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Beheerwerken  

In de maanden mei, juni, juli en augustus worden 
er door de vrijwilligers geen beheerwerken uitge-
voerd. Wel worden er onderhoudswerken in de 
vallei en akkerbewerkingen in gebied Neelis hofs 
veld en aan het Monsveld (foto) uitgevoerd. 
De dagdagelijkse onderhoudswerken in de 
Abeekvallei worden uitgevoerd door de Sociale 
Werkplaats van Natuurpunt.  
Het Life Abeek project wordt verder  uitgevoerd. 
 
Info: Freddy Janssens  0476306764 
   

Er werden meer dieren(+15%) overgezet in de Damp  - Gestelstraat 
Meeuwen  en aan de Brogelerweg  Ellikom, maar behoorlijk wat min-
der aan de omleidingsweg en Steenweg Peer (-27%). 
Gewone padden en kikkers deden het gemiddeld  beter in 2014.  
Groene kikker werd behoorlijk minder overgezet. 
Slechts een enkele heikikker werd nog overgezet.  
Rugstreeppad werd niet gezien in 2014. 
De drie salamandersoorten gaan verder achteruit. 
Resultaten van onze overzetac es kan je volgen op  www.abeek.be 
onder Ac viteiten/Overzetac es amfibieën 
 
Info: Freddy Janssens 0476306764      
        : Robert Van Dingenen 011635594   0496848538 
 

Resultaten paddenoverzetac es  2014 

Na de beheerwerken gaan de kinderen samen met 
de natuur.medewerker en een ervaren natuurgids 
op natuur‐ontdekkingstocht. 
Ma. 12 mei  9.00 u Pieter Brueghelschool Grote‐
Brogel , Aen de Slagmolen Ellikom. 
Di. 20 mei 9.00 u Tichelaar Wijchmaal . 
Resterheide Hechtel. 13.00 u St‐Elisabeth 
Wijchmaal, Resterheide Hechtel. 
Do. 12 juni 9.00 u en 13.00 u Klim‐op Meeuwen, In 
den Damp Meeuwen. 
Info: Jan Hendrikx 011633854   0474407928 

 Educa ef Natuurbeheer 



 Educa ef natuurbeheer  Uitnodiging slotmoment Milieuproject school Ellikom  
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Geniet van de geur van bloeiende hooilanden en maak 
kennis met de schapenbegrazing  in de Dommelvallei. 
Het vernieuwde knuppelpad nodigt uit voor een leerrij-
ke en ontspannende wandeling. 
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal 66 3990 Peer 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594   0496848538. 
 
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van meest myste‐
rieuze vogels van Vlaanderen. Het is een bruingrijze vo‐
gel met een ingewikkelde tekening die perfect  
gecamoufleerd is in zijn biotoop.  

Wandel, gegidst door een ervaren vogelkenner, mee door de duisternis op zoek naar deze zomergast.  
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen‐Gruitrode 21.30 u 
Info: Michel Broeckmans 0499593301 

Zondag 18 mei  Lentewandeling Mullemer Bemden  
Zaterdag 21 juni Nachtzwaluwwandeling  

Hou op die dag de namiddag en de avond vrij. 
Dan vieren we het 20‐jarig bestaan van de af‐
deling, de 200 ha natuurgebied in beheer en de 
5 jaar Life Abeek. 
Meer info volgt nog. 
 
Info: Paul Capals 011631289  0486224817 
       : Freddy Janssens 0476306764 

Save the date zaterdag 23 augustus    

Op donderdag 15 mei wordt het Milieuproject van de leer-
lingen van de basisschool Ellikom afgesloten. Een door de 
leerlingen van de basisschool gemaakt kunstwerk wordt 
onthuld op het Kerkplein in Ellikom. 
Daar zullen zij ook een zelfgemaakt lied zingen. 
Iedereen is daarna ook van harte welkom om samen met 
hen een wandeling te maken in de Abeekvallei. De leer-
lingen zullen jullie gids zijn die dag. Daarnaast is er een ten-
toonstelling in het buurthuis in Ellikom met al hun werken. 
Zie ook Facebookpagina van de basisschool:  
h ps://www.facebook.com/5en6BasisschoolEllikom 
Voor haar educa eve werking en in het bijzonder voor de samenwerking met de basisschool van Ellikom 
kreeg de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer de Award "Straffe Werking" op de Algemene Vergade-
ring van Natuurpunt Vlaanderen in het KBC-hoo antoor in Brussel op 29 maart 2014. 
De basisschool werkte een jaar lang rond een bijzonder milieuproject. 
Foto Paul Capals, afdelingsvoorzi er en Johan Loenders, directeur basis school Ellikom 


