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Feest in de Abeekvallei

Info: Paul Capals 0486224817
De viering naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer van Natuurpunt, ; 200 ha in beheer in de Abeekvallei en 5 jaar LIFE,was een geslaagd feest.
De grote opkomst voor zowel de toespraken, recep e en wandelingen en voor de bbq zijn een beves ging voor onze goede werking.
De voorzi er dankt dan ook in naam van de afdeling de sprekers , de vele mensen voor hun belangstelling, het LIFE- team en de sociale werkplaats voor hun ondersteuning.
Op www.abeek.be is onder foto's en verder onder evenementen het verloop van dit feest te zien.
Zaterdag 20 sept. en zondag 19 okt. Beheerwerken
Zaterdag 20 sept. starten weer de maandelijkse
beheerwerken. Het broedseizoen is voorbij.
De eerste aanze en om de natuur te beheren
uitgaande van natuurbeschermingsdoelstellingen en met specifieke natuurbeschermingsmaatregelen. De natuur is niet al jd dwingbaar,
daarom is het moeilijk op voorhand te bepalen
waar de werken uitgevoerd worden. Uitgaande
van vaststellingen bepaald de conservator enkele dagen op voorhand waar gewerkt word.
Samenkomst Buurthuis Ellikom om 9.00 u.
Er wordt gewerkt tot 12.00u.
Koﬃe en frisdrank is voorzien.
Info: Freddy Janssens 04760306764

Zondag 12 oktober Wandelen bij de buren in Bocholt
Bezoek inrich ngswerken herstel moeras, elzenbroekbos en naar situa e voor aanleg van de Lossing anno
1870. Op termijn zal in het Smeetshof het natuurlijk
moeras zich terug herstellen.
De werken zijn grensoverschrijdend en zijn een samenwerking van Natuurpunt en Natuurmonumenten.
In totaal wordt een opp. van 250 a 300 ha, waarvan
100 ha op het grondgebied van Bocholt, heringericht.
Smeetshof Smeetshofweg 1 3950 Bocholt 9.00 u.
Na de wandeling om 12.00 u is er koﬃe in het Smeetshof.
Info: Paul Capals 011631289 0486224817
Educa ef Natuurbeheer schooljaar 2014‐2015
Binnen het project ENB starten vanaf sept. 2014, voor het schooljaar
2014-2015, de natuurbeheerwerken. Op deze doemomenten steken de leerlingen de handen uit de mouwen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit
maaisel afvoeren, afvoeren van takkenhout, bouwen van een takkenwal, aanplanten van hagen en houtkanten, herstelbeheer van heide...,
In aanslui ng hierop zijn er de belevingsmomenten om het resultaat van de
werken te ervaren en te ontdekken (foto).
VBS Klim-op Meeuwen en Plockroy, VBS Ellikom,
VBS Grote-Brogel en Erpekom, VBS Reppel, Sint-Elisabeth Wijchmaal en
Agnetendal Peer i.k.v hun natuurwerkdag hebben al ingeschreven.
Mogelijk doen nog scholen in gebied van de Dommel mee.
Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
Galloway’s in de Abeekvallei
Onze 10 Galloway’s zijn naast het beheer door vrijwilligers, Life arbeiders
en Sociale Werkplaats onze vierde pijler om de beheerdoelstellingen te
bereiken. Ze worden, a ankelijk van weeromstandigheden, tussen april
en december per 2 à 3 op 10 plaatsen in de Abeekvallei ingezet.
Info: Freddy Janssens 0476306764
: Eugène Vanoosterhout 0474243049
Plantenverkoop Natuurpunt Limburg
Natuurpunt organiseert jaarlijks een bomen- en struikenverkoop met inheems plantgoed.
Grotendeels opgekweekt uit zaad van eigen streek. Met deze ac e proberen wij in tuinen de aanplant
van inheemse planten te promoten. Dit komt onze natuur en de biodiversiteit ten goede.
Het aanbod aan soorten hebben we nog licht kunnen uitbreiden voor de komende ac e.
Voor Peer en Meeuwen-Gruitrode zijn a aalpunten voorzien (zie onderstaande link). Op basis van het
aantal afgehaalde bestellingen door de lokale verkoop verdient de afdeling werkingsgelden.
Bestellingen kunnen vanaf vandaag geplaatst worden via deze link h p://www.natuurpuntlimburg.be/
p_141.htm (ctrl + aanwijzing om koppeling te maken) Info: Jan Hendrikx 011633854 0474407928
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