstraat Eksel
Info: Jan Hendrikx 011633854
Verjonging veestapel reservaat
In de Monsbemden in Reppel zijn
afgelopen zomer twee kalfjes
geboren. Deze kalfjes zijn het
resultaat van het eigen
kweekprogramma voor het beheer
reservaat.
Ze zijn direct geoormerkt en
geregistreerd.
Info: Info: Freddy Janssen
0476306764.
Eugéne Vanoosterhout
0474243049
Wildmengselweide NP WBE
Door WBE De Korhoen ingezaaide perceel aan
gebied Oyevaers Nesthofs veld in Grote‐Brogel
met meerjarig wildmengsel staat in volle bloei.
De zaadjes zijn op termijn een goede bron van
energie voor trekvogels en wild in ‘t algemeen.
De meeste van deze zaadjes komen volgend jaar
weer uit voor een nieuwe wildmengselweide.
Info: Freddy Janssen 0476306764
Oproep deelname Sing for the Climate zondag 23 sept. muziekkiosk Markt Peer 14‐16.00 u.
Aanwezig zijn en meezingen, voor omkadering is gezorgd. Info: Jan Hendrikx 011633854
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