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16 OKTOBER 2011//
OP PAD MET VERKENNERS
Zondag 16 oktober kan je voor het eerst met de Verkenners van het GrensPark Kempen~Broek op pad.
Deze gidsen zijn opgeleid om je op een bijzondere
manier te laten kennismaken met het GrensPark.
Ontdek de stilte, wordt een echte spoorzoeker, proef
de wildernis of kom op adem in de uitgestrekte
natuur van het GrensPark...
Op drie plaatsen zullen de Verkenners je opwachten,
maar het centrum van de activiteiten ligt aan de Pollismolen in Opitter (Bree). Hier kan je in primeur het
nieuwe bezoekersonthaal gaan bekijken of een afternoon tea in een pittoreske boomgaard reserveren.
Voor kinderen zijn er ook activiteiten: groene voeten theater, een knutselworkshop ‘dromenvangers
bouwen’ en nog veel meer.
Alle activiteiten (uitgezonderd de afternoon tea) op
zondag 16 oktober zijn gratis. Kan je er niet bij zijn?
Geen enkel probleem. Verkenners hebben elke 2e
en 4e zondag van de maand een activiteit. Als kennismaking kan je zelfs gratis mee! Je vindt in deze
krant 4 deelname bonnen.
©A.M.

Meer info vind je op pag. 4 - 5

NIEUW
Bezoekersonthaal GrensPark
Kempen~Broek in Opitter. Eerste keer open op 16/10.

ZIE PAG. 4
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TEGOEDBON
Voor een gratis deelname aan
een Verkennersactiviteit
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Bruno: “Een onmogelijke missie? …
Vorig jaar lag er een 40-tal kg blauwpaarse sleedoornbessen in het mandje
van het oogstteam. De bessen zijn ongenietbaar als er geen vorst overheen
gegaan is, dus rest ons nog wat tijd om
alles bij elkaar te zoeken. Het is altijd
afwachten wat Moeder Natuur in petto
heeft. In Bree hebben we een toplocatie.

en begeleidt, trekt onder leiding van
een ervaren monitor ten velde.
Bruno en zijn oogstteam leggen de lat
hoog. Ze willen zoveel mogelijk kilo’s
zaad bij elkaar sprokkelen. Zo willen ze
bijvoorbeeld 400 kg sleedoorn verzamelen.

Het oogstteam wordt achter de schermen met raad en daad bijgestaan door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
en het Instituut voor Natuur- en Bos Onderzoek (INBO). Tijdens het project “Een
toekomst voor Planten van hier” konden
de medewerkers van de Regionale Landschappen steeds terugvallen op de hulp
en ervaring van deze specialisten.

Op 1 dag konden we 45 kilo sleedoorn
plukken. De sleedoorn is niet echt een
struik van de Kempen, maar uitzonderingen bevestigen de regel! Het werd een
echt blauw feestje.”

2

ie:

t 205 m haa g
t
t 1650 m hout kan
t 20 bom en
en
bom
fruit
t 57
luiti ng
t 520 m draa dafs
erkt!
t 53 man dag en gew

Lan dschap stea m in act

Zo ging het landschapsteam aan de slag
in de Hulsbosstraat in Bree.

Het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland is een unieke streek met mooie
landschappen en een rijke cultuurhistorie. Ons platteland kan gezien worden
als een schatkamer van natuur en cultuurhistorie. Houtkanten, bomenrijen,
oude hagen, een boerenerf, een poel,
een veldkapelletje, een oude lindeboom
op het dorpsplein, … dit alles maakt
ons regionaal landschap tot een unieke
streek die je niet kan kopiëren! Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
probeert met het landschapsteam, onder
leiding van de landschapsanimator deze
typische landschapselementen te beschermen.

Heb je zelf ideeën voor het landschapsteam? Neem dan contact op met de
landschapsanimator Trees Verhelle:
trees@rlkm.be of +32 479/93.83.25.
Zij bekijkt samen met jou de mogelijkheden, vaak kan je zelfs ﬁnancieel een
ruggensteuntje krijgen. Dit is wel enkel
geldig in het Belgische deel van het
GrensPark Kempen~Broek.

“In 2007 kreeg ik de kans om de hoeve
en het land aan te kopen van mijn oom.
Ik ben hier vlakbij opgegroeid. Voor mij
is het pure nostalgie. Ik heb hier als kind
uren geravot en heb dan ook geen seconde getwijfeld om het pand te kopen.
Nog voor we aan het huis begonnen,
wilde ik zo snel mogelijk de omgeving
aanpakken. Vroeger stond er een oude
boomgaard, maar die is verdwenen. Ik
wil herstellen wat er ooit was. Nu staan
er terug 57 fruitbomen. Voordat we zelf
nog kunnen genieten van oude bomen,
zijn we al een aantal jaartjes verder! De
kinderen hebben dit jaar toch al een
halve emmer pruimen kunnen plukken.”

Erik Bonhomme heeft zijn roots in Bree
maar woont al een aantal jaren in Halle.
Daar is hij erg betrokken bij de werking
van Regionaal Landschap Zenne, Zuun
en Zoniën.

Jorien, Meindert en Erik
gaan de komende jaren
heel wat fruit verzamelen
in hun boomgaard.

LANDSCHAPSTEAM IN ACTIE IN BREE

Het oogstteam van Groenwerk vzw te
Genk, een sociaal economiebedrijf dat
langdurig werklozen zinvol werk biedt

De oogstbrigade van Groenwerk vzw
doorkruist Limburg om bessen en zaden
te oogsten voor het project ‘Plant van
hier’. De oogst gebeurt volledig met de
hand! Gespecialiseerde kwekers kweken de zaden op tot sterke ‘planten van
hier’. Twee jaar later kan dit plantgoed
dan gebruikt worden om in natuurgebieden aan te planten, in hagen en houtkanten te plaatsen, bosranden en bosjes
aan te leggen, industriegebieden van de
nodige groene buffers te voorzien of er
gewoon in je tuin van te genieten.
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DE JACHT IS GEOPEND // OOGSTBRIGADE OP PAD
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Je ziet ze niet makkelijk, maar ze zijn
er wel! Tijdens deze activiteit kom je
op het spoor van het verborgen leven
van de bijzondere dieren in het GrensPark. De Verkenner laat zien hoe deze
dieren leven en hoe je diersporen kan
herkennen. Je gaat daarna zelf op zoek.
Wie weet spot je wel een bever of een
ree. Na deze activiteit bekijk je de natuur gegarandeerd met een ander oog.

©E.C.

SPEUREN NAAR SPOREN
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SMOKKELTOCHT

Een culinaire
wa ndeling met
proevertjes uit de
natuur. Ontdek de
geuren, kleuren en
smaken va n het
GrensPark.

©E.C.

vanaf
17
oktober

Meer inlichtingen bij Johan Caenen,
Johan.Caenen@rlkm.be +32 89 86 96 30

Minimum € 2,4 per persoon afhankelijk van de
activiteit en samenstelling van de groep.

Kostprijs:

tWFSFOJHJOHFO
tCFESJKWFO
tGBNJMJF
tWSJFOEFO
tTDIPMFO

Voor wie?

Je kan voor een groep een Verkenner boeken op de
website www.kempenbroek.eu. Hier vind je ook
de kalender met de activiteiten waar je individueel
of met je gezin aan kan deelnemen.
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Water is de bron van leven in
Kempen~Broek. Verschillende beken zijn de levensaders van het
gebied. De Verkenner brengt je tijdens de wandeling in contact met
de verschillende functies van water. Wie weet dompelt hij je wel
letterlijk onder?

BOEK
JE VERKENNER

©A.M.

DE KRACHT VAN WATER

Ga met hulp van de GPS op zoek
naar de buit van de smokkelaars. De
deelnemers nemen het in groepen tegen elkaar op tijdens een spannende
race. Aan de hand van vragen krijg je
hints naar de plaats van de buit. Wie
als eerste de buit vindt, krijgt een extra beloning. Op het einde wordt er
met zijn allen het glas geheven op de
goede aﬂoop van deze activiteit.

KEMPEN~BROEK OP JE TONG

Neem eens de tijd om te onthaasten en
laat je meevoeren door de stilte en het
prachtige landschap. Een Verkenner
dompelt je onder in deze top natuurbestemming . Je krijgt de kans om uit je
agenda te stappen en de natuur op een
bijzondere manier te beleven zodat je
helemaal op adem komt.

HERBRONNEN IN KEMPEN~BROEK

Alles wat je altijd al wilde weten over het
GrensPark Kempen~Broek. Een wandeling over begaanbare wegen voor jong
en oud. Het GrensPark Kempen~Broek
’in een notendop’ is een smaakmaker
voor een breed publiek.

IN EEN NOTENDOP

De Verkenners hebben een aanbod voor iedereen. Ontspannend, inspannend, voor de leergierigen of de ontdekkers,… We stellen je even
de 6 basisactiviteiten voor. Dit zijn allen wandelactiviteiten. Elk jaar komen er nieuwe, verrassende activiteiten bij. Hou dus zeker de website
www.kempenbroek.eu of de landschapskrant in het oog.

VERKENNERS IN DE KIJKER

POLLISMOLEN OPITTER (BREE, B)

De kracht van water

Kempen~Broek in een notendop

De kracht van water

Kempen~Broek in een notendop

De kracht van water

Kempen~Broek in een notendop

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00
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Waar? het grasveld achter het bezoekersonthaal
Hoe laat? 13u30 tot 17u00

Nee nee, je krijgt er geen groene handen
van, maar tijdens deze workshop maken
de kinderen dromenvangers met originele materialen.

GROENE KNUTSELWORKSHOP

Waar? In de tent op het grasveld achter het bezoekersonthaal
uten)
Hoe laat? 14u00 en 15.30u (2 x 45 minuten)

Deze wervelende, interactieve KidsSpectakelShow wordt door twee groene hostessen gepresenteerd: Slaatje & Radijsje. Op speelse wijze laten zij kinderen
kennis maken met het begrip ‘ecologische voetafdruk’. Aan de hand van allerlei spelopdrachten, liedjes en dansjes kunnen de kinderen ervoor zorgen dat
Slaatje & Radijsje erin slagen om hun voetafdruk te verkleinen.

GROENE VOETEN

Kijk op pag. 3 voor meer info over de activiteiten

Kempen~Broek in een notendop

13u00

VERKENNERS

LOCATIE: Bezoekersonthaal Pollismolen, Molenstraat 56, Opitter (Bree)
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Openingsuren:
woe: 13u00 - 18u00
do: 13u00 - 18u00
vrij: 11u00 - 18u00
za: 13u00 - 15u30
zo: 13u00 - 15u30

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de Stad Bree kregen steun
van de provincie Limburg, Toerisme Vlaanderen en het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling voor de realisatie van het bezoekersonthaal.

Aan de Toegangspoort Pollismolen opent het eerste bezoekersonthaal van het
GrensPark Kempen~Broek zijn deuren. Stap letterlijk binnen in de verrassende
wereld van het GrensPark.

Vanaf dit jaar worden 7 locaties uitgebouwd als onthaalpunt van het GrensPark Kempen~Broek. Twee van deze onthaalpunten zijn een onderdeel van
de toegangspoorten van het GrensPark: aan de Vlaamse zijde de Pollismolen
in Opitter en aan Nederlandse zijde het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren
Man in Weert. Deze bezoekersonthalen hebben ruimere openingsuren, je kan
er kaarten kopen en vindt er alle info over het GrensPark en de activiteiten van
de Verkenners.

EERSTE BEZOEKERSONTHAAL GEOPEND

Waar? Boomgaard parking Pollismolen (er zijn tenten en zitplaatsen voorzien)
Hoe laat? Van 15u00 tot 17u00
Praktisch? Inschrijven verplicht voor 12 oktober, (€ 25/persoon,incl. drank) betaling geldt als deﬁnitieve inschrijving (IBAN BE07 7340 2912 5166). Wees er
op tijd bij, want de plaatsen zijn beperkt.

Romantische boomgaarden vind je niet alleen in Haspengouw! Ook in Opitter staat een prachtig exemplaar… Een ideale plek voor een gezellige nazomer
picknick. Het weer zal je niet verrassen want er zijn tenten voorzien!
Wim en Melanie van brasserie-restaurant de Pollismolen hebben een afternoon
tea met zoete en hartige gerechtjes samengesteld die je smaakpapillen zal verwennen! Muziekgroep Katskoo brengt sfeer met live folkmuziek.

GEZELLIGE AFTERNOON TEA IN PITTORESKE BOOMGAARD

Op zondag 16 oktober kan je mee met een Verkenner aan de Pollismolen in Opitter (Bree, B), het Mariahof in Beek (Bree, B) en het Natuuren Milieucentrum De IJzeren Man in Weert (NL). Deze dag staat bol van de activiteiten: op pad met een Verkenner, kinderanimatie, fossielen
graven, een afternoon tea. Redenen genoeg om met familie en vrienden een uitstap naar het GrensPark te doen! Let er wel op dat de activiteiten
op 3 plaatsen doorgaan, kijk dus goed in het programma.

MAAK KENNIS MET DE VERKENNERS //

BUITENGEWOONNATUURLIJK

MARIAHOF BEEK (BREE, B)

Sp
peuren naar sporen
en

15u00

Herbronnen in Kempen~Broek
Kempen~Broek in een notendop
Herbronnen in Kempen~Broek
Kempen~Broek in een notendop
Herbronnen in Kempen~Broek
Kempen~Broek in een notendop

13u30
14u00
14u30
15u00
15u30
16u00

Kijk op pag. 3 voor meer info over de activiteiten

Kempen~Broek in een notendop

13u00

VERKENNERS

Voor wie? Jong en oud.
Waar? Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert
Hoe laat? Vanaf 13u00 tot 16u00
Deelname is gratis
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Waan je een schatgraver tijdens de fossielengraaf activiteit bij het Natuur- en
Milieucentrum de IJzeren Man in Weert. Gewapend met een schepje en harkje
ga je onder het zand op zoek naar schatten. Vrijwilligers van de Geologische
Vereniging helpen een handje. Zij weten je haarﬁjn te vertellen welke fossielen
en mineralen je gevonden hebt. Je kan je vondsten binnen onder de microscoop
leggen en daarna zelfs mee naar huis nemen!

FOSSIELEN GRAVEN WEERT

NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE IJZEREN MAN, WEERT (NL)

LOCATIE: Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, op het
einde van de parking.

©NMC
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Waar? Einde Mariahofstraat, Beek (Bree, B)

Kijk op pag. 3 voor meer info over de activiteiten

Spe
euren naar sporen

14u00

VERKENNERS

Natuurpunt Bree opende in juni haar Natuur.huis in het Mariahof. Elke zondag
namiddag zijn de deuren geopend. Op 16 oktober kan je aan twee Verkennersactiviteiten deelnemen

LOCATIE: Natuur.huis Mariahof, einde Mariahofstraat, Beek
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LandschapsKrant
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Technische gegevens: B 23,7cm x H 29,6 cm,
200 blz., full colour, hard cover. Voorintekening: prijs € 20 (tot 31 januari) daarna
€ 25. Verschijningsdatum: 1 maart 2012.
Deze publicatie wordt mogelijk dankzij
de steun van beide provincies Limburg.

zich eveneens in het natuurlijk aspect,
het rijke planten- en dierenleven die
van de Abeek één van de waardevolste beken in de Lage Landen maakt.
Deze grensoverschrijdende natuur- en
cultuurhistorische studie is absoluut
een aanrader.

BESTELLEN?
t SFLFOJOHOVNNFS
BE 22 7450 4252 2647
(Bic: KREDBEBB) met de vermelding: boek Abeek.
t 7BOVJU#TUPSUéFVSP
(€ 8 verzendkost) / vanuit NL:
stort € 30 euro (€ 10 verzendkost)
t )FUCPFLLBOPPLXPSEFO
opgehaald bij Jaak Paredis,
Opitterkiezel 57 te Bree na telefonische afspraak op het nummer
+32 89 47 29 71

De stad Maaseik, Limburgs Landschap vzw en de VLM nodigen u op
zondag 11 december 2011 hartelijk
uit om samen Tösch-Langeren feestelijk in te wandelen. Meer informatie
over dit evenement vind je vanaf
begin november op www.maaseik.be
en www.limburgs-landschap.be

Naast de bewegwijzerde wandellussen zijn er een aantal nieuwe lussen.
Deze zijn niet bewegwijzerd, maar
staan op een infobord op de twee
startplaatsen en op een wandelfolder.
Die twee startplaatsen worden ingericht op het einde van de Kleinbeekstraat en het einde van de Grotlaan
in Neeroeteren (Maaseik, B).
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NATUUR.HUIS MARIAHOF EN SMEETSHOEVE OPEN

In het kader van het landinrichtingsproject Noordoost-Limburg werd het
landbouw- en natuurgebied TöschLangeren in Neeroeteren (Maaseik)
het afgelopen jaar heringericht als
een mooi wandelgebied. De Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) zorgde
voor de uitvoering op het terrein, in
samenwerking met Limburgs Landschap vzw en de stad Maaseik. De
werkzaamheden worden dit najaar
afgerond.

Het wandelgebied Tösch-Langeren
in Neeroeteren (Maaseik) heeft sinds
2008 vier bewegwijzerde wandellussen. Toch moesten er nog enkele
knelpunten worden opgelost.

Sinds juni heeft Natuurpunt Bree zijn
eigen stek in het Mariahof te Beek.
De vrijwilligers staken de handen
uit de mouwen voor de verbouwingen. Het Natuur.huis is elke zondag
namiddag geopend van 14u00 tot
17u00. Je kan er terecht voor allerhande informatie. De vrijwilligers bieden ook drankjes aan tegen

©A.M.

TÖSCH-LANGEREN // UITBREIDING WANDELMOGELIJKHEDEN

De Abeek is een belangrijke levensader voor het GrensPark. Zij ontspringt
op het Kempens plateau en vloeit in
noordoostelijke richting naar de Maas,
waar zij uitmondt. Een beek waar dus
bijzonder veel over te vertellen valt.
Een team van heem- en natuurkundigen volgde (zelfs letterlijk) de loop van
de Abeek en maakte een boeiend naslagwerk. Voor het eerst krijgt de lezer
een volledig geïntegreerd beeld van
de relatie tussen mens en natuur, in dit
geval de Abeek, in het verleden, nu en
in de toekomst. De auteurs verdiepten

BOEK // ABEEK, LEVENSADER VAN BEIDE LIMBURGEN

KORT NIEUWS

Na de theorie kwam de praktijk en
deden ze allemaal een proef om te
tonen dat ze hun strepen als Verkenner verdienen. De groep is erg gevarieerd: mannen, vrouwen, Belgen en
Nederlanders. Om herkenbaar te zijn,
werden ze allemaal in een outﬁt gestoken, geleverd door AS Adventure. Een
traditionele ‘klasfoto’ kan dan ook niet
ontbreken in deze landschapskrant.

GrensPark Kempen~Broek. Vorig jaar
in september startte hun opleiding.

31 mensen zijn de gezichten van het

DE GEZICHTEN VAN DE VERKENNERS

BUITENGEWOONNATUURLIJK

democratische prijzen. Ook in de
Smeetshoeve in Bocholt heten de
vrijwilligers van Natuurpunt Bocholt
je welkom van 13u00 tot 17u00. Het
Mariahof en het Smeetshof zullen in
de toekomst ook een rol gaan spelen
als onthaalpunt voor het GrensPark
Kempen~Broek.

©A.M.

Ondertekening engagementsverklaring.
Resultaat: stilte bewaren en verbeteren

Aanvraag kwaliteitslabel Stiltegebied.
Resultaat: 30 oktober uitreiking kwaliteitslabel

Inspraak momenten in betrokken gemeenten.
Resultaat: ja, men wil het label

Metingen uitvoeren: hoe stil is stil?
Resultaat: 3 sterren stilte

t
t

t

Een
mooi uitzicht heeft
invloed op je stemming.
Amerikaanse onderzoekers
beweren zelfs dat je er
slimmer van wordt….
merk je het al?

16u00: ofﬁciële overhandiging kwaliteitslabel stilte.

GRENSVERTELLING
Deze theaterwandeling dompelt je onder in de fantasie wereld van twee
acteurs. Welke verhalen leven er in een grensstreek?

HERBRONNEN IN KEMPEN~BROEK
Een Verkenner trekt met je doorheen de rustgevende omgeving van
het Smeetshof. Je leert stilte kennen als een bron van leven en inspiratie.

STILLE WORKSHOPS IN SMEETSHOEVE (WISSENVLECHTEN, …)
Jong en oud kunnen deelnemen aan de praktische workshops.
Een stille omgeving is een boost voor je creativiteit!

14u00 - 16u00:

13u00 - 14u00: ontvangst en inschrijving voor activiteiten en workshops

PROGRAMMA:

Op 30 oktober komen de burgemeesters van Bocholt, Bree, Kinrooi,
Weert en Nederweert samen om het kwaliteitslabel ‘landelijk stiltegebied’
in ontvangst te nemen van de Vlaamse overheid. Vanaf 13u00 kan je aan
de Smeetshoeve in Bocholt (B) terecht voor een stilte namiddag gevuld
met wandelingen en workshops. Deelname is gratis.

©A.M.
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dagelijks een uurtje in de natuur wandelt
XBOEFMFOJOEFOBUVVSIFMQUEFQSFTTJFTFOTUSFTTUFCFTUSJKEFO
CBCZTFOLJOEFSFO[JKOHFCBBUCJKFFOBDUJFGCVJUFOMFWFOIVO[JOUVJHFO 
en motoriek ontwikkelen beter

GROEN IS GEZOND

©E.C.

EVENEMENT // WANNEER STILTE TERUG BIJZONDER WORDT










STILTE IN STAPPEN

Stilte is een zeldzame kwaliteit die erg kwetsbaar is. Met dit label engageren de gemeenten in het GrensPark zich tot een stiltebeleid dat ervoor zorgt
dat mensen van de stilte kunnen blijven genieten. Stilte gaat verder dan het
aangenaam geheel van geluiden. Een stil landschap is synoniem voor een
authentiek en mooi landschap. Stilte, rust en natuur hebben een positieve
invloed op onze gezondheid.

STILTE, MAAR WAT NU?

Op 30 oktober overhandigt de Vlaamse overheid aan de provincie
Limburg en de betrokken gemeentebesturen van Bree, Bocholt en
Kinrooi het kwaliteitslabel van stiltegebied. Het Vlaamse stiltegebied
sluit aan op het stiltegebied aan Nederlandse zijde van de grens. Het
GrensPark Kempen~Broek is nu grotendeels een stiltegebied. Het
grootste in de regio!

GRENSPARK KEMPEN~BROEK KRIJGT
LABEL STILTEGEBIED

LandschapsKrant

BUITENGEWOONNATUURLIJK

ACTIVITEITEN KALENDER VERKENNERS
Elke 2e en 4e zondag van de maand kan je met een Verkenner mee op pad. Je hoeft je niet op voorhand aan te melden.
Deelname kost 2 euro per persoon en 5 euro per gezin, tenzij anders vermeld in de kalender. Kijk op pagina 3 voor meer
uitleg over de activiteiten of op de website www.kempenbroek.eu.
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VRAGEN OF SUGGESTIES?
De dagelijkse organisatie van het GrensPark Kempen~Broek gebeurt binnen het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw. Hiervoor is het
projectbureau Kempen~Broek opgericht.
Hier kan je terecht met al je vragen of opmerkingen.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw,
Projectbureau Kempen~Broek, Winterslagstraat 87, B - 3600 Genk
T+ 32 89 32 28 10, info@rlkm.be, www.kempenbroek.eu
KEMPEN~BROEK ONLINE
www.facebook.com/kempenbroek
@kempenbroek

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
IGNACE SCHOPS
Winterslagstraat 87, B-3600 Genk
Tel: +32 (0)89/32.28.10, Fax: +32 (0)89/32.28.19
e-mail: info@rlkm.be, website: www.rlkm.be

MET DE STEUN VAN:

Met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap, Agentschap voor
Natuur en Bos en Agentschap R-O
Vlaanderen, onroerend erfgoed

DEPOTNUMMER:D/2011/8362/11, OPLAGE: 151.000 exemplaren: verspreid in As, Bree, Bocholt, Dilsen-Stokkem, Genk, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Peer, Zutendaal, Weert, Nederweert en Cranendonck
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