Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging

V.Z.W. De Mark
Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden

Juli 2020

ACTIVITEITENKALENDER
Mits in acht name van de voorschriften van de Veiligheidsraad

Juli-augustus

Wilde buitendingen

Juli-augustus

Stap uit uw kot

Zondag 16 augustus
Zondag 30 augustus

Zomersnoei voor een betere
fruitopbrengst
Plukcursus

Dinsdag 1 september

Startdatum yogalessen

Zaterdag 5 september

Bezoek aan
“le pays des collines”

Zondag 27 september

Reservatentochten met de
Padstappers

Zaterdag 10 oktober

Pizza-avond met lezing

Vrijdag 30 oktober

Creatieve hout-workshop

Zaterdag 7 november

"Vriend van het Groene Lint"

V.Z.W De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne

Blz 1

V.Z.W. De Mark

Welkom in DE MARKVALLEI-HET KLUYSBOS
In de Markvallei wisselen natte populierenbossen, bloemenrijke hooilanden,
begraasde weilanden en knotbomen elkaar af. Verscholen tussen de bomen
liggen oude turfputten waar in vroegere tijden veen als brandstof werd
ontgonnen. Deze putten zijn ondertussen geëvolueerd tot pareltjes met
waterviolier en wederik.
Het Kluysbos ligt op de helling richting Bosberg. Het bronbos is een van de mooist
ontwikkelde bossen van de regio.
Vooral in de lente kan je hier genieten van de bloemenpracht. Op de helling
strijden de slanke sleutelbloem, boshyacint en daslook dan om de meeste
aandacht.
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WILDE BUITENDINGEN
IN ONZE RESERVATEN “MARKVALLEI” en “KLUYSBOS”

Wil je met de kinderen op stap in de natuur en heb je iets nodig dat
hen echt kan inspireren?
De "50 dingen die je moet doen voor je 12" is dan een echte
aanrader.
Natuurpunt selecteerde voor deze zomer een aantal korte
wandelingen die de kinderen uitnodigen om een aantal uitdagingen
aan te gaan.
Op de website: www.natuurpunt.be/50dingen vind je deze
wandelingen terug. De plaatsen waar je een van de "50 dingen die je
moet doen voor je 12" kan doen werden aangegeven met speciale
bordjes:
• Stap door een beekje
• Onderneem een avonturentocht met natuurlijke hindernissen
• Maak de gekste moddertaarten
• Knuffel een boom

• Volg jouw stok door het water
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STAP UIT UW KOT
Ann Gevaert, Jan Vanderhaegen en Luc Meert suggereerden om
tijdens de vakantieperiode elke woensdagavond een wandeling te
organiseren voor een tweetal uren. De bedoeling is een aantal
wandelwegen in de streek te ontdekken.
Datum

Vertrek

Gemeente

Gids

1 Juli

Voetbalveld

Bever

Joëlle

8 Juli

Baljuwhuis

Galmaarden

Luc

15 Juli

Baljuwhuis

Galmaarden

Marc

22 Juli

Dominicanessenklooster

Herne

Michel

29 Juli

Kerk

Herne

Franky en Ines

5 Augustus

Kerk

Waarbeke

Dirk

12 Augustus Boureng 77

Deux- Acren Olivia

19 Augustus Edingsesteenweg aan het
kerkhof van Edingen

Herne

Luc

26 Augustus Hof ter Rijst Steenweg Asse

Pepingen

Franky en Ines
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ZOMERSNOEI VOOR EEN BETERE FRUITOPBRENGST.
zondag 16 augustus
Waar :

Waarbekeplein te Waarbeke

Wanneer :

op zondag 16 augustus om 14u00

Bijdrage:

2 € voor niet leden en 1 € voor leden.

Lesgever : Bruno Vandewinckel
Traditioneel snoeien mensen hun fruitbomen tijdens de wintermaanden
of in het vroege voorjaar. Bij jonge fruitbomen is dit de aangewezen
techniek om snel productieve bomen te verkrijgen. Eens de bomen
voldoende ontwikkeld zijn wordt de fruitproductie belangrijker dan de
groei en dan is het verstandiger op zomersnoei over te schakelen. De
bomen gaan dan minder hout produceren en een logisch gevolg
daarvan is dat de fruitproductie toeneemt.
Laat dat nu juist de reden zijn waarom veel mensen fruitbomen planten.
Wil je er meer over vernemen en enkele knepen van het vak leren?
Dan ben je van harte uitgenodigd op de demonstratie zomersnoei in de
hoogstamboomgaard van vzw De Mark in Waarbeke.
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PLUKCURSUS
Zondag 30 augustus
Waar :

Dominicanessenklooster
H. Geeststraat 22 – 1540 Herne

Wanneer :

Zondag 30 augustus van 10u tot 12u

Prijs :

Deelname aan de cursus is pas geldig na de
overschrijving van €10, via leen@pajot-zenne.be

Lesgever : Bruno Vandewinckel
Hoe weet je wanneer fruit plukrijp is? Veilig met een ladder omgaan,
fruit goed en lang bewaren, handige manieren om fruit uit
hoogstamboom te plukken... Er komt uiteindelijk toch heel wat bij
kijken. Doe mee met onze plukcursus hoogstamfruit en dankzij expert
Bruno Vandewinckel ga je nadien veiliger en correcter aan de slag.
Hoogstamboomgaarden zijn typisch in het landschap van het
Pajottenland en de Zennevallei. Het zijn vijfsterren-hotels voor
steenuilen, eikelmuizen… en andere Koesterburen. Groene
stapstenen en rustplekken voor mens en dier. Via de website
www.goedgeplukt.be zorgen wij er samen voor dat zowel eigenaars als
plukkers extra gemotiveerd blijven om boomgaarden als waardevolle
landschapselement in stand te houden.
Ook de gemeente Herne is rijk aan hoogstamboomgaarden. Ter
ondersteuning van deze werking geeft de gemeente dit jaar 10
plukmanden aan de eerste 10 Hernenaren die zich inschrijven. Wie
deelneemt aan de plukcursus en nadien als plukker in de regio
Pajottenland & Zennevallei aan de slag wil gaan kan een mooie
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plukmand reserveren en aankopen aan het voordelige tarief van €10.
Plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap!
Beschik jij over een boomgaard of wil je graag fruit plukken, registreer
je dan op de website www.goedgeplukt.be en je kan gratis hoogstamfruit
(laten) plukken. Je maakt hierbij zelf afspraken met de
eigenaar/plukker in verband met de verdeling van de oogst (meestal
50/50). Op die manier gaat er minder fruit verloren en heeft iedereen
genot van de boomgaarden.
Meer info:
-

Plukcursus & hoogstamfruitbomen: www.pajot-zenne.be/plukteam
Contactpersoon voor deze actie: Leen Van de Weghe, leen@pajotzenne.be

-

-

-

-

Gemeente Herne: Tim Noldus
Het Regionaal Landschap P&Z zal uitleg geven over
o website www.goedgeplukt.be
o website www.behaagjetuin.be
o samenaankoopactie vzw De Mark
De oogst in de kloostertuin is bestemd voor Velt en vzw De Mark
in het kader van de beheersafspraken in de kloostertuin
Plukmanden:
o Eerste 10 deelnemers uit Herne ontvangen plukmand
o Andere deelnemers kunnen een plukmand aankopen voor
€10
Coronamaatregelen:
o om ervoor te zorgen dat de cursus in een fijne sfeer én
onder de meest veilige omstandigheden kan verlopen,
nemen we de nodige voorzorgen en maatregelen.
o We vragen dan ook om in te schrijven via leen@pajot-zenne.be
zodat we de actuele informatie rechtstreeks kunnen mailen.
o Inschrijving is pas geldig na betaling
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STARTDATUM YOGALESSEN
dinsdag 1 september
Waar :

Baljuwhuis Marktplein Galmaarden
Brouwerzaal

Wanneer :

dinsdag van 20 u tot 21u30
(30 min. volledige ontspanning)
Vanaf 1 september tot 1 december 2020
Graag matje of ligkussen meebrengen .

Prijs :

Niet leden: 9 € per les
Leden: 8 € per les

Lesgever : Olivia Seminck
olivia.seminck@gmail.com

0499 315091
YOGA en RELAXATIE
Met de 5 Tibetanen beginnen we elke les, het zijn 5 vrij eenvoudige
oefeningen om jong, gezond en vitaal te blijven of te worden. Ze
worden dan ook terecht Fontein der Jeugd genoemd. Ze hebben
verwantschap met hatha-yoga.
Yoga is bewust stilstaan bij jezelf, de stilte in jezelf aanraken.
Yoga leert je luisteren naar je lichaam en je eigen grenzen respecteren.
Yoga is een manier van leven waarbij je leert jezelf te zijn.
Na de les kan je nog even nagenieten van een verse rustgevende
kruidenthee die voor een gezonde nachtrust zal zorgen.
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LEER JE STREEK KENNEN
BEZOEK AAN LE PAYS DES COLLINES
zaterdag 5 september

Waar:

Mont 12, 7890 Ellezelles

Wanneer :

zaterdag 5 september
samenkomst op het Marktplein Galmaarden om 9u30.

Prijs :

40 euro per persoon

We maken een gevarieerde daguitstap naar Ellezelles.
In de voormiddag bezoeken we - met gids - les Jardins de la Grange, een
middeleeuwse tuin met geneeskrachtige en aromatische planten, vergeten
groenten, wilde en eetbare planten.
Na het aperitief en een koud streekbuffet, staat een geleide wandeling ( 2 uren)
in le Pays des Collines op het programma.
We ronden af in ‘les Jardins de le Grange’ met koffie en huisgebak. Alle
deelnemers krijgen een pakje zaad uit de zadenbibliotheek.

Inschrijvingen:
André Prové
Tel : 054/ 58 92 17 (tussen 18 en 20 uur)
tot uiterlijk 15 augustus 2020
beperkt aantal deelnemers
vooraf inschrijven is noodzakelijk!
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RESERVATENTOCHTEN MET DE PADSTAPPERS
17 DE NATUURRESERVATENTOCHT – PRIORTROFEE
zondag 27 september
Waar :

Provinciaal domein de Gavers, De Doos,
Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele

Wanneer :

Zondag 27 september
Starten tussen 7u en 15u
Keuze tussen 7 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 32 km
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PIZZA-AVOND MET LEZING
zaterdag 10 oktober
Waar :
Wanneer :
Prijs:

Dominicanessenklooster
H. Geeststraat 24, 1540 Herne
zaterdag 10 oktober om 16u30 en om 18u30.

25 euro

Inschrijven:

via kaarten in voorverkoop

Een gezamenlijk initiatief van vzw DE MARK en vzw MEEGAAN uit Herne
Programma:
De beide verenigingen geven toelichting over hun (samen)werking en hun
doelstellingen, gevolgd door een korte uiteenzetting over het gebruik van
houtresten, gegeven door onze gastspreker Philip D’Hont, zaakvoerder van de
houtzagerij D’Hont in Tollembeek.
Daarna kunt u genieten van een aperitiefje en pizza à volonté. De drank bij het
eten wordt afzonderlijk verrekend.
Om de veiligheidsmaatregelen i.v.m. het corona-besmettingsgevaar goed te
kunnen naleven, zullen we de helft van de ingeschreven leden om 16u30
ontvangen en een tweede groep om 18u30. U zal bij het inschrijven uw keuze
kunnen maken.
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CREATIEVE HOUT-WORKSHOP
vrijdag 30 oktober
Waar :

Houtzagerij D’Hont, Statiestraat 162 1570 Tollembeek

Wanneer :

Vrijdag 30 oktober vanaf 19:00 uur

Na het zeer grote succes van onze houtworkshop rond Halloween vorig jaar,
zet D’Hont Houtimport ook in 2020 met veel plezier zijn deuren open voor een
houtworkshop 2.0!
Op vrijdag 30 oktober vanaf 19.00 verwelkomen zij jong en oud voor een
nieuwe avond vol creativiteit en (eigen) inspiratie. Het thema van vorig jaar
breiden we deze keer een beetje uit… we maken er “griezelig mooi of mooi
griezelig” van.
Een waaier van prachtige producten die de natuur ons gratis ter beschikking
stelt, zullen ieders fantasie prikkelen, hetgeen ongetwijfeld net zoals vorig jaar
zal uitmonden in een mooie collectie unieke kunstwerken!
Degenen die tussendoor hun creatieve brein willen voeden om wat verse
ideeën te krijgen, kunnen terecht in het zoete hoekje, waar huisgemaakt gebak
met koffie beschikbaar zullen zijn aan heel democratische prijzen.
Redenen genoeg dus om niet langer te twijfelen, en alvast onmiddellijk in te
schrijven. Dit kan via “tickets” op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/events/664008584190625/ ofwel door een mailtje te
sturen naar andreprove@skynet.be, en door storting van 14,00 € per persoon
op rekeningnummer BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark, met vermelding
“houtworkshop”. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober.
Wij kijken er samen met Philippe en Sofie naar uit om jullie te mogen ontvangen
en er een “griezelig mooie” avond van te maken!
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"VRIEND VAN HET GROENE LINT"
VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN
BOSPLANTSOEN
Zaterdag 7 november
:
Waar :

Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell)
te Tollembeek

Wanneer :

zaterdag 7 november van 10 tot 11 uur.

Kleine Landschapselementen (KLE) zijn onontbeerlijk voor onze gezondheid,
de natuur, fauna en flora. Daardoor zorgen vlinders en (zang)vogels mee voor
een rustgevende, bloemenrijke natuurbeleving thuis. Dat kunnen we samen
versterken door de aanplant van (fruit)bomen-struiken, heggen, hagen en
bosjes...met weinig onderhoud en biologische bestrijding.
De bijen zijn bij voorbeeld één van de belangrijkste insecten voor de bestuiving
van (fruit) bomen- en struiken, bloemen en hagen.. m.a.w. voor onze voeding.
Kleinfruit waaronder bessenstruiken bevatten talrijke vitamines en natuurlijke
suikers. Samen met fruitbomen ideaal voor elke tuin want ze zijn zowel
beschikbaar in hoogstam als halfstam. Het grote voordeel van een halfstam of
struik is dat ze eerder bloeien en vruchten geven.
Wij leveren oude variëteiten van appels (bewaarappels, moesappels, zoete
appels), peren, kersen en pruimen.
Sommige fruitbomen hebben een lange geschiedenis: moerbei (friszoet),
kweepeer (compote) en mispel (jam).
Abrikozen, perziken en amandels vereisen een warme en beschutte plaats.
Vanaf 15 juli hebben we de bomenverkoop via de website www.vzwdemark.be
heropgestart. Je kan ook bestellen met de hier toegevoegde bestelbon.
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NATURACONNECT KLIMAATPROJECT
Een burgerinitiatief voor ongesubsidieerde natuurontwikkeling
‘NaturaConnect’ (www.klimaatproject.be) is een project dat door middel van
klimaatcompensatiegelden 130 hectare natuur wil realiseren in een beekvallei in
Herne om zo twee Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000)
ecologisch met elkaar te verbinden. Door creatie van een groot aaneengesloten
natuurgebied, wordt gewerkt aan natuurontsnippering, wat niet enkel de
biodiversiteit, maar ook het klimaat en onze gezondheid ten goede zal komen.

Klimaatproject
Overshoot, het feit dat de draagkracht van de Aarde wordt overschreden omdat
de mensheid wereldwijd meer grondstoffen en voedingswaren opgebruikt dan
wat de Aarde terug kan opbrengen, ligt aan de basis van de huidige wereldwijde
ecologische crisis. Eén van de meest opvallende symptomen daarvan is de
klimaatverandering, die het resultaat is van het feit dat broeikasgassen sneller
geproduceerd worden dan dat ze door de natuur opgenomen worden. Maar door
alleen maar op klimaat en CO2 te focussen, gaan we voorbij aan de essentie van
het probleem: het ineenstorten van onze ecosystemen, met bijhorend verlies van
natuur en biodiversiteit, wat een onmiddellijke impact heeft op onze economie en
de onrust in onze maatschappij. Bij Natuurpunt weten we al lang dat het
herstellen van natuurgebieden, met hun bijhorende biodiversiteit, één van de
puurste vormen is om iets aan de klimaatcrisis te doen.

Burgerinitiatief voor meer natuur
Een recent door Natuurpunt en VZW de Mark ingediende aanvraag om twee
Natura2000 gebieden ecologisch met elkaar te verbinden werd door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) goedgekeurd onder het type 3
natuurbeheerplan. Dat wil zeggen dat er beheersubsidies kunnen aangevraagd
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worden, maar dat er geen aankoopsubsidies mogelijk zijn. In de meeste gevallen
van dergelijke erkenning houdt het verhaal op, gezien subsidies voor aankoop
van gronden essentieel zijn voor de uitbouw van een natuurgebied. Zonder
verder initiatief zou een plan om 130 hectare natuur te ontwikkelen gestopt zijn
nog voor het goed en wel opgestart was. Daarom hebben een aantal burgers en
VZW de Mark besloten om dit project verder te zetten onder de vorm van het
“NaturaConnect” project. Om de financiële middelen bij mekaar te krijgen, wordt
steun gezocht bij bedrijven, instellingen, VZW’s en particulieren.
Steun van bedrijven en instellingen?
Meer en meer Belgische bedrijven en instellingen zijn bereid in een CO2- of
klimaatcompensatie plan te stappen. Daarvoor heeft zich een hele bedrijfstak met
certificaten en controles ontwikkeld die garandeert dat de inspanningen ook
daadwerkelijk goed terecht komen. Het gebruik van CO2 als enige
compensatiemunt verengt echter enorm het spectrum van mogelijkheden. Met
NaturaConnect bieden we ‘vierkante meter natuurontwikkeling’ in Vlaanderen als
compensatiemunt aan. Omdat dit initiatief volledig steunt op vrijwilligers, kunnen
we garanderen dat 100% van de compensatie naar aankoop van gronden voor
natuurontwikkeling zal gaan.
Steun van particulieren of VZW’s
We bieden ook aan particulieren de mogelijkheid een steentje bij te dragen.
Uiteraard kan een financiële bijdrage altijd uit sympathie, maar iedereen kan ook
deze natuurontwikkeling steunen zonder dat het je een cent kost. Echt waar? Ja,
door al je online aankopen te doen via de Trooper pagina van het klimaatproject
(zie link hieronder). Want wie koopt vandaag niet eens vogeleten, een
vliegtuigticket, een hotelboeking met autohuur, een krantenabonnement, een
nieuwe computer, … online? Praktisch koop je gewoon wat, wanneer en waar je
wilt, en bij je favoriete winkel, maar in plaats van rechtstreeks via de website van
het bedrijf te kopen, ga je via onze Trooper account. Zo help je gratis mee aan
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natuurontwikkeling in jouw streek. Mooi toch? Maar gezien dit een klimaatproject
is, willen we wel benadrukken dat je best twee maal nadenkt voor je consumeert.
Ines Van Bocxlaer & Franky Bossuyt

NaturaConnect Meer info: www.klimaatproject.be
Facebook: https://www.facebook.com/klimaatproject
Contact: klimaatprojectvzw@gmail.com
Steun uit sympathie?
Rekening nummer: BE87 7350 5186 6894
Online aankopen doen via de klimaatproject account:
www.trooper.be/klimaatproject
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STEUN DE WERKING VAN VZW DE MARK
vzw De Mark koopt samen met Natuurpunt vzw verschillende
natuurreservaten aan . Het betreft het “Kluysbos “ te Galmaarden, de
“ Markvallei” deels op Galmaarden en deels op Geraardsbergen
gelegen en het “ Hof ten Berg” eveneens gemeenteoverschrijdend
deels op Galmaarden en deels op Geraardsbergen . De
restfinanciering wordt door vzw De Mark gedragen.
Indien je een duwtje in de rug wil geven, dan kun je een gift storten op
rek. IBAN : BE56 2930 2120 7588 BIC : GEBABEBB van
Natuurpunt , Coxiestraat 11 2800 Mechelen met vermelding van het
projectnummer van het reservaat ;
Project nr. 9954 voor Kluysbos -Galmaarden
Project nr. 9929 A voor Markvallei Vlaams -Brabant
Project nr. 9929 B voor Markvallei Oost- Vlaanderen
Project Nr. 9978 A voor Hof ten Berg Vlaams -Brabant
Project nr. 9978 B voor Hof ten Berg Oost- Vlaanderen
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
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VOOR ONZE JONGE NATUURVRIENDEN
KRUISWOORDPUZZEL

V.Z.W De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne

Blz 18

V.Z.W. De Mark
NATUURBEHEER
Vzw De Mark beheert samen met de terreinploeg van Natuurpunt vzw
de drie reservaten "Markvallei", " Kluysbos" en " Hof ten Berg" . De
hooiweiden , de knotwilgen en de kilometers wandelroutes vragen
regelmatig onderhoud .
Onze werkdagen zijn vastgelegd op de tweede zaterdag van elke
maand.
Wie interesse heeft om eraan deel te nemen
neemt contact op met:
André 054/5892017 (tussen 18 en 20 uur)
Luc 0494/482664 of Tommy 0474/442511

BRANDHOUT NODIG ?
Uw aanvraag, ook uw vraag om inlichtingen worden beantwoord via email : andreprove@ hotmail.com of via telefoon 054/589217 tussen 18
en 20 uur.

LEGE INKTPATRONEN
Lege inktpatronen kunnen ingeleverd worden te Galmaarden op het
gemeentehuis of in de bibliotheek en te Herne in de bibliotheek.
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LIDMAATSCHAP
Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2019 te vernieuwen door
storting van 15 euro op het rek. nr. BE05 4412 5182 4175 van vzw
De Mark – Galmaarden.

SURF OOK EENS NAAR ONZE WEBSITE

www.vzwdemark.be
Wie in het vervolg zijn nieuwsbrief liever digitaal
ontvangt, laat dit weten via email:
andreprove@hotmail.com

HERINNERING
Als je per e-mail wilt herinnerd worden wanneer de volgende
activiteit bij V.Z.W. De Mark plaats heeft, laat je email achter
bij andreprove@hotmail.com

V.U. : André Prové Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden (054/58 92 17) Lay-out Tony Geldolf
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