Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging

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

Juli 2015

ACTIVITEITENKALENDER 2015
Zondag 9 augustus : zomersnoei hoogstamfruitbomen
Zaterdag 29 augustus : “ Europese Nacht van de Vleermuis”
Zaterdag 5 september :

Bezoek aan de Heetveldemolen

Dinsdag 8 september : nieuwe startdatum yogalessen
Zondag 27 september : Natuurreservatentocht
Zondag 11 oktober : Paddenstoelenwandeling
Zondag 18 oktober : “ Kokkerellen op grootmoeders wijze”
Vrijdag 23 oktober : “ Akkeronkruiden als getuigen van onze bodem”
Zaterdag 14 november : “ Vriend van het Groene Lint”

V.U.: André Prové, Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden (054/58.92.17)

Lay-out : Johan Ooghe
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YOGALESSEN
Yoga (oa. de 5 Tibetanen) en Ontspanningsoefeningen De Vijf Tibetanen, waar we
iedere les mee starten en langzaam opbouwen, zijn vrij eenvoudige oefeningen die
ons op lichamelijk en geestelijke vlak, kracht, energie,souplesse en rust geven.
Zelfs als men nog nooit eerder aan yoga deed kan iedere oefening naar eigen
kunnen aangepast worden en hoeft men er zeker niet lenig voor te zijn.
Naast ademhalingsoefeningen, Pilates, Kundalini yoga..krijgt ieder deel van het
lichaam de nodige aandacht en eindigen we met relaxatie waar we ons hoofd leren
leegmaken en tot rust komen. Om af te sluiten zal een rustgevende thee ons een
gezonde nachtrust geven.
Waar ? In de Brouwerzaal van het Baljuwhuis te Galmaarden.
Wanneer ? Van dinsdag 8 september tot dinsdag 8 december.
Telkens van 20 uur tot 21 uur 30.
Prijs ? 8 euro per les, verse kruidenthee inbegrepen.
Graag matje of ligkussen meebrengen.
Inlichtingen bij Olivia Seminck 0499 31 50 91
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NATUURBEHEER
In de drie reservaten van Natuurpunt waar we als vrijwilligers mee het beheer op ons
nemen, zijn er geregeld werken uit te voeren.
In de winter gaat het om knotten van wilgen en verwerken van het materiaal. In de
zomer draait alles rond hooibeheer.
Tussenin steken allerhande kleine werken de kop op waarin we de terreinploeg van
Natuurpunt aanvullen.
Er is altijd werk voor iedereen die zich als vrijwilliger aanbiedt.
Volgende data worden vooropgesteld :
zaterdag 29 augustus
zaterdag 31 oktober
zaterdag 19 december
Indien je interesse hebt om er aan deel te nemen, neem dan contact op met ;
André 054/589217 tussen 18 en 20 uur
Luc 0494/482664
Conny 054/324973
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.
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ZOMERSNOEI
Zondag

9 augustus 14 uur
Gids : Frans Vandenbosch
Samenkomst te Galmaarden aan de St.-Pauluskapel
In de zomer snoeien we kersenbomen en pruimenbomen. Bij de andere
hoogstammen kunnen we in dit seizoen de takken afbuigen om een beter
fruitrendement te bekomen volgend jaar.
Er wordt gesnoeid in jonge en in oude hoogstammen.
Als naar gewoonte beginnen we de praktijkles met uitleg over het te gebruiken
snoeimateriaal en het degelijk onderhoud ervan.
Gratis deelname.
Zonder inschrijving.

EUROPESE NACHT VAN DE VLEERMUIS
Zaterdag 29 augustus 18 uur 30
Gidsen : Geert De Pauw , Werner Godfroid en Brent Roobaert
Samenkomst te Herne in het Dominicanessenklooster
Om 20 uur 30 begint de rondleiding in het Park van Edingen i.s.m. de gidsen van
Amitié Marquoise.
Gratis deelname.
Inschrijven bij André Prové 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) of
andreprove@hotmail.com
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Nacht van de Vleermuis 29 augustus
2015
Dominicanessenklooster Herne

Programma
 1 8u 3 0 Kn u ts e la c ti vi t ei t k i nd er e n
Vleermuizenpresentatie
 19u30 tot 21u45 Vleermuiswandeling
 22u Vleermuisdrankje

+

Locatie


Heilige Geeststraat 22 Herne

Een organisatie van

MILIEURAAD HERNE
VZW DE MARK
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Leer uw streek kennen.
BEZOEK AAN DE HEETVELDEMOLEN TE TOLLEMBEEK
Zaterdag 5 september 14 uur.
Gids : molenaar Hubert De Weerdt
De Heetveldemolen aan de Munkbaan te Tollembeek is een oude watermolen die
nog steeds in werking is.
De eerste vermelding van de molen dateert van 1440 en vormde samen met de
huidige boerderij, toen een omwald kasteel , het domein Heetvelde. De heren van
Heetvelde bekleedden invloedrijke posities in de stad Brussel.
In 1902 werd een stoomgenerator geplaatst en in 1949 werd de oude watermolen
helemaal omgebouwd.
Vorig jaar was het waterrad aan vernieuwing toe.
Gratis deelname.
Inschrijven bij André Prové 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) of
andreprove@hotmail.com

Leer uw streek kennen.
NATTUURRESERVATENTOCHT 27 SEPTEMBER
Praktisch:
Start: Werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, Ophaaselt (Hoek N8/N42)
Afstanden: 7 - 10 - 16 - 22 - 32 km
Start : van 7u30 tot 15 u, aankomst tot 18u
Deelname : € 1,50 (fruit en verzekering inbegrepen)
Doel: Financiële steun aan 8 natuurreservaten uit de regio
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Padstappers Geraardsbergen verwennen wandelaars met
Natuurreservatentocht
Op zondag 27 september wandelen we in Geraardsbergen dóór en vóór de natuurreservaten van de
regio. Deze wandelhappening wordt opnieuw uitgezet door de harten van prachtige natuurgebieden.
De organiserende vereniging - Padstappers Geraardsbergen - zorgt via zorgvuldig uitgepijlde omlopen
voor een aaneenschakeling van diverse paadjes en wegeltjes door de prachtige natuurrijkdommen
van onze regio.
Zoals steeds is er keuze uit diverse afstanden (7-10-16-22 en 32 kilometer). Voor iedereen staat “Het
Hasseltbos” op het menu. Dit gebied - aan de grens van de stad - is een oase van rust en stilte en
in deze tijd van het jaar echt de moeite waard. Dit natuurgebied is ongeveer 25 ha groot en ligt op
de flank van de 77 m hoge Gapenberg. Momenteel wordt het beheerd door het Agentschap Natuur
en Bos die van dit bos opnieuw een parkbos hebben gemaakt met diverse wandelpaden.
Vanaf 10 km staat het natuurreservaat “De Moenebroek” op het programma. In de winter een
overstromingsgebied, in de drogere perioden een lust voor de zintuigen. In deze biotoop komen tal
van zeldzame planten voor.
Wie kiest voor één van beide lange afstanden komt doorheen de het andere natuurreservaat,
“Boelaremeersen”. Dankzij recente aankopen binnen dit reservaat vinden heel wat zeldzame vogels
hier hun onderkomen. Meer zelfs, enkele vogels hebben hier hun thuis gevonden en winnen aan
populatie.
Zoals je allicht weet is dit geen zoveelste betonwandeling, maar een natuurwandeling pur sang, zoals
je ze bij de Padstappers gewoon bent. Het is alom bekend dat veld- en voetwegen en lang verloren
gewaande paadjes steeds opnieuw opgezocht en gebruikt worden. Wie ooit bij de Padstappers
wandelde ontdekte ongetwijfeld opnieuw paadjes uit lang vervlogen tijden.
Starten kan tussen 7u30 en 15u. Deelname kost € 1,50 (verzekering en gratis gift inbegrepen).
Onderweg voorzien we enkele rustposten, waar men even tot rust kan komen bij een natje en een
droogje. In de aankomstzaal wachten dan weer ovenverse mattentaarten om de dag af te ronden.
De aankomst dient om 18u bereikt.
Vertrek en aankomst zijn voorzien in de werkplaatsen van DERITO, gelegen op de hoek van de N8
en N42 te Ophasselt.
We hopen u dan ook te mogen begroeten en wensen u nu reeds heel wat wandelgenot in de diverse
natuurreservaten.
Voor meer inf o: www.padstappers.be of info@padstappers.be of 0479/41 09 20 (Kurt MARTENS).
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KOKKERELLEN OP GROOTMOEDERS WIJZE
Zondag 18 oktober te Waarbeke
Onze boomgaard in de omgeving van centrum Waarbeke begint zijn eerste
vruchten af te werpen. Hij werd destijds aangelegd i.s.m. vrijwilligers van de
dorpsraad van Waarbeke.
De tijd is aangebroken om dit op een originele manier te vieren namelijk met een
feest voor oma’s, opa’s en kleinkinderen.
Kinderen kunnen er aan de slag met appelen, peren en veel andere lekkernijen maar
toch liefst onder begeleiding van een aantal volwassen vrijwilligers.
Inschrijvingen worden verwacht voor 10 oktober bij André Prové 054/589217
(tussen 18 en 20 uur) andreprove@hotmail.com.
Schrijf je in als vrijwilliger die een recept op grootmoeders wijze wil demonstreren.
Schrijf je in met je kleinkind als je aan het kokkerellen wil deelnemen en/of de
recepten wil proeven uiteraard.
Gratis deelname
I

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 “ Marvallei” 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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AKKERONKRUIDEN ALS GETUIGEN VAN ONZE BODEM
Vrijdag 23 oktober om 20 uur in het Baljuwhuis te Galmaarden
Voordracht door Bruno Vandewinckel
Als tuinier of moestuinier ergeren wij ons vaak aan die vervelende onkruiden die ons
het leven zuur maken en waarvan wij ons afvragen vanwaar ze blijven komen
ondanks al het werk dat we leveren om ze kwijt te geraken. Nochtans zijn veel van
deze planten nuttige helpers en bondgenoten voor de tuinier die ze naar waarde
weet te schatten en er mee samenwerkt. Tijdens een leerrijke zoektocht door de
tuin en tussen de onkruiden leren we een heleboel over al wat zij ons te vertellen
hebben over onze bodem en de groeiomstandigheden in onze tuin. Zo vermijden
we teleurstellingen en fouten die we vroeger uit onwetendheid soms maakten. We
leren ook voor welke planten we beter beducht zijn, welke valstrikken ze voor ons
in petto hebben en welke planten we mogen verwelkomen als kostbare medewerkers
voor een natuurlijke en evenwichtige tuin. Kortom een ontdekkingstocht hoe je muur
eindelijk kwijtgeraakt en waarom je klein kruiskruid tijdens de winter beter niet in je
moestuin laat groeien. Maar evenzeer waarom ereprijs zo een waardevol bloempje
is en waarop het verschil tussen rood en blauw guichelheil ons wijst. Niet alleen in
de groententuin, maar ook in de siertuin, het gazon, park en bos vertellen de
aanwezige (on-)kruiden ons een boeiend verhaal.
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SAMEN HELPEN
Marc
Tresignie is lid van vzw De Mark sinds haar oprichting in 1988 . Hij stippelde
v
de ringmussenwandeling uit en is actief binnen de werkgroep voor het behoud van
de geelgorzen in onze streek .
Marc is nu op stap van Santiago de Compostela naar Rome ten voordele van “
Samen Helpen” de vereniging die financiële steun verleent aan kankerpatiënten van
Galmaarden - Tollembeek - Vollezele.
Hij vertrok op 4 april en voorziet in Rome aan te komen op 8 augustus na 3015 km
stappen.
Elke gift, hoe klein ook is welkom op BE65 0352 2136 9296
www.marcgaatnaarrome.be
marc.tresignie@telenet.be

Monitoringsverslag avifauna Markvallei, Galmaarden/Viane

Dit beknopte rapport behandelt het voorkomen van bepaalde broedvogelsoorten
in het erkende reservaat Markvallei op de grens van Galmaarden, Moerbeke en
Viane, met daarnaast ook aandacht voor enkele andere interessante vaststellingen.
Het wordt opgesteld met het oog op het monitoringsrapport van het reservaat,
beheerd door Natuurpunt, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen
voor een door de overheid erkend reservaat. Het is echter ook nuttig en interessant
om te delen met de leden van vzw De Mark.
Het rapport heeft betrekking op een groter gebied dan de eigenlijke
reservaatspercelen. Meer bepaald gaat het om het gebied dat in de database van
de vogelwerkgroep (http://denderstreek.waarnemingen.be/) bekend staat onder
de naam Galmaarden/Moerbeke – Meirbroek. Dat gebied, dat 80 ha beslaat, loopt
vanaf het gehucht Sint-Paulus te Galmaarden tot aan de molen op de Mark te Viane,
dus ruimer dan de effectieve reservaatspercelen, die zich verspreid in dit gebied
bevinden. Voor vogels, die ruimere leefgebieden hebben dan de meeste andere
diergroepen zoals insecten en waarvan de leefgebieden vaak groter zijn dan
individuele percelen, is een dergelijke werkwijze te verantwoorden. Louter focussen
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op de reservaatpercelen zou een te versnipperd beeld opleveren, gelet op het
verspreide karakter van die percelen in het gebied. Het hele gebied Galmaarden/
Moerbeke – Meirbroek vormt een aaneengesloten geheel, en de reservaatpercelen
maken hier een belangrijk deel van uit. Een aanzienlijk aandeel van de informatie
over het voorkomen van vogels in dit rapport is duidelijk te linken aan de
reservaatpercelen.
De in dit rapport beschreven periode loopt vanaf 2010 tot en met 2014.
In het betrokken gebied werd geen volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd
in de besproken periode. Wel kregen de meest bijzondere broedvogels aandacht
in minstens één van de vijf jaren uit de periode 2010-2014; soms was dat in
meerdere jaren het geval. Voor een aantal soorten werd een gerichte inventarisatie
uitgevoerd in minstens één van die jaren. Dat gebeurde in het kader van het project
bijzondere broedvogels van de lokale vogelwerkgroep. In het kader van dat project
worden soorten die op regionaal niveau als zeldzaam worden beschouwd
(kolonievogels of soorten met een regiopopulatie van <20 territoria) jaarlijks zo
goed mogelijk geteld in het werkingsgebied van de werkgroep (ruwweg is dat de
Dendervallei van Geraardsbergen tot Dendermonde; het gebied in kwestie maakt
deel uit van dat werkingsgebied). Daarnaast worden een aantal schaarse soorten
(>20 territoria in het werkingsgebied van de werkgroep) volgens een roterend
systeem om de drie jaar geteld in bepaalde gebieden. Daarbij wordt gewerkt met
aan een bepaald habitat gebonden soortgroepen. Het gebied Galmaarden/
Moerbeke – Meirbroek komt aan bod in twee van de drie roterende soortgroepen,
nl. ‘akkers/ruigtes’ en ‘water’. In 2013 was er aandacht voor de eerste groep; in 2014
voor de tweede groep. Daarnaast werden in de meeste jaren losse warnemingen
verzameld van de betrokken soorten, waardoor ook voor die jaren vaak een
minimaal beeld kan worden gevormd van het voorkomen. Het gegeven dat een
bepaalde soort niet elk jaar in het gebied is genoteerd tijdens de periode 20102014 hoeft niet te betekenen dat de soort niet elk jaar effectief aanwezig was. De
onderzoekinspanning was niet elk jaar dezelfde en de inspanning richtte zich ook
niet elk jaar op deze doelsoorten (zie bespreking van het project bijzondere
broedvogels van de lokale vogelwerkgroep hierboven).Daardoor kunnen soorten
zijn gemist terwijl ze toch aanwezig waren. In de mate dat dit nuttig is wordt dit geduid
in de bespreking hieronder.
Er wordt gefocust op de meer bijzondere soorten, en niet op algemene soorten als
Koolmees, Merel, enz.
Wouter Faveyts.
WORDT VERVOLGD
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Llidmaatschap
Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2015 te vernieuwen doorstorting
van 14 euro op het rek. nr. BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark –
Galmaarden.
Lege
Te

INKTPATRONEN kunnen ingeleverd worden ;

Galmaarden: op het gemeentehuis
in de bibliotheek

ELECTRONISCHE NIEUWSBRIEF
De “Nieuwsbrief”, het ledenblad van vzw De Mark, kan voortaan ook
elektronisch worden bekomen voor de leden die het wensen.
Geef hiertoe uw e-mailadres op via andreprove@hotmail.com

Surf ook eens naar onze
NIEUWE website
www.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 nele.somers@gmail.com
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