Activiteiten Vallei van de Abeek 2018
Iedereen is ook welkom tijdens de maandelijkse beheerwerken in het najaar en de winter en verkennende
wandelingen in de lente en zomer.
Gezien het moeilijk te plannen is, wordt aan de geïnteresseerden gemaild waar er gewerkt of gewandeld
wordt. Denk aan laarzen of stevig schoeisel en kledij
die nat of vuil mag worden.
zondag 21 januari
zaterdag 17 februari
zondag 18 maart
zaterdag 14 april
——
zaterdag 16 juni
zondag 15 juli
zaterdag 18 augustus
zaterdag 16 september zondag 21 oktober
zaterdag 17 november zondag 16 december
Dag van de Natuur zaterdag 17 november
Een dag waar iedereen een halve of ganse dag de handen uit de mouwen kan steken.
Bijeenkomst Buurthuis Ellikom, Weg naar Ellikom 243,
Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) 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 2018
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.
zaterdag 6 januari
zondag 4 februari
zaterdag 10 maart
zondag 8 april
zaterdag 12 mei
zondag 3 juni
zaterdag 7 juli
zondag 5 augustus
zaterdag 1 september zondag 7 oktober
zaterdag 3 november zondag 2 december
Info: Robert Van Dingenen 011 63 55 94
0496 84 85 38

Paddenoverzetacties 2018
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 3, 10, 17, 24 maart om 20.00 u
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.
Algemene info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Snoeicursus fruitbomen
zaterdag 10 februari 2018

Zaterdag 10 feb. om 13.30 u is er bij het
Monshof in Reppel in samenwerking met
VELT de jaarlijkse (winter)snoeicursus
fruitbomen.
Pierre Zanders is zoals de voorgaande jaren leermeester. Een extra voor dit jaar is de aanplant van halfstam
fruitbomen. Voor aug. (juiste datum wordt via de media
bekendgemaakt) staat de zomersnoei van steenfruit op
het programma.
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 boomgaard aan de achterzijde van het Monshof.
Info: Jan Hendrikx 011 63 38 54 0474 40 79 28

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.
Volg ons op

www.abeek.be

Zaterdag 27 januari 2018

Vrijdag 15 juni 2018

Vollemaanwandeling
Vandaag is het nu echt 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

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 15 april 2018

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

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 21 oktober 2018

Dommelwandeling
Een geleide wandeling door het mooie, gevarieerde
landschap in de vallei van de Dommel, dichtbij het centrum van Peer.
Parking aan het kerkhof van Peer, Bomerstraat, Peer
om 14.00 u
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

Zondag 1 juli 2018

Zondag 6 mei 2018

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 geleden opgewaardeerd zijn. Hoe zien ze er nu
uit?
Kerk Reppel Reppelerweg 3950 Reppel Bocholt 14.00 u
Info: Paul Capals 011 63 12 89 0486 22 48 17

Zondag 27 mei 2018
Wandelen bij de buren Houthalen–Helchteren

Bezoek aan het natuurgebied Heihuiskens. Dit heidegebied ligt op de grens met Peer. Het behoort tot de Dommelvallei. Ons doel is vooral verbossing tegen te gaan,
en de heidegebieden open te houden. Ook worden heidestukjes gemaaid om de heide te verjongen.
Vervolgens bezoeken we ons natuurreservaat Doolbos,
gelegen tegenover de ingang van de Kasteelbrouwerij
Ter Dolen. Dit gebied werd in 2014 erkend als natuurreservaat. Het gaat om een bos- en weidegebied met een
unieke inheemse fauna en flora.
Parking van het Wild- en wandelpark Molenheide,
Helchteren 14.00 u.
Info: Jurgen Becherer 0477 25 98 99

Zondag 18 november 2018

Zondag 26 augustus 2018

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 9 september 2018

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.
Parking RLKM Donderslag Weg op Zwartberg 3670
Meeuwen-Gruitrode 14.00 u
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38

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

Zondag 9 december 2018

Molenwandeling Mullemer Bemden
Wandeling door de beekvallei van de Dommel naar de
molen van het Molhem, de enige watermolen van
Peer. Hoe zag de omgeving er uit, enkele tientallen
jaren geleden, toen de molen nog actief was?
Waarom ligt de molen op die plaats?
Parking Kringwinkel Esmeralda, Steenweg op
Wijchmaal, Peer om 14.00 u
Laarzen of stevig schoeisel.
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

