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Paddenoverzetac es
Door de wisselvallige winterse weeromstandigheden is er nog geen
aanleiding tot intense paddentrek geweest. De dieren zijn het wachten
duidelijk beu en op naƩe avonden hebben er wel wat enkelingen de
trek aangevat. Voor Meeuwen, Ellikom en Peer gelden dezelfde omstandigheden en zijn de resultaten in verhouding.
Gestelstraat In de Damp Meeuwen: 475. Brogelerweg Ellikom: 400.
Omleidingsweg en Steenweg Wijchmaal Peer: 160.
Om de mensen kennis te laten maken met de padden, kikkers en salamanders zijn er publieke overzetacƟes aan In den Damp en Peer op
data van zaterdag 1, 8, 15, en 22 maart telkens om 20.00 u.
Houd er rekening mee dat amfibieën pas trekken bij een temperatuur
van 8 graden.
Info: Freddy Janssens 0476306764 algemeen.
: Robert Van Dingenen 011635594 Peer.
: Jan Paesen 011792564 Meeuwen
Zaterdag 22 maart Peer Proper
Zaterdag 29 maart Straat.net Meeuwen
Zoals voorgaande jaren doen we mee aan de
opruimacƟes van zwerfvuil langs Peerse en Meeuwse
wegen. Deze acƟe wordt georganiseerd door
Limburg.net. Materiaal en materieel ter beschikking.
Zaterdag 22 maart Peer Proper, samenkomst 9.00 u
kruispunt Reppelerweg/Hoogstraat Grote-Brogel 9.00 u.
Zaterdag 29 maart Straat.net Meeuwen, samenkomst
hoek Gestelstraat - Kolisbergen Meeuwen 9.00 u.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928 Peer.
: Jan Paesen 011792564 0476351938 Meeuwen

Zondag 16 maart Beheerwerken
Iedereen is welkom op de beheerwerken.
Het is moeilijk om op voorhand te bepalen waar
de werken uitgevoerd worden. Daarom spreken
we af aan het Buurthuis in Ellikom Weg Ellikom
243 Meeuwen om 9.00 u. Materiaal, handgereedschappen en machines zijn ter beschikking
Info: Freddy Janssens 0476306764
De dagdagelijkse beheerwerken in de Abeekvallei
worden uitgevoerd door de Sociale Werkplaats
van Natuurpunt. Zij werken, onder begeleiding van
en ploegbaas, in een ploeg van 5 arbeiders.
Op alle terreinen en in niet alƟjd ideale omstandigheden doen zij volgens planning hun werk.

Educa ef natuurbeheer
In deze periode waarin de natuur in rust is werden
en worden in kader van het ENB beheerwerken
uitgevoerd. In 2014 hebben reeds Sint-Elisabeth
Wijchmaal, VBS Klim-op Meeuwen (Kolisbergen foto), VBS Willibrord Reppel en VBS Ticheleer
Wijchmaal deze taak met volle inzet volbracht.
Gepland is op 28 mrt VBS Klim-op Plockroy. In de
vm worden in de omgeving van de school vogelnestjes opgehangen en is er een wandeling. In de
nm zijn er beheer werken aan Kolisbergen.
Voor deze scholen staan er vanaf mei wandelingen
en wateronderzoek op het programma. Op 15 mei
is tevens de finale van het project School Ellikom
In de volgende nieuwsbrief meer hierover
Ouders, sympathiesanten of anderen zijn alƟjd welkom om het enthousiasme van de kinderen en tevens de natuur te beleven. info: Jan Hendrikx
Zondag 13 april Vroege vogelwandeling op het militair domein
In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al fluitend met de hofmakerij. We wandelen onder begeleiding van
een vogelkenner op zoek naar de typische heidevogels.
Het is alƟjd een unieke ervaring om in dit weidse landschap
te vertoeven, de sƟlte, grootsheid ervan en de cyclus van het
leven van deze vogels te mogen ervaren.
Kruispunt Gestelstraat/ Kolisbergen in Meeuwen-Gruitrode.
7.00 u
Info: Michel Broeckmans 0499593301

De bever in de Abeekvallei
Op basis van eerder waargenomen knaagsporen
van een bever zijn enkele vrijwilligers op zoek
gegaan naar bevesƟging van aanwezigheid van de
bever in ons werkingsgebied. In Grote-Brogel en
Reppel werd op de plaats van knaagsporen een
trailcam (wildcamera) opgesteld. De bever had
echter zijn bomen achter de camera uitgekozen
(foto). Een tweede camera is opgesteld zodat de
bever zeker gefotografeerd zal worden.
info: Freddy Janssens 0476306764
: Eugène Vanoosterhout 0474243049
Op http://waarnemingen.be/waarneming/view/81779162 is de aanwezigheid ingebracht.
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