Activiteiten Vallei van de Abeek 2019

Paddenoverzetacties 2019

Iedereen is ook welkom tijdens de maandelijkse beheerwerken in het najaar en de winter en verkennende
wandelingen in de lente.
Gezien het moeilijk te plannen is, wordt aan de geïnteresseerden gemaild waar er gewerkt of gewandeld
wordt. Zie ook onze Nieuwsbrief voor meer info.
Denk aan laarzen of stevig schoeisel en kledij die nat of
vuil mag worden.
zaterdag 19 januari (p)
zaterdag 26 januari (p)
zaterdag 16 maart
zaterdag 14 september
zaterdag 20 april
zaterdag 19 oktober
zaterdag 23 november
zaterdag 16 juni
zondag 14 december

We organiseren paddenoverzetacties aan de Gestelstraat Wijshagen en de Brogelerweg in Ellikom.
Op volgende dagen zijn er publieke overzetacties:
zaterdag 2, 9, 16, 23 maart om 20.00 u.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen
Iedereen is welkom, houdt er rekening mee dat kikkers,
padden en salamanders pas trekken als het vochtig
weer is en warmer is dan 7° C.
Mensen die in de week mee willen helpen overzetten,
mogen zich altijd melden.
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38
Freddy Janssens 0476 30 67 64

Dag van de Natuur zaterdag 23 november

Een activiteit van Werkgroep Isis i.s.m. Velt Peer en
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer .
Pierre Zanders is zoals voorgaande jaren leermeester.
Monshof Monshofstraat 32 Reppel 13.30 u in de
boomgaard aan de achterzijde van het Monshof.
€ 5,00 niet-leden, leden gratis
Info en inschrijven : www.werkgroepisis.be
: Jan Hendrikx 0474 40 79 28

Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243,
Ellikom (Oudsbergen) 9.00 u en om 14.00 u
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Activiteiten Kern Dommelvallei Peer 2019
De Kern Dommelvallei Peer organiseert, voor groot en
klein, maandelijks een vaste activiteit. De inhoud van
deze activiteit varieert tussen wandelingen en beheerwerken. 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 ook aan laarzen of stevig schoeisel en
kledij die nat of vuil mag worden.

Snoeicursus fruitbomen
zaterdag 9 februari 2019

Vormsnoei jonge fruitbomen
Zaterdag 23 februari 2019
Een activiteit van Velt Peer en Natuurpunt i.s.m. Werkgroep Isis. Hoe die jonge bomen in de goede vorm kunnen gesnoeid worden, en welke richtlijnen er zijn om
een jonge boomgaard te starten, dat zal Pierre Zanders
ons weten te vertellen.

zaterdag 12 januari
zondag 7 juli
zaterdag 2 februari (p) zaterdag 3 augustus
zondag 3 maart
zondag 1 september
zaterdag 6 april
zaterdag 5 oktober
zondag 5 mei
zondag 3 november
zaterdag 8 juni
zondag 1 december
(p) gereedzetten paddenoverzetacties 9.00 u
Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94
0496 84 85 38

Op www.abeek.be vind je o.a. 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
of gebruik mobiele media om op terrein al in te geven.

(p) gereedzetten paddenoverzetacties 9.00 u

Volg ons op

www.abeek.be

Zaterdag 16 januari 2019
Vollemaanwandeling
Vandaag is het bijna volle maan. Nu maar hopen dat de
maan niet achter een dik wolkenpak verscholen zit.
Wij leiden je in deze aparte sfeer door de vallei. Een moment 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 63 12 89 0486 22 48 17

Zondag 7 april 2019
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. 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: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

Zondag 28 april 2019
Op stap in Bosland - Waterwandeling
Welkom op een wandeling langs de kronkelende beken
in de groene Dommelvallei met broekbossen en natte
hooilanden. Spot het mooie ijsvogeltje laag over de beek
voorbij flitsend.
Kringwinkel Steenweg Wijchmaal, Peer 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

Zondag 4 mei 2019
Wandelen bij de buur Natuurpunt Kinrooi.
Bezoek aan het Vijverbroek, is een prachtig moerasgebied van 140 ha groot op de Belgisch-Nederlandse
grens in Kinrooi. Kenmerkend in Vijverbroek zijn de
moerasbossen. Deze bestaan uit elzenbroekbos, wilgenstruweel en drijftillen. In het gebied vind je ook populierenbossen en vochtige gaslanden. Wandel met je laarzen over de paden, ontdek de plantenrijkdom en zoek
de sporen van de zoogdieren in de modder.
De Smakerij, voormalig douanekantoor Venlosesteenweg 403 Kessenich Kinrooi 9.00 u
Info: Werner Verheijen 0478630835

Zondag 12 mei 2019
Wandeling met schapen
Wandeling waarbij gezinnen met kinderen en anderen
kennis kunnen maken met schapen, schapendrijven en
schapenbegrazing. Herder Stijn demonstreert bij de wandeling hoe hij en zijn honden de kudde drijven, bij elkander houden en sturen naar de te beheren percelen. Op
het einde van de wandeling is er een drankje en versnapering.
Gezinnen € 5.00 individueel € 2.00
Samenkomst Aan De Molenberg, zijweg Reppelerweg in
Ellikom 9.00 u
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28
Inschrijven via website of nieuwsbrief mei - juni 2019

Vrijdag 24 mei 2019
Nachtzwaluwwandeling
De nachtzwaluw is zonder twijfel een van de meest mysterieuze vogels. Wandel mee door het duister en laat je
door de gids leiden op zoek naar deze schemeractieve
zomervogel. Zijn zang laat in de avond is het moment om
hem waar te nemen.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen 21.30 u
Info: Eddy Ulenaers eddy.ulenaers@vlaanderen.be

Zondag 30 juni 2019
Vlinderwandeling
Vossen, dikkopjes, pages, witjes, blauwtjes, zandoogjes:
allemaal vlinders. Maak er kennis mee tijdens deze wandeling.
Kruispunt Hoogstraat/Reppelerweg (fietsknooppunt 06)
Grote-Brogel Peer om 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

Zondag 11 augustus 2019
Molenwandeling met bierproeverij
Wandeling langs de Hoogmolen, de Neermolen en de
Olieslagmolen in Ellikom met onderweg degustatie van
plaatselijk gebrouwen bier en versnapering. Graan malen,
olie slaan en bierbrouwen, eeuwenoude streekgebonden
ambachten met natuurlijke producten in een natuurlijke
omgeving. € 5.00 per persoon.
Hoogmolen Hoogmolenweg Ellikom 14.00 u
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28
en Peter Colemont 0499 60 60 19
Inschrijven via website of nieuwsbrief juli - augustus 2019

Zondag 25 augustus 2019
Herinneringswandeling Pol Vandewal
Boeiende vergezichten, wandelen over duinen, ervaren
van stilte. Natuurreservaat de Oudsberg heeft vele
troeven. Je kan het ontdekken tijdens deze wandeling.
Parking voetbalterrein Nevok Groenstraat 3670 Gruitrode 14.00 u
Stevig schoeisel, niet geschikt voor wandelwagens.
Info: Willy Lipkens 089 85 54 94

Zondag 8 september 2019
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 meegenieten van één van de laatste grote heidegebieden in Vlaanderen.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen 3670 Meeuwen
14.00 u
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38

Zondag 20 oktober 2019
Knoflookpadwandeling
De Knoflookpad is zeer zeldzaam en komt nog maar
op slechts enkele plaatsen voor in België. Maak kennis
met het verborgen leven van deze pad tijdens deze
geleide wandeling langs enkele nieuw aangelegde
poelen en leefgebieden voor de Knoflookpad.
Parking aan het kerkhof van Peer, Bomerstraat, Peer
om 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 0496848538

Zondag 15 december 2019
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 schilder geboren werd. In deze context is het Ooievaarsnest, 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

