GEWESTELIJKE WANDELING
Donderdag 25-4-2019 start stipt 13.30 u
Einde wandeling 15.30u
Werkgroep SPORT van GOSA Gewest Maaseik en afdeling
Meeuwen&Ellikom nodigen u uit voor twee wandelingen naar keuze:
Klimaatwandeling in bosrijke omgeving Donderslag, 8 km
Wereldwijd worden dieren en planten bedreigd. Ook hier in de natuur zien we
verschuivingen en mensen ondervinden eveneens last van de klimaatverandering.
Maar gelukkig kunnen we stappen zetten om deze verandering terug te dringen of
maatregelen treffen om ons aan te passen. In Limburg werden gidsen opgeleid om de
problematiek op een eenvoudige maar correcte manier toe te lichten aan de hand van
waarnemingen rondom ons. Onze gids is Miet Dreezen van Neerglabbeek.
Of…

Natuur en historie domein Donderslag en Broekven, 4 km
Onze gids, Martin Vliegen kent de Donderslag zeer goed, hij heeft er zelfs een boek
over geschreven bij de heemkundige kring De Reengenoten Meeuwen. De wandeling
wordt een combinatie van natuur en historische wetenswaardigheden over de
bekende, vroegere pachthoeve. Het domein is ettelijke honderden hectaren groot en
sluit aan op het gehucht Plockroy van de deelgemeente Wijshagen maar reikt tot aan
de grenzen van Gruitrode en Opglabbeek! We blijven op goed begaanbare wegen,
grotendeels verhard.

Voorzie gemakkelijk, stevig schoeisel en kleding aangepast aan ’ t weer!
Na de wandeling kunnen we napraten in lokale gelegenheid bij een drankje en hapje
indien gewenst. Ieder betaalt zijn verbruik. Locatie wordt tijdig bekendgemaakt.
Vertrekplaats: Dampstraat 38 - dries tegenover taverne “De 2 spanten”
500 m van weg Meeuwen-Zwartberg, 5 km vanuit Gruitrode (Ophovenstraat )
Deelname is gratis, met dank aan de Provincie Limburg voor de klimaatgids
Miet Dreezen en aan onze Donderslaggids Martin Vliegen!
Inschrijven is gewenst, meld voor 18 april het aantal deelnemers per wandeling aan
jan.janssen.meeuwen@belgacom.net of M. 0468 25 30 32
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