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Het bestuur van vzw De Mark wenst jullie in 2021 gezondheid, psychisch welzijn  

en inzicht in mens en natuur toe. 

Door de voorzorgsmaatregelen in 2020 bleven er maar weinig activiteiten van vzw 

De Mark over waaraan jullie als leden konden deelnemen. We durven hopen dat 

in 2021 de sociale contacten geleidelijk aan terug normaliseren. Vandaar dat we 

jullie voor de eerste helft van het jaar een nieuwe activiteitenkalender voorstellen. 

Via de site van de vereniging www.vzwdemark.be kondigen we aan mocht er een 

activiteit niet doorgaan. 

 

 

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

V.Z.W. De Mark 

Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden 

Januari 2021 

http://www.vzwdemark.be/
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ACTIVITEITENKALENDER 2021 

 

 

 

Dinsdag 2 februari  Startdag Yogalessen  

Tussen 15 februari - 30 maart Paddenoverzet  

Vrijdag 19 februari  Algemene vergadering  

Zaterdag 27 februari  Vriend van het Groene Lint  

Zaterdag 6 maart  Snoeiles hoogstamfruitbomen  

Zondag 21 maart         Onderhoudsnoei hoogstamfruitbomen 

Vrijdag 26 maart      Houtworkshop 

Zondag 28 maart   Wandeling in de Markvallei 

Zondag 11 april       Lentewandeling in het Konijnenbos 

Zondag 18 april     Lentewandeling in het Kluysbos 

Zaterdag 24 en zondag 25 april Erfgoeddag 

Zondag 2 mei, 9 mei en 13 juni Meditatie 

Zondag 30 mei     Kruidenwandeling in de Markvallei 

Zaterdag 5 juni       Wandeling in de Aerebeekvallei 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 2 februari 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : dinsdag van 20 u tot 21u30 

(30 min. volledige ontspanning) 

Vanaf 2 februari tot en met 1 juni 2021 

Graag matje of ligkussen meebrengen . 

Prijs : Niet leden: 9 € per les 

Leden: 8 € 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. 

  

mailto:olivia.seminck@gmail.com
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PADDENOVERZET 

Waar :   Hondsberg 18 te 1540 Herfelingen 

Wanneer : In afspraak met Theo De Meyer, 

 Gratis deelname 

Organisator :    Theo De Meyer 

 

Gezien het grote succes van vorig jaar, er werden maar liefst meer dan duizend 

padden en kikkers overgezet,  wordt er opnieuw een paddenoverzet 

georganiseerd! 

Zie ook  https://www.editiepajot.com/regios/6/articles/67648  

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder 

bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergronds holte. 

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en 

trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. 

Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. 

Amfibieën zijn vooral schemerdieren. De trek vat aan rond 19:00 en 

stopt rond middernacht. 

Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken 

en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te 

worden. 

Met de paddenoverzet actie helpt Natuurpunt vzw en vzw De Mark 

de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. 

Ook jij kan meedoen! 

Interesse om mee te helpen, stuur een e-mail naar 

theodemeyer@telenet.be en hij houdt u op de hoogte van de 

planning van deze actie. 

 
  

https://www.editiepajot.com/regios/6/articles/67648
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UITNODIGING  !!! 

ALGEMENE VERGADERING EN RECEPTIE 

De algemene vergadering van vzw De Mark, heeft dit jaar plaats op 

vrijdag 19 februari 2021 om 20 uur. Indien de vergadering door corona 

niet fysisch kan plaats vinden overwegen we het om die digitaal te 

doen. Onder voorbehoud zullen we de videovergadering houden met 

MS Teams. Deelnemen is mogelijk zonder software te installeren op uw 

pc of smartphone. 

Het bestuur brengt het jaarverslag uit van de activiteiten van de 

vereniging. Tevens worden de ontvangsten en de uitgaven van het 

afgelopen boekjaar voorgelegd.  

Bevestig je deelname voor 1 februari  via mail naar 

andreprove@hotmail.com met vermelding van uw naam en 

telefoonnummer. Bij een videovergadering zal Tony Geldolf 

verschillende deelnemers contacteren om de software bij de 

deelnemers voorafgaandelijk te testen. Verdere instructies over de 

organisatie van de videovergadering zullen opgestuurd worden via 

email. Het is voor iedereen van ons een nieuwe ervaring met nogal wat 

onbekenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andreprove@hotmail.com
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VRIEND VAN HET GROENE LINT 

 

VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN 

BOSPLANTSOEN 

Zaterdag 27 februari 

:  

Waar :   Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell) 

te Tollembeek  

Wanneer : zaterdag 27 februari van 10 tot 11 uur. 

 

Het ophalen van de bomen en planten naar aanleiding van de bomenverkoop van 

2020 had normaal moeten plaats hebben op zaterdag 6 november. Door corona 

is dit niet kunnen gebeuren. Enkele personen hebben hun bestelling afgezegd 

maar het was een klein aantal. Het ophalen van de bestelling is nu voorzien op 27 

februari. André zal enkele leden contacteren om op corona-veilige manier de 

bestellingen klaar te maken. 
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SNOEIEN VAN  OUDE HOOGSTAM FRUITBOMEN 

Zaterdag 6 maart 

 

Waar :   Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster 

Wanneer : Zaterdag 6 maart om 14:00 uur 

Prijs : leden : 1 euro, niet leden : 2 euro 

Lesgever :    Frans Vandenbosch. 

 

Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster om 14:00 uur. 

We kijken vooreerst naar het resultaat van de snoeibeurt die we er 

vorig jaar hielden. Jarenlang werd er in deze boomgaard niet gesnoeid 

zodat een aantal oude fruitbomen aan verjonging toe zijn. 

 We krijgen uitleg over het aanschaffen en het onderhouden van 

snoeimateriaal . Nadien wordt de techniek van het snoeien in praktijk 

gebracht. 

Enkele jaren geleden werden langs de tuinmuur leibomen aangeplant. 

Ook over het snoeien ervan wordt uitleg gegeven.  

Tot slot krijgen we een korte initiatie over het enten van fruitbomen. 

Prijs : leden 1 euro , niet-leden 2 euro  
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ONDERHOUDSNOEI VAN HOOGSTAMFRUIT BOMEN 

Zondag 21 maart  

 

Waar :   Samenkomst aan de kerk van Waarbeke (Waarbeke 

plein) 

Wanneer : Zondag 21 maart om 14:00 uur 

Prijs : leden : 1 euro, niet leden : 2 euro 

Lesgever :    Bruno Vandewinckel 

 

Ben je de gelukkige eigenaar van een hoogstamboomgaard of kocht je 

dit of vorig plantseizoen enkele hoogstamfruitbomen? 

Noteer dan 21 maart in je agenda voor de cursus hoogstamfruit 

georganiseerd door vzw De Mark. 

Je krijgt er de basiskennis mee over de aanleg van een boomgaard. 

Hoe plant ik bomen? Waar zet ik welke boom? Hoe vorm ik mijn boom 

voor een optimale productie? En hoe onderhoud ik mijn boom eens hij 

fruit produceert?  

Ook het onderhoud van snoeischaar en -zaag wordt belicht en de 

keuze van het juiste materieel komt aan bod. 

Je krijgt de gelegenheid zelf aan de slag te gaan. Zo breng je actief de 

aangeleerde theorie in de praktijk en leer je naast het snoeien van 

fruitbomen ook het juiste gebruik van ladders.  

 

Stevig waterdicht schoeisel is ten zeerste aangewezen. Je mag ook je 

eigen snoeischaar meebrengen.  
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CREATIEVE HOUT-WORKSHOP  

Waar :   Houtzagerij D’Hont, Statiestraat 162 1570 

Tollembeek  

Wanneer : Vrijdag 26 maart vanaf 19:00 uur 

Prijs :  14,00 € per persoon 

Organisator :    Philippe en Sofie 

 

De deelnemers van onze houtworkshop die plaatsvond in oktober 2019, zullen 

hier wellicht met een  glimlach rond de mond aan terugdenken want het was 

immers een zeer geslaagde avond.  De plannen voor een tweede workshop die 

zou plaatsvinden in oktober 2020 waren reeds ruim op voorhand gesmeed, maar 

helaas gooide corona roet in het eten en zien we ons verplicht om uit te wijken 

naar het voorjaar van 2021.  Uitstel dus, maar zeker geen afstel, want op 26 

maart 2021 zet D’Hont Houtimport met veel plezier zijn deuren open voor een 

houtworkshop 2.0! 

Graag verwelkomen zij die vrijdagavond vanaf 19.00 jong en oud voor een 

nieuwe avond vol creativiteit en (eigen) inspiratie.  Gezien de periode van het jaar 

zal er hoofdzakelijk gewerkt worden rond het thema Pasen, met een knipoog naar 

lentekriebels en voorjaarsbloeiers.  Kortom, iedereen zal zijn creatief ei zeker 

kwijt kunnen. 

Een waaier van prachtige producten die de natuur ons gratis ter beschikking stelt, 

zullen ieders fantasie prikkelen, hetgeen ongetwijfeld net zoals bij de vorige 

workshop 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 door storting van 14,00 € per persoon op rekeningnummer 

BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark, met vermelding “houtworkshop”.  

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 maart. Wij kijken er samen met Philippe en Sofie 

naar uit om jullie te mogen ontvangen en er een avond op z’n “paasbest” van te 

maken! 
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LENTEWANDELING KLUYSBOS  

Zondag 18 april 

 

Waar:          Samenkomst aan de St.-Pauluskapel te Galmaarden 

Wanneer:   Zondag 18 april  - vertrek 9u - einde 12u 

Prijs:           Leden vzw De Mark en Natuurpunt : gratis 

                   Niet-leden: 2 € per volwassene, kinderen tot 12 jaar gratis 

Gids:           Luc Meert 

 

 

Het Kluysbos is één van de vier Natuurpunt-reservaten, beheerd door vzw De 

Mark. Het is een authentiek bron-loofbos met in de lente prachtige tapijten van 

voorjaarsbloeiers (bosanemonen, wilde hyacinten, dotterbloemen, enz.). Deze 

vormen het hoofdthema van de wandeling, maar ook de andere lenteboden zoals 

de vele vogels en het ontluikende landschap op de steile flanken van de Bosberg 

komen aan bod. 

 

 
 

 
 

http://www.fujix.nl/forumfoto.php?image=http://i65.tinypic.com/s1t354.j
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ERFGOEDDAG  

Thema “ De Nacht” 

Zaterdag 24 en zondag 25 april 

 

Waar:          In het Baljuwhuis te Galmaarden 

Wanneer:   Zaterdag 24 april en zondag 25 april 

 

Georganiseerd door de gemeente Galmaarden (www.galmaarden.be) en de 

erfgoedvereniging “ Erfgoed”, en  met onze medewerking (www.vzwdemark.be) . 

Op zaterdag 24 april hebben in de vooravond in en rond het Baljuwhuis en de 

Baljuwtuin familievriendelijke activiteiten plaats rond het thema “ de nacht “ . Op 

het programma staan onder andere een voordracht over vleermuizen door 

Werner Godfroid (vzw De Mark) en een voordracht over sterrenkunde met Johan 

Devriese (vzw De Mark). Nadien volgt een begeleide wandeling. 

Op zondag 25 april is er in de namiddag ( 13,00 uur – 17,00 uur ) een 

tentoonstelling “ boeken op zolder” in de Heetveldemolen waar men boeken kan 

ontdekken die dateren uit de 17de en 18de eeuw. 

Het definitieve programma zal gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief, 

website en Facebook-pagina van de gemeente Galmaarden. 

 

  

http://www.galmaarden.be/
http://www.vzwdemark.be/
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MEDITATIE 

Waar :   “Waerbekehuis” ( voormalige pastorie ) op het Waarbekeplein 

te Waarbeke- Geraardsbergen. 

Wanneer : Zondag 2 mei, 9 mei en 13 juni telkens van 10.30u tot 12u 

Prijs :  9 euro voor niet- leden, 8 euro voor leden 

Organisator :    Ann Gevaert, medewerkster vzw De Mark 

 

Meestal zijn we als mensen bezig met van alles te moeten. We hebben het vaak 

druk druk druk. De corona crisis zorgt ervoor dat we o.a. met gevoelens van 

angst en afscheiding kunnen kampen.   We zijn ook dikwijls lange tijd afgeleid 

door gsm en andere schermen.  

  

De Massachusetts General Hospital onderzocht enkele jaren geleden de 

hersenen van mensen net voor en net na meditatie-oefeningen. De resultaten 

toonden na de oefening veel lagere activiteitsniveaus in de hersengebieden die 

verbonden zijn met stress. Volgens een onderzoek van de John Hopkins 

universiteit  zou meditatie gevoelens van angst en depressie verminderen.  

Meditatie kan ook de productie van endorfines bevorderen en het 

dopaminegehalte doen toenemen, wat verder bijdraagt aan een gelukkig gevoel. 

  

Meditatie is niet zweverig of vluchtig, het is ook geen techniek om je geest leeg te 

maken is en niets te denken. Het is observeren van wat er zich hier en nu 

afspeelt, zonder afleiding.  Alles aanvaarden wat er op dat moment op je afkomt, 

maar er tegelijkertijd ook niet in meegaan.  Je zal bv. merken dat je geest hele tijd 

bezig is met de toekomst of het verleden, maar door meditatie kom je gewoon in 

het nu. 

  

Tijdens deze meditatie sessies spelen we met eenvoudige technieken (sommige 

bewegend, sommige zittend) die helpen om bewust in het moment te blijven, 

thuis te komen in je lichaam en je hoofd even rust te geven. De mooie natuur 

nodigt ons vanzelf uit verse lucht in te ademen en meer rust in het hoofd te 

ervaren.  
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De technieken kun je in je dagelijks leven integreren. Er is ervaren begeleiding en 

nadien kans om te delen. 

Met of zonder meditatie ervaring, iedereen is welkom!  

  

 “...Meditatie is geen serieuze zaak. Het is een lied, een dans, een vieren.... 

Meditatie is geen middel tot, maar een doel op zich. Hou ervan, geniet ervan en 

vraag niet om resultaten. Resultaten komen maar vraag er niet naar, dan komen 

ze eerder. Het heeft enorme gevolgen, gevolgen die je hele leven zullen 

veranderen....”  Osho 

  

Data: 2 mei, 9 mei en 13 juni telkens van 10.30u tot 12u 

Locatie: we spreken af in “Waerbekehuis” (voormalige pastorie) op het 

Waarbekeplein te Waarbeke- Geraardsbergen.. Bij mooi weer is de activiteit 

buiten, bij regen kunnen we terecht in het Waerbekehuis. 

 
Vooraf inschrijven bij andreprove@hotmail.com met de vermelding “Meditatie”. 

 

 

  
Noteer dat “Waerbeke vzw” op zondag 16 mei en zondag 20 

juni stiltewandelingen organiseert vertrekkend van dezelfde 

locatie. info@waerbeke.be  

 

 

mailto:andreprove@hotmail.com
mailto:info@waerbeke.be
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VIER NATUURWANDELINGEN 

Wandeling tussen de Mark en de Oude Mark in de Markvallei. 

28 maart. Vertrek om 14 uur aan de Sint Pauluskapel 

Gidsen: Carlos D’Haseleer (medewerker van Natuurpunt) en André Prové 

Wandeling naar en doorheen de recente aankoop van bossen en weiden, samen 

16 ha,  tussen de Mark en de Oude Mark in de Markvallei. Aan Carlos hebben we 

het te danken dat de onderhandelingen met de eigenaars van de gronden tot een 

goed einde kwamen. Einde rond 17 uur. 

Landschapswandeling naar het Konijnenbos te Herne 

11 april. Vertrek om 14 uur aan het kerkhof van Edingen op de Edingsesteenweg 

te Herne. 

Gidsen ; Luc Boussaert (actief lid van vzw De Mark) en André Prové 

Landschapswandeling naar het Konijnenbos te Herne om terug te keren langs het 

centrum van Mark, deelgemeente van Edingen. Einde 17 uur. 

Kruidenwandeling en landschapswandeling 

30 mei. Vertrek om 14 uur aan de Sint- Pauluskapel. 

Gids : Olivia Seminck is reeds jaren onze yogalerares 

Kruidenwandeling en landschapswandeling met aandacht voor het gebruik van 

kruiden in de keuken of als thee. Ook de geneeskrachtige aspecten van kruiden 

komen aan bot. Einde rond 17 uur met proevertje van thee. 

Wandeling in de Aerebeekvallei 

5 juni. Vertrek om 9 uur aan de kerk te Herne 

Gidsen; Ines Van Bocxlaer (bestuurslid van vzw De Mark)  en Franky Bossuyt. 

Beide zijn actief in het behoud van de natuurwaarden van de Aerebeekvallei. 

In de Aerebeekvallei gingen we in 20 19 over tot de aankoop  van een perceeltje 

waardevol bos. We verkennen de brede omgeving ervan met een wandeling 

tussen bos ter Rijst en de Markvallei. Einde: 12 uur. 
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EEN INTERREGIONALE FIETSROUTE DOOR DE 

MARKVALLEI 

 

Op 12 oktober jongstleden had te Edingen de inhuldiging plaats van een 

interregionaal project dat de Markvallei in de schijnwerpers wil plaatsen. Het 

initiatief past in het kader van het federaal project Life BNIP- Belgian Nature 

Integrated Project. 

 

Met het oog op het ontdekken van de pareltjes van de vallei zowel op het vlak van 

natuur, landschap als geschiedenis hebben vier verenigingen, waaronder vzw De 

Mark, zich gedurende twee jaar ingezet voor de uitvoering van dit project. 

Er werd een fietsroute van zestig kilometers vastgelegd op basis van het 

knooppuntennetwerk. Deze fietstocht doorloopt de vijf gemeenten -Lessen, 

Geraardsbergen, Galmaarden, Herne, Edingen- die door de waterloop de Mark 

doorkruist worden. 

Langs het parcours werden een elftal informatieborden geplaatst , waaronder 

één te Galmaarden en twee te Herne aan de watermolens. 

Er werd eveneens  een tweetalige fietskaart opgesteld, waarvan we jullie een 

exemplaar in bijlage bezorgen. 

De mogelijkheid wordt geboden om onderweg te genieten van een wandeling in 

de verschillende natuurreservaten: De Rietbeemd te Geraardsbergen – Deux-

Acren, de Markvallei- Kluysbos te Galmaarden en Terneppe te Edingen- Mark. 

Het begin van de fietsroute, met vertrek aan het station te Geraardsbergen, volgt 

het Denderpad. 

Het traject van zestig kilometers eindigt, doorheen het bos en het park, aan het 

station van Edingen. 
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ZESTIEN HECTARE NATUUR GEKOCHT IN GALMAARDEN 

EN MOERBEKE.  

Natuurpunt en De Mark vzw hebben meer dan 16 hectare natuur gekocht in 

de Markvallei.   

Dit natuurgebied ligt op de grens van Galmaarden en Geraardsbergen. Het is een 

stap vooruit om de Markvallei te verbinden met de Rietbeemd, om de natuur van 

de vallei van de Dender te verbinden met die van de Mark.  

 

De Mark begint als een klein bronbeekje in het Bois de Silly.  

Slechts 25 kilometer verder, bij Overboelare, mondt de Mark in de Dender. 

Daartussen meandert ze van Marcq naar  Herne, Tollembeek, Galmaarden, 

Moerbeke en Viane.  

 

Op een paar percelen gaan we samen met u nieuw bos aanplanten.  

Op andere percelen komt er een bloemrijk hooiland. Samen met het huidig bos, 

krijgen we bos op maar liefst twintig hectare. Het is een perfecte aanvulling op de 

rest van de vallei, die een lappendeken is van bosjes, ruigten, hooilanden en 

weiden.  

 

De vallei van de Mark is een thuis voor dieren, planten én mensen.  

Dieren en planten hebben natuurstapstenen nodig om van de ene plek naar de 

andere te geraken. Maar ook mensen hebben de natuur meer dan ooit nodig. Dat 

hebben we dit jaar zeker gemerkt. 

 

Voor deze en alle toekomstige aankopen van natuur heb ik uw steun nodig.  

Om de gronden te betalen en de nodige beheerswerken uit te voeren, maar ook 

om mensen zoals u te laten genieten van de natuur. 

 

Kies hieronder hoe u steunt. 
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• Met een gift van 60 euro kopen we veertig vierkante meter natuur. 

• Geeft u 85 euro, dan komt planten we samen nieuw bos in de Markvallei. 

• Met 150 euro stellen we honderd vierkante meter veilig. 

 

Heel erg bedankt voor uw steun. 

 

PS: stort vandaag (en zeker voor de laatste dag van dit jaar) nog uw steun en u 

ontvangt volgend jaar een attest voor een belastingvermindering van zestig 

procent. Een gift van 85 euro kost u dus maar 34 euro. 

 

 

 

 

  



V.Z.W. De Mark 
 

 V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 18 

 
 

NATURACONNECT KLIMAATPROJECT 

Met dit project willen we twee gebieden, die op Europees niveau (Natura 2000) 
als waardevolle natuur erkend worden in Herne (Pajottenland, ten Zuidwesten 
van Brussel), verbinden door samen met eigenaars en landbouwers de 
tussenliggende vallei ecologisch op te waarderen. Samen met iedere burger met 
een hart voor een duurzame toekomst, willen we werken om de historische 
wetlands en bossen te herstellen, en duurzame, klimaatbestendige 
voedselproductie in de Aerebeekvallei terug te brengen. Een droom? Niet als we 
hier allen samen aan werken. 

 
 

Word klimaat-partner 
 
 

Ben je eigenaar van percelen in of rond de Aerebeekvallei? Misschien kan je op 
jouw eigen manier mee dit project vorm geven? Contacteer ons 
klimaatprojectvzw@gmail.com 
 
 

 
Steun een stukje paradijs ... 

 

 
 Uw financiële steun kan mee helpen om ook in het Pajottenland de klimaatcrisis 
aan te pakken door de aankoop van een stukje natuur, de aanplant van een 
nieuw bos, ... 
Steun ons. 
Op de Klimaatrekening van vzw De Mark: BE87 7350 5186 6894 of op de 
rekening van Natuurpunt : BE56 2930 2120 7588. 
Natuurpunt vzw kende recent het projectnummer 9995 toe aan de Aerebeekvallei. 
Van elke gift van meer dan 40 euro in 2020 krijgt u via de belastingen 60 % 
terugbetaald. 
 
Word vrijwilliger ... 
... want dit project kan pas echt slagen als het door velen gedragen wordt. 
Contacteer ons klimaatprojectvzw@gmail.com 
Bezoek onze site : www.klimaatproject.be 
  

mailto:klimaatprojectvzw@gmail.com
mailto:klimaatprojectvzw@gmail.com
http://www.klimaatproject.be/
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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 iedere tweede zaterdag van de 

maand van 8u30 tot 12u30. 

Zijnde 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. 

Wie interesse heeft om eraan deel te nemen neemt contact op met: 

André 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) 

Luc 0494/482664 of Tommy 0474/442511 

 
 

BRANDHOUT NODIG ? 

Uw aanvraag, ook uw vraag om inlichtingen worden beantwoord via e-

mail : andreprove@ hotmail.com of via telefoon 054/589217 tussen 18 

en 20 uur. 

 

FRUITSAP NODIG ? 

Appelsap uit onze boomgaard te Waarbeke. 

3 liter en 5 liter bag in box. 

Voor informatie stuur je een e-mail naar andreprove@hotmail.com 
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LIDMAATSCHAP 

Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2021 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 

 

 

 

http://www.vzwdemark.be/

