Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging

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

Juli 2022

LET OP!
Vanaf het werkjaar 2023 zal de Nieuwsbrief digitaal aan onze leden worden
bezorgd. Het bespaard ons werk en onkosten maar belangrijker nog is het
vermijden van het onnodig gebruik van papier. Papier wordt immers
gemaakt van hout en we willen ons steentje bijdragen om het kappen van
bomen te beperken.
Wil u meegaan op het digitale spoor, stuur dan zeker een mailtje naar
info@vzwdemark.be.
Dit laat ons bovendien toe om jou enkele dagen vóór een activiteit,
automatisch nog een mail te sturen met de nodige informatie!
Uiteraard zal de Nieuwsbrief ook steeds te raadplegen zijn op onze website.
We zijn er ons evenwel van bewust dat niet alle leden over een computer
beschikken. We willen deze mensen uiteraard niet in de kou laten staan en
zullen hen de Nieuwsbrief verder in de gedrukte versie blijven bezorgen.
Wij danken u om samen met ons een stap te zetten in de moderne
communicatie.'
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ACTIVITEITENKALENDER

Woensdag 17 augustus Avondwandeling
Woensdag 24 augustus Avondwandeling
Zaterdag 27 augustus

Zomersnoei

Dinsdag 13 september

Startdatum yogalessen

Zondag 25 september

Reservatentocht met de
Padstappers

Zaterdag 12 november

“Vriend van het Groene Lint”

Vrijdag 18 november

Film “Kiss the ground”

Vrijdag 2 december

Voordracht
“Sterren en planeten”
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ZOMERSNOEI VOOR EEN BETERE FRUITOPBRENGST.
zaterdag 27 augustus
Waar :

Waarbekeplein te Waarbeke

Wanneer :

op zaterdag 27 augustus om 10u00

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? Al
doende leert men. Neem je snoeischaar en je handzaag mee en kom
een handje toesteken in onze hoogstamboomgaard.
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STARTDATUM YOGALESSEN
Dinsdag 13 september
Waar :

Baljuwhuis Marktplein Galmaarden
Brouwerzaal

Wanneer :

dinsdag van 20 u tot 21u30
(30 min. volledige ontspanning)
Vanaf 13 september tot en met 6 december 2022
Graag matje of ligkussen meebrengen .

Prijs :

Niet leden: 10 € per les
Leden: 9 € per les

Lesgever : Olivia Seminck
email 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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AVONDWANDELING MET LUC
Waar :

aan parkeerplaatsen op top Bosberg nabij Café El Faro Heirbaan 135 - 1570 Galmaarden.

Wanneer :

Woensdag 17 augustus 2022 - vertrek 19u - einde rond 21u

AVONDWANDELING MET PABLO
Waar :

Oudstrijdersplein 1570 Vollezele.

Wanneer :

Woensdag 24 augustus 2022 - vertrek 19u - einde rond 21u

Passende kledij en schoeisel.
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NATUURRESERVATENTOCHT

Zondag 25 september 2022

Natuurreservatentocht
Derito, Ophasselt
Vrije start vanaf 7:00 tot 15:00. Aankomst tot 18:00.
Inschrijving € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelfederatie

Afstanden: 7, 10, 14, 18, 22, 26 en 32 km
TOCHT TEN VOORDELE VAN NATUURPUNT
Kinderzoektocht
Gratis stuk fruit

Onze club schenkt jaarlijks een mooi bedrag aan Natuurpunt (€ 1.600,00) om te
besteden aan het beheer van de natuurgebieden rond Geraardsbergen. Samen
met de tijd die onze parcoursploeg steekt in het uittekenen en verkennen van
de paden en wegen die de tocht vormen, is dat een mooie investering in ons
hoofddoel, mensen aan het wandelen brengen. Elk jaar werken we samen met
Natuurpunt aan de Natuurreservatentocht en beleven onze wandelaars een
prachtige dag in de natuurgebieden, de bossen en de velden. Zo ook dit jaar.
We spreken af in de ruime magazijnen van deuren- en ramenfabrikant DERITO.
We toveren deze ruimte om tot een gezellige startzaal waar de deelnemers aan
de tocht niet alleen kunnen inschrijven en hun wandelboekjes afstempelen,
maar tevens kunnen verpozen bij een met zorg bereide croque of belegd
broodje en een perfect gekoeld biertje of frisdrank. Voor hen die het bij warme
dranken houden is er soep, koffie, verwenkoffie, thee, of chocolademelk, al dan
niet met een overheerlijke mattentaart en dat alles aan voor-coronaprijzen. En
zoals gewoonlijk laten we buiten de worsten en hamburgers sissend dansen op
de bakplaat.
Zo zien wij een wandeling uitgroeien tot een wandelbelevenis. We voorzien,
met hulp van leden van Natuurpunt, uiteraard de wandelaars ook onderweg van
ruime rust- en bevoorradingsmogelijkheden.
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Het parcours is afwisselend en getuigt alweer van de passie van de
parcoursbouwer. Hij verbindt de startzaal langs overwegend veld- en
landwegen door het licht glooiend landschap van de Kakebeek, Ophasseltbeek,
Moenebroekbeek en Dammersbeek met naargelang de afstand één tot drie
rustposten (de parochiezaal in Ophasselt, het Buurthuis in Schendelbeke en de
feesttent op de Flierenhoek in Smeerebbe-Vloerzegem).
Daarbij spelen de natuurgebieden uiteraard een hoofdrol, al misstaan de
figurantenrollen van de slapende dorpjes, de imposante vierkantshoeven, de
kapelletjes, de akkers en weiden zeker niet. In de hoofdrol (in een regie van
Padstappers Geraardsbergen):
Hasseltbos (alle afstanden)
Dit bronnenrijk bos langs de Kakebeek is een restant
van het Kolenwoud, één van de historische
uitgestrekte oerwouden op de heuvelruggen van het
Pajottenland en de Vlaamse Ardennen.
De hazelaar, die hier al van oudsher voorkomt,
speelt in dit bos een vooraanstaande rol, wat
meteen de naam van het bos en de plaatsnaam
Ophasselt, verklaart. Het gebied, dat erkend is als Europees Natura 2000gebied, is het voorwerp van natuurgericht bos- en bosrandbeheer, waarbij volop
kansen worden gegeven aan de levendbarende hagedis, de eikelmuis en
bosbewonende vlinders. Geniet van dit unieke bos dat je door een
dichtbegroeide idyllische holle weg laat stappen …
Natuurreservaat Moenebroek (10 km en meer)
Dit door de Moenebroekbeek doorsneden natuurgebied wordt grotendeels
gevormd door een Moerasbos, nat elzenbos met enkele bronnen en een groot
aantal kwelzones. Het is hier heerlijk wandelen door een prachtig landschap
van graslanden, hagen, poelen en bomenrijen.
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Natuurpunt wil een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren door te
kiezen voor een beweiding met maximum twee runderen per ha. Deze mindere
begrazing leidt tot meer variatie in de
vegetatiestructuur: kaalgevreten plekjes,
beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en
struikopslag. Met deze extensieve begrazing
wordt ook voldaan aan de eisen die door vlinders
gesteld worden om zich voort te planten:
voedselplanten, schuilplaatsen, nectarplanten,
zon én schaduw. Dit natuurlijk ogende zeer gevarieerd landschap heeft het
allemaal.
Boelaremeersen (22, 26 en 32 km)
Dit natuurgebied dat zich uitstrekt langs de Dender, had in de vorige eeuw veel
te lijden onder de aanplant van populieren voor de luciferindustrie. Inmiddels is
die industrie teloorgegaan en heeft Natuurpunt de Boelaremeersen kunnen
opkopen om ze te beheren. Ze hebben ervoor gekozen de meeste populieren
te kappen en op te ruimen, zodat het natuurlijk landschap van de Dendervallei
opnieuw alle kansen krijgt.
Bomen, zoals elzen, wilgen, essen en eiken groeien er nu van nature terug en
de rietlanden, natte ruigten, soortenrijke grassen en struiken doen het terug
goed. Bovendien worden nog voldoende populieren overgehouden om te
dienen als broedplaats voor onder andere de wielewaal. Natuurpunt plaatste in
de meersen op een afgetopte populier ook een platform voor ooievaars en die
wisten dat zichtbaar te appreciëren.
Na het afwerken van deze tocht zal de wandelaar het met ons eens zijn dat
deze schitterende gebieden meer dan ooit het beschermen waard zijn en daar
dragen wij dan ook met veel (wandel)plezier een (financieel) steentje bij.
Verder schenken we, los van de bijdrage aan Natuurpunt, nog eens € 0,05 per
deelnemer aan een goed doel (vzw Kind en kankeranimatie, Geraardsbergen).
Als dat geen goede reden is om mee te doen!
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FILMVERTONING
KISS THE GROUND
Waar :

Grote zaal Dominicanessenklooster Herne. Heilige Geeststraat
22, 1540 Herne

Wanneer :

Vrijdag 18 november 2022 – deuren om 19u30 , film start om
20u00. Einde rond 21u30.

Op 18 november kan je met ons in het kader van het klimaatproject Herne de
"Film Kiss the ground" bekijken in het Dominicanessenklooster te Herne.
Het is een inspirerende film waarin wetenschappers en beroemdheden laten
zien hoe de grond, dus letterlijk de aarde en ook landbouwmethoden de
sleutel kunnen zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud
van de biodiversiteit.
https://climateproject.be/
https://kissthegroundmovie.com/

Deze film kadert in het project klimaatproject Herne (Gemeente Herne,
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, VZW de Mark, en met
steun van de provincie Vlaams-Brabant), in samenwerking met WOSH.
WOSH Herne staat voor Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Herne. In het najaar van 2000 werd er
gestart met enkele vrijwilligers om de jaarlijkse 11.11.11-actie te organiseren en de inwoners van Herne te
laten kennismaken met de Oxfam Wereldwinkel. Dit laatste werd in de loop van de jaren afgebouwd zodat
er nu enkel nog gefocust wordt op de jaarlijkse omhaling van 11.11.11. Daarbuiten worden en ook nog
activiteiten zoals een eetfestijn, een brunch, een wandeling en een dorpsquiz georganiseerd. Dit met de
bedoeling om de jaarlijkse campagne van 11.11.11 aan de Hernenaren duidelijk te maken. Deze
campagne staat dit jaar in het teken van het klimaat en de gevolgen van de klimaatverandering. Samen
met alle andere 11.11.11-comitèees in Vlaanderen willen we er voor zorgen dat mensen in Noord, Zuid,
Oost en West een menswaardig leven kunnen leiden. Met de opgehaalde gelden worden door 11.11.11
nationaal partnerships opgezet met mensen die leven in moeilijke omstandigheden en willen gaan voor
beter. Het is de bedoeling deze projecten te versterken zodat hun inspanningen zo veel mogelijk anderen
vooruit stuwen.

Inkom: 5 euro voor niet leden van vzw De Mark en Natuurpunt vzw.
Vrije bijdrage voor leden van Vzw De Mark, Natuurpunt vzw en WOSH.
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"VRIEND VAN HET GROENE LINT"
VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN
BOSPLANTSOEN
Zaterdag 12 november
:
Waar :

Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell)
te Tollembeek

Wanneer :

zaterdag 12 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 begin september zullen we de bomenverkoop via de website
www.vzwdemark.be heropgestart.
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VOORDRACHT STERREN EN PLANETEN
Waar :

Heerenzaal Baljuwhuis Galmaarden

Wanneer :

Vrijdag 2 december 2022 – Start om 20u00.
Einde rond 22:u00.

Johan Devriese zal een korte historische schets geven van de ontwikkeling van de
sterrenkunde en uiteenzetten hoe sterrenkundigen vandaag denken dat ons zonnestelsel, ons
sterrenstelsel en het heelal eruit ziet. Daarna nog wat meer uitleg over onze ster: de zon en
de oerknal.

Foto uit http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/07/image/a/warn/
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TUSSEN DENDER EN MARK
Landschap in beweging
Tussen de Vlaamse Ardennen en het
Pajottenland, ten zuidwesten van de Europese
hoofdstad, ligt een gebied met zeldzame
troeven en een eigen dynamiek. De veelzijdige
landschappen met fraaie natuurgebieden
baden er in stilte. Ze nodigen uit om er
doorheen te wandelen of te fietsen.
Deze iconische streek tussen Dender en Mark
vormt het onderwerp én de scène van dit kijken leesboek. Het neemt je mee op een tijdreis
die zowat 70.000 jaar geleden start in het
oerlandschap van de Congoberg: hier zijn de
eerste signalen van menselijke aanwezigheid
ontdekt. De tocht gaat verder langs de
samenvloeiende rivieren Dender en Mark met
hun productieve meersen. Langs eeuwenoude
kouters krijg je zicht op het gevarieerde
landgebruik: de impact van mensenhanden
doorheen de tijd. De bossen, vroeger van
onschatbare economische waarde, zijn nu hotspots van bijzondere
natuurwaarden.
De landschapsverhalen zijn gebaseerd op uitgebreide, vaak versnipperde
kennis van historici, archeologen, natuurwetenschappers en -liefhebbers
nagelaten in talrijke geschriften en databanken. Eigen waarnemingen door de
auteurs, gepaard aan zelfstandig natuur- en historisch onderzoek, maken van
dit boek een levende ervaring.
Het landschap is voortdurend in beweging. Redenen genoeg om ook de meest
recente ingrepen en plannen te belichten, samen met nieuwe perspectieven die
zich aandienen. Talrijke oude en actuele foto’s, kaarten en krantenknipsels,
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afgewisseld met adembenemende uitklappanorama’s van topfotograaf Patrick
De Spiegelaere, illustreren onderweg de vele facetten van dit precieuze
landschap.
288 bladzijden in full colour
Genaaid gebonden met stofomslag
Winkelprijs: €40
Bestellen kan bij Bronhuis Dender-Mark
Waarbekeplein 19
9506
Waarbeke
info@bronhuis.be
054/24 57 54

OVERLIJDENS
Het bestuur van vzw De Mark deelt u het overlijden mee van :
René Liekens, echtgenoot van mevrouw Laurette Matthys, vader van Katleen
Liekens en schoonvader van Jan Vander Haegen,
overleden in ASZ Geraardsbergen op 18 juli 2022.
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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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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.
Data waarop die doorgaan:
13 augustus
10 september
8 oktober
12 november
10 december
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
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LEGE INKTPATRONEN
Lege inktpatronen kunnen ingeleverd worden te Galmaarden op het
gemeentehuis of in de bibliotheek en te Herne in de bibliotheek
(tijdens de openingsuren). Kan niet voor bedrijven, alleen voor privé
personen.

LIDMAATSCHAP
Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2022 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:
info@vzwdemark.be

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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