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Het bestuur van vzw De Mark wenst jullie in 2022 gezondheid, psychisch welzijn  

en inzicht in mens en natuur toe. 

Door de voorzorgsmaatregelen in 2021 bleven er maar weinig activiteiten van vzw 

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

2022 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 2022 

http://www.vzwdemark.be/
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         ACTIVITEITENKALENDER 2022 

 

 

 

Dinsdag 8 februari  Startdag Yogalessen  

Tussen 15 februari - 30 maart Paddenoverzet  

Vrijdag 4 maart  Algemene vergadering  

Zaterdag 5 maart  Snoeiles hoogstamfruitbomen  

Zondag 20 maart         Cursus snoei en onderhoud 

hoogstamboomgaarden. 

Zondag 10 april Lentewandeling in het Kluysbos 

Zondag 15 mei  Lentewandeling in de Markvallei 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 8 februari 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : Elke dinsdag van 20 u tot 21u30 

(30 min. volledige ontspanning) 

Vanaf 8 februari tot en met 24 mei 2022 

Graag matje of ligkussen meebrengen . 

Prijs : 10 € voor niet leden vzw De Mark 

9 € voor leden vzw de Mark 
 

Lesgever :    Olivia Seminck   

email olivia.seminck@gmail.com  

0499 315091 

 
YOGA en RELAXATIE 

Yoga voor jong en oud, zijn de ‘5 Tibetanen’ waar we elke les mee starten 

om vitaal, jong en gezond te blijven of te worden. 

Naast bewuste ademhalingsoefeningen, losmakende en versterkende 

oefeningen gaan we nadien in diepe relaxatie om lichaam en geest te 

ontspannen. 

Een verse kruidenthee achteraf zal dan voor een gezonde nachtrust 

zorgen. 

Er is goede ventilatie voorzien in de zaal. 

Graag matje meebrengen. 

 

  

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 

 

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 De Mark de 

amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. 

 

Locatie van de actie: Hondsberg18, 1540 Herfelingen 

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. 

mailto:theodemeyer@telenet.be
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Er bestaan nog heel wat andere locaties waar de amfibieën de weg 

oversteken. Bekijk in je omgeving waar een natuurlijke vijver of poel 

aanwezig is. 

Bijkomende informatie en andere locaties / verantwoordelijken in de 

buurt vind je via volgende link: 

https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/ik_wil_meehelpen  
 

Wie zelf aan de slag wil gaan! Voor wat materialen betreft kan je 
terecht op: https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenoverzet-voor-
lokale-organisatoren 

  

https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/ik_wil_meehelpen
https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenoverzet-voor-lokale-organisatoren
https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenoverzet-voor-lokale-organisatoren
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UITNODIGING  !!! 

ALGEMENE VERGADERING VIA VIDEOCONFERENTIE 

 

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

vrijdag 4 maart 2022 om 20 uur. Gezien de corona situatie kan deze 

niet fysisch plaats vinden. Er werd gekozen om die digitaal te laten 

doorgaan. Onder voorbehoud zullen we de videovergadering houden 

met Zoom. 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 en de  herziening van de statuten van 

de vzw. 

Bevestig je deelname voor 1 maart  via mail naar 

andreprove@hotmail.com met vermelding van uw naam en 

telefoonnummer. Je kan ook een mail sturen naar André met de vraag 

om vooraf een testsessie te maken. Tony zal de videoconferentie 

coördineren en opzetten. Verdere instructies over de organisatie van de 

videovergadering zullen opgestuurd worden via email.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andreprove@hotmail.com
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SNOEIEN VAN  OUDE HOOGSTAM FRUITBOMEN 

Zaterdag 5 maart 

 

Waar :   Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster 

Wanneer : Zaterdag 5 maart van 9:30 uur tot 12:00 uur 

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

Lesgever :    Frans Vandenbosch. 

 

Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster om 9:30 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. 
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CURSUS SNOEI EN ONDERHOUD 

HOOGSTAMBOOMGAARDEN. 

Zondag 20 maart  

 

Waar :   Samenkomst aan de kerk van Waarbeke (Waarbeke 

plein) 

Wanneer : Zondag 20 maart om 14:00 uur 

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

Lesgever :    Bruno Vandewinckel 

 

Naar jaarlijkse traditie gaat op 20 maart de cursus snoei en onderhoud 

van hoogstamfruit door in de boomgaard van vzw De Mark achter de 

pastorij van Waarbeke. 

De bomen die we hier vinden zijn de gebruikelijke soorten uit de 

boomgaarden in het Pajottenland: appel, peer, kers, kriek, pruim, 

walnoot aangevuld met enkele bijzondere soorten zoals amandel en 

moerbei. 

We bespreken de jaarlijkse snoei. Welke takken worden weggesnoeid, 

tot waar en waarom. Het verschil tussen hout- en bloemknoppen wordt 

nog eens herhaald. De algemene vorm van de hoogstamfruitboom en 

de verschillende stappen van nieuwe aanplant tot volgroeide en 

productieve boom worden toegelicht.  

Verjongingssnoei bij oudere bomen wordt besproken. Het overgrote 

deel van de aanwezige fruitbomen is een tiental jaar oud. Hier wordt de 

onderhoudssnoei gedemonstreerd bij de verschillende soorten.  

Ken je het verschil tussen kers en kriek? Mogen we op 20 maart onze 

notelaars snoeien? Zijn oorwormen nuttig of schadelijk voor ons fruit? 

Hoe hou ik woelratjes uit mijn boomgaard? 
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Het antwoord op deze en nog veel meer vragen krijg je tijdens de 

snoeiles van 20 maart. 

Waar we dit jaar speciale aandacht aan besteden is de inzet van 

natuurlijke vijanden om mogelijke belagers van onze bomen en 

vruchten onder controle te houden. In de natuur draait alles rond 

evenwicht. De mens verstoort dit af en toe grondig met plagen en 

ziekten tot gevolg. Als we het niet zo ver laten komen door voldoende 

inzicht en enkele kleine ingrepen kunnen we overvloedig en gezond 

fruit oogsten zonder kunstmatige ingrepen. 

Dat de juiste keuze van soorten en rassen, de juiste combinatie ervan 

en het gebruik van natuurlijke helpers ervoor zorgen dat een ziekte niet 

uitgroeit tot een plaag wordt uit de doeken gedaan.  

Zo zul je leren hoe je bladluizen, fruitmot, spinselmot, wintervlinder en 

andere ongenode gasten in de boomgaard op een eenvoudige manier 

onder controle kan houden. 

Aangepast schoeisel is een aanrader om de boomgaard met droge 

voeten te bereiken.  

Je mag ook eigen snoeigereedschap meebrengen. 

Tot dan. 
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LENTEWANDELING KLUYSBOS  

Zondag 10 april 

 

Waar:          Samenkomst aan de St.-Pauluskapel, Paulusstraat 16 te Galmaarden 

Wanneer:   Zondag 10 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 4 Natuurpunt-reservaten, beheerd door vzw De Mark. 

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

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

vormen het hoofdthema van de wandeling, maar daarnaast hebben we ook oog 

voor andere lenteboden zoals de vele vogels, en voor het spectaculaire Pajotse 

landschap op de flanken van de Bosberg.  
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LENTEWANDELING MARKVALLEI  

Zondag 15 mei 

 

Waar:          Samenkomst aan de St.-Pauluskapel, Paulusstraat 16 te Galmaarden 

Wanneer:   Zondag 15 mei  - 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 

 

 

De Markvallei is één van de 4 Natuurpunt-reservaten, beheerd door vzw De Mark. 

Hier wordt het oude riviervallei-landschap hersteld en onderhouden. Het is een 

lappendeken met bloemrijke graslanden en beemden, knotwilgenrijen en 

houtkanten, bosjes en poelen, en niet te vergeten het riviertje de Mark zelf. In mei 

is de wilde bloemenpracht er op zijn hoogtepunt.  
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TUSSEN DENDER EN MARK  

 

20 jaar Stiltegebied Dender-Mark, dat moeten 

we vieren! Dit wondermooie landschap 

ligt aan de oorsprong van alle erkende 

stiltegebieden in Vlaanderen. Hierbovenop 

kwam onlangs de internationale erkenning als 

eerste ‘Urban Quiet Park’ van ons land en derde 

in Europa. Hoog tijd om de rijke geschiedenis en 

de vele kwaliteiten ervan beter te leren kennen. 

 

Met jouw hulp houden we in mei 2022, bij de 

opening van het bezoekersportaal Bronhuis 

Dender-Mark in Waarbeke, een grandioos boek 

boven de doopvont. Voel jij ook als 

bewoner of bezoeker liefde voor deze unieke 

streek? Steun dan nu dit boekproject! 

 

Het boek is tot eind maart verkrijgbaar aan de 

speciale voorintekenprijs van 30 euro (tot eind 

maart, nadien winkelprijs van 40 euro), af te halen bij jou in de buurt, in 

Galmaarden, Geraardsbergen of Ninove. 

 

Bestel meteen jouw exemplaar en we houden je op de hoogte van de komende 

activiteiten. Noteer ook al in je nieuwe agenda het landschapsevent met 

boekpresentatie op 

dinsdag 31 mei in CC Plomblom te Ninove. 

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. 
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Deze iconische streek tussen Dender en Mark vormt het onderwerp én de scène 

van dit kijk- en 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, 

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 

Beschikbaar op 1 mei 2022  

€30,00 (tot eind maart) 

Nadien winkelprijs: €40 

Bestellen kan via de voorintekenwebsite www.tussendenderenmark.be 

(doorklikken naar boek). 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tussendenderenmark.be%2F&data=04%7C01%7C%7Cdbd3e642f9f7470a283508d9d464ada4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637774351137517020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tgQGM7iWjDaRNQnQYf%2BDkpjRRZzaEe%2FV5q76dZr7fmg%3D&reserved=0
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Eric Cosyns is al van kindsbeen af geboeid door natuur en geschiedenis. In de 

voorbije halve eeuw groeide zijn liefde voor de landschappen en de natuur van 

zijn geboortestreek. In 1990 gaf hij mee vorm aan het Landschapscharter Dender 

en Mark waarin het concept ‘stiltegebied’ voor het eerst aan bod kwam. Eric is 

doctor in de biologie en werkt als adviesverlener natuur en landschap voor de 

West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Hij is (co-)auteur van talrijke natuur- en 

bosbeheerplannen en was betrokken bij historisch-ecologisch onderzoek in 

Limburg, de Biesbosch en bij de totstandkoming van de Atlas wilde bomen en 

struiken, landschappelijk groen erfgoed in de provincies van Nederland en 

Vlaanderen. Hij publiceert geregeld bijdragen in natuur- en geschiedkundige 

tijdschriften. Historisch-ecologische aspecten zijn daarbij nooit ver weg. 
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Geuzenkasteel Overboelare en Waerbeke vzw 

nodigen je van harte uit op hun maandelijkse stilteavond 

 

Sinds 2009 vonden de Waerbeke-stilteavonden plaats op de zolder van het 

Waerbekehuis, het coördinatiecentrum van de sociaal-culturele stiltebeweging 

Waerbeke. Als gevolg van de recente verbouwing en ander gebruik van de 

ruimtes kunnen de stilteavonden niet meer doorgaan in Waarbeke. Het prachtig 

gerenoveerde ‘Geuzenkasteel’ in Overboelare biedt ons nu de mogelijkheid 

opnieuw gezamenlijk stilte te beleven. 

 

We komen voor het eerst weer samen op woensdag 2 februari 2022. We 

beginnen stipt om 20u, maar je bent welkom vanaf 19u45. 

 

Laten we een ogenblik stil zijn en uit de drukte van het dagelijkse leven stappen. 

Proberen we even afstand te nemen van wat we ons hebben aangeleerd, van de 

vele gedachten die onophoudelijk in ons opkomen, van de vele oordelen en 

vastgeroeste ideeën die we erop na houden. Laat ons bewust de stilte opzoeken 

en van daaruit zicht krijgen op de ruimere context van ons leven, denken en 

handelen. 

Onze stilteavonden verlopen via een vast patroon:  

we beginnen met een korte inleiding, soms aan de hand van een tekst 

30 minuten zitten in stilte 

10 minuten loopmeditatie 

30 minuten zitten in stilte 

nadien is er met een kop kruidenthee gelegenheid om nog even na te genieten. 

einde: uiterlijk 22u. 
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Voor het deelnemen aan de stilteavonden is geen specifieke voorkennis of 

ervaring vereist. Het is immers de kunst om iedere keer opnieuw stilte te beleven 

alsof het de eerste keer is. Wie geen enkele ervaring heeft met het zitten in stilte 

raden we aan in een kort voorgesprek even kennis te maken. 

 

Praktisch: 

• Adres: Geuzenkasteel, Hogeweg 156, 9500 Overboelare (Geraardsbergen). 

• Parkeren kan op eigen terrein, of in de Leliestraat of Verbondenenstraat. 

• Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, religie of vaccinatiestatus. 

• Stoelen en enkele meditatiekussens zijn aanwezig. Meebrengen van een 
eigen kussen of zitbankje kan ook. 

• Een vrije bijdrage is welkom om de kosten (o.a. verwarming) te dekken. 

• Je komst op voorhand aankondigen helpt ons om de ruimte optimaal voor te 
bereiden. 

Tot slot: 

Ben je geïnteresseerd om de stilteavonden te bezoeken, maar kun je je op 

woensdag moeilijk vrijmaken, laat het ons weten, dan kijken we wat mogelijk is. – 

Deze uitnodiging kan ook naar vrienden en kennissen die mogelijk 

geïnteresseerd zijn, doorgestuurd worden.  

  

Opening bezoekersportaal ‘Bronhuis Dender-Mark’ vanaf juni 2022. Meer info 

volgt. Zie alvast www.bronhuis.be. 

 

 

 

 

  

http://www.bronhuis.be/
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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 op rek. van Natuurpunt in 2022 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. 

Voor de eerste helft van dit jaar vallen de werkdagen op de volgende 

data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni.  Wie interesse heeft om 

eraan deel te nemen neemt contact op met: André 054/589217, Luc 

0494/482664 of Tommy 0474/442511. 

De medewerkers krijgen telkens een week voordien een mailtje met de 

geplande werken en de plaats van afspraak. 

 

OVERLIJDENS 

Het bestuur van vzw De Mark deelt u het overlijden mee van : 

Georgette Denutte , echtgenote van Floris Priëls, geboren te 

Tollembeek op 18 juli 1934 en overleden te Geraardsbergen op 20 

november 2021. Georgette en Floris stonden jaren lang paraat om vzw 

De Mark bij te staan tijdens de spaghetti-lasagneavonden in zaal 

Willem Tell. 

Georgette Gierts, weduwe van Jean Theodoor D’Hoekers, geboren te 

Galmaarden op 7 januari 1939 en overleden te Vollezele op 13 

december 2021. Georgette en Jean hielpen in het verleden de 

vereniging bij de organisatie van het debat rond landbouw en milieu.  
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GEBOORTE 

Het bestuur van vzw De Mark verheugt zich met de geboorte van : 

 

Flor 

19 juli 2021 

 

3.650kg 

 

52 cm 

 

09u33 

Zoontje van Joachim Vrancx en Jana Tinel 

Akrenbos 71, 1547 Bever 

 

 

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 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: 

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/

