
 
                         Beheerwerken 2017 
 
Iedereen is welkom tijdens de maandelijkse be-
heerwerken. 
Het is moeilijk om vooraf te bepalen waar gewerkt zal 
worden. Dit wordt wel vooraf gemaild naar de geïnte-
resseerden. 
We komen afwisselend de 3de zaterdag en 3de zondag 
bijeen aan het Buurthuis van Ellikom om 9.00 u.  
Er wordt gewerkt tot 12.00 u. 
Zondag 15 januari  
zaterdag 18 februari  
zondag 19 maart  
zaterdag 16 september  
zondag 15 oktober  
zaterdag 18 november Dag van de Natuur 
zondag 17 december  
Op de Dag van de Natuur op 19 november wordt er 
bijeengekomen aan het Buurthuis Ellikom om 9.00 u en 
om 14.00 u. Gewerkt wordt er tot 16.00 u.  
Ook hier is iedereen welkom.  
Voor eten en drinken word gezorgd.  
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64 

    
Activiteiten kern Dommelvallei Peer 2017 
 
De Kern Dommelvallei Peer organiseert, voor groot en 
klein, maandelijks een vaste activiteit. De inhoud van 
deze activiteit varieert tussen wandelingen en beheer-
werken. Dit hangt af van de tijd van het jaar of de op dat 
moment uit te voeren werken. 
Afspraakplaats Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op 
Wijchmaal, Peer om 08.45 u. Het einde is voorzien rond 
12.00 u Denk aan laarzen of stevig schoeisel en kledij 
die nat of vuil mag worden. 

Zondag 8 januari  
Zaterdag 4 februari  
Zondag 5 maart  
Zaterdag 1 april  
Zondag 7 mei  
Zaterdag 3 juni  
Zaterdag 1 juli  
Zondag 6 augustus  
Zaterdag 2 september  
Zondag 1 oktober  
Zaterdag 4 november  
Zondag 3 december  

Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538 

 

 
     Paddenoverzetacties 2017 

 
We organiseren paddenoverzetacties in 

• Peer Kringwinkel Steenweg Wijchmaal     
              Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38  
•         Wijshagen aan het Broek Gestelstraat 
              Info: Jan Paesen 011 79 25 64. 
Op volgende data zijn er publieke overzetacties.  
zaterdag 4, 11, 18, 25 maart om 20.00 u 
Iedereen is welkom, houd er rekening mee dat  
kikkers, padden en salamanders pas trekken als het 
vochtig weer is en warmer is dan 7° C. 
            
Algemene info: Freddy Janssens 0476 30 67 64 
 

Snoeicursus fruitbomen 
 zaterdag 11 februari 2017 

 
Zaterdag 11 feb. om 13.30 u is er bij het 
Monshof in Reppel in samenwerking met 
VELT de jaarlijkse snoeicursus fruitbomen.  
Geen inschrijving nodig voor deze gratis 
cursus.  
Pierre Zanders legt ons haarfijn uit hoe je fruitbomen 
snoeit om een goede oogst te krijgen en de bomen  
gezond te houden.  
Een meerwaarde van deze locatie is dat de cursisten 
een zicht krijgen op beheer en verjonging van een 
boomgaard. Wie wil mag zelf met de snoeischaar aan 
de slag gaan.  
Monshof Monshofstraat 32 Reppel 13.30 u in de boom-
gaard aan de achterzijde van het Monshof.  
 
info: Jan Hendrikx 011 63 38 54  0474 40 79 28 

www.abeek.be 

 
Op www.abeek.be vind je info over de werking van de 
afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer, het beheer van 
het natuurgebied Abeek-en Dommelvallei en hoe je lid 
kan worden van Natuurpunt. 
Als je waarnemingen van planten of 
dieren wilt bekijken in ons gebied of 
zelf wilt invoeren en deze wilt delen 
met anderen, ga dan naar 
www.waarnemingen.be of 
www.abeek.waarnemingen.be. 
 
 



 
 

Zaterdag 11 februari 2017 
Vollemaanwandeling 

Vandaag is het nu echt volle maan, dat gebeurd niet ieder 
jaar in een weekend van februari. 
Wij leiden je in deze aparte sfeer door de vallei. Een mo-
ment van schoonheid en rust in de natuur. Onderweg is er 
warme choco en andere hartverwarmende drank. 
Buurthuis Ellikom, Weg Ellikom 243 Ellikom 20.00 u 
Zaklamp en wandelschoenen worden aangeraden. 
Info: Paul Capals  011 631289  0486 22 48 17 
 

Zondag 9 april 2017 
Vroege vogelwandeling  
op het militair domein 

In mei leggen alle vogels een ei, in april beginnen ze al flui-
tend met de hofmakerij. We wandelen onder begeleiding 
van een vogelkenner op zoek naar de typische  
heidevogels. Er is tijd en ruimte om deze vogels te spotten 
waarbij de gids de nodige info geeft over de kenmerken, 
leef- en broedpatroon van deze vogels.  
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 7.00 u 
Info: Michel Broeckmans 0499 59 33 01 
 

Zondag 16 april 2017  
            Voorjaarswandeling in de AABemden  
Door aanleg van plankenpaden in nieuwe uitgestippelde 
wandellussen heeft NP Meeuwen-Gruitrode & Peer vele 
inspanningen gedaan om de natuurgebieden toegankelijker 
te maken. Tijdens deze wandeling in Grote-Brogel, Reppel 
en Ellikom bezoeken we de beemden die enkele jaren gele-
den opgewaardeerd zijn. Hoe zien ze er nu uit? 
Kerk Reppel Reppelerweg 3950 Reppel Bocholt 14.00 u 
Info: Paul Capals 011631289 0486224817 
 

Zondag 21 mei 2017 
                Wandelen op Hobos in Overpelt 
Het landgoed Hobos is een begrip in Noord-Limburg. Het 
landgoed, dat de afgelopen eeuw vrijwel ongewijzigd bleef, 
is op zichzelf al van grote waarde. Tel daar nog eens de 
fascinerende geschiedenis van enkele vroegere markante 
bewoners bij. Het Hobos bestaat uit een gevarieerd land-
schap van bossen, weilanden, boomgaarden, vijvers, hout-
kanten en een oud gebouwencomplex. Het heeft daarbij 
een bijzondere fauna. We worden er vakkundig gegidst 
door Willy Pardon. 
Parking Grooten hof Lindelsebaan 430 (bij kruispunt Win-
nerstraat) 3900 Overpelt 14.00 u 
Info: Freddy Janssens 0476306764 
 
 

 
Zaterdag 17 juni 2017  
Nachtzwaluwwandeling 

De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mys-
terieuze vogels. Wandel mee door het duister en laat je 
door de gids leiden op zoek naar deze schemeractieve 
zomervogel. Zijn zang tijdens de jacht vroege avond is 
het moment om hem waar te nemen. 
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 21.30 u 
Info: Michel Broeckmans 049959 33 01 

 
Zondag 2 juli 2017   

Vlinderwandeling 
Hoe is het gesteld met de vlinders, bijen en andere nutti-
ge insecten in Vlaanderen? Gaat het goed of slecht? 
Speelt de klimaatsverandering een rol? Wij zoeken naar 
antwoorden. De gids legt uit. 
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (fietsknooppunt 06) 
Grote-Brogel Peer om 14:00 u 
Info: Robert Van Dingenen 0496848538 

 
Zondag 27 augustus 2017   

Herinneringswandeling Pol Vandewal  
Boeiende vergezichten, wandelen over duinen, ervaren 
van stilte. Natuurreservaat de Oudsberg heeft vele troe-
ven. Je kan het allemaal ontdekken tijdens deze wande-
ling. 
Parking voetbalterrein Nevok Groenstraat 3670 Gruitrode 
14.00 u 
Stevig schoeisel, niet geschikt voor wandelwagens. 
Info: Willy Lipkens 089855494 

 

Zondag 14 augustus 2016 
Heidewandeling  

In de stille Kempen op de purperen hei, zong Armand 
Preud’homme. Vroeger bestond de Kempen uit één grote 
heidevlakte. Die is nu grotendeels verdwenen. Kom mee 
genieten van één van de laatste grote heidegebieden in 
Vlaanderen. 
Parking RLKM Donderslag Weg op Zwartberg  3670 
Meeuwen-Gruitrode 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen 011635594 0496848538 

                                               
                     
                    Zondag 22 oktober 2017 

Dommelwandeling 
Een geleide wandeling door het mooie, gevarieerde 
landschap in de vallei van de Dommel, dichtbij het cen-
trum van Peer. 
Parking aan het kerkhof van Peer, Boomerstraat, Peer 
om 14.00 u 
Info: Robert Van Dingenen  0496848538 

 

Zondag 19 november 2017   
Wandelen in de voetsporen van Pieter Bruegel 

De omgeving van de Abeekvallei heeft nog bijzondere 
landschappelijke kenmerken. We maken kennis met de 
omgeving waar omstreeks 1530 onze beroemde schil-
der geboren werd. In deze context is het Ooievaars-
nest, zijn geboortehuis, een ideale vertrekplaats. 
Ooievaarsnest, Hoogstraat 4 Gr. Brogel Peer 14.00 u 
Info: Paul Capals 011 63 12 89 0486 22 48 17 

 

Zondag 10 december 2017   
Mullemer Bemden wandeling - Hermeandering 

Dommelvallei 1 jaar later 
Een jaar geleden werden in de Mullemer Bemden gro-
te werken uitgevoerd om de Dommel terug een natuur-
lijke loop te geven. Er werden meanders aangelegd en 
een overstromingsgebied. Tijdens deze wandeling 
gaan we het resultaat bekijken. 
Parking Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op  
Wijchmaal, Peer om 14.00 u 
Laarzen of stevig schoeisel. 
Info: Robert Van Dingenen 0496/848538 

 


