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ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

 

 

Dinsdag 3 september Startdatum yogalessen 

Zondag 29 september Reservatentochten met de 

Padstappers 

Zaterdag 5 oktober Leer uw streek kennen 

Vrijdag 25 oktober Creatieve hout-workshop 

Zaterdag 9 november "Vriend van het Groene Lint" 

Vrijdag 29 november Filmvertoning “Demain” 

 
 
 
 
 
  

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

V.Z.W. De Mark 

Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden 

Juli 2019 
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NIEUW INFOBORD VAN NATUURPUNT 

 

Hat infobord van Natuurpunt met de wandelroute in de natuurreservaten 

Markvallei en Kluysbos is aan vernieuwing toe. Hieronder het ontwerp. 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 3 september 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : dinsdag van 20 u tot 21u30 

Vanaf 3 september tot 26 november 2019 

Prijs : Niet leden: 9 € per les 

Leden: 8 € per les 

Lesgever :    Olivia Seminck   

email bos77@skynet.be  

0499 315091 

 

YOGA en RELAXATIE 

Deze vorm van yoga is voor jong en oud en je hoeft helemaal niet lenig 

te zijn om eraan te beginnen. 

Met 5 oude Tibetaanse oefeningen starten we om gezond, vitaal en 

jong te blijven, ze worden ook terecht de Fontein der Jeugd genoemd. 

Daarnaast werken we aan houding, ademhaling, rug en buikspieren, 

bekkenbodem en evenwicht. 

Zo krijgen we een perfecte harmonie tussen lichaam en geest. 

We leren ook totaal ontspannen en ons hoofd leegmaken en een 

rustgevende verse kruidenthee zal voor een gezonde nachtrust 

zorgen. 

Graag matje of ligkussen meebrengen . 

  

mailto:bos77@skynet.be
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RESERVATENTOCHTEN MET DE PADSTAPPERS TE 

OPHASSELT 

Zondag 29 september 

 

Waar :   Samenkomst werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, 

OPHASSELT 

Wanneer : Zondag 29 september 

Vrije start en aankomst tussen 7u30 en 15u, aankomst 

tot 18u. 

 

Uitgestippelde wandeltochten van 7 – 10 – 14 - 18 – 22 - 26 – 32 km 

ondermeer Hasseltbos, Moenebroek, Boelaeremeersen en de Nuchten. 

De opbrengst van de drank- en eetstands langs het parcours wordt aan 

Natuurpunt geschonken. 

Geniet van een prachtige wandeling op eigen tempo en steun tegelijk De 

Padstappers en Natuurpunt. 

Kostprijs 1,50 euro ( 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie ) 

Parking: volg de richtlijnen van de medewerkers 

 

Wandelen in de natuur doe je natuurlijk op de Natuurreservatentocht. 

Bestaat er eigenlijk een mooiere periode om te wandelen dan eind september 

wanneer de natuur zich langzaam opmaakt voor de herfst? Je moet dan wel die 

luie zetel uitkomen en je stapschoenen aantrekken, de natuurreservaten wachten 

op jou. Tegen die tijd immers zal onze parcoursbouwer met zijn team het 

uitgewerkt wandelplan volledig hebben afgestapt, bewerkt, bijgeschaafd en 

keurig uitgepijld. Het plan ligt hier voor mij en ik kan niet wachten om eraan te 

beginnen. 

De fabriekshal van Derito in Ophasselt is opnieuw onze startlocatie en zoals 

steeds mogen we maximaal van deze interessante site gebruik maken. We 

slepen er ons hebben en houden naartoe om er voor de wandelaar de nodige 

spijs en drank te voorzien zodat die zorgeloos op stap kan. Maar de blikvangers 
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zijn natuurlijk de natuurgebieden waar de wandelaars naargelang de afstand 

doortrekken. De stappers op de 22 en 32 doen als enigen de Boelaremeersen 

aan, een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke 

weilanden. Dit gebied wordt bevolkt door talrijke broedvogels zoals 

bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, wielewaal, groene en grote bonte specht, 

gaai, koekoek en tal van mezensoorten. De waarnemingen van buizerd, 

blauwborst en waterral laten het beste voor de toekomst verhopen. Ook 

amfibieën en libellen vinden hier een waardevol gebied. Het Moenebroek, waar 

alle afstanden zijn doorgetekend, wordt gevormd door een nat elzenbos met 

enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en 

zomer de bodem nathouden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel 

zwarte els (zie vorig Padstapperke) kan er overleven. Natuurgebied Nuchten is 

dan weer de ideale biotoop voor vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de 

roerdomp. De wandelaars op de 26 en 32 km verkennen Nuchten via een 

aantrekkelijk knuppelpad dat hen dwars doorheen het drassige gebied voert.  

En zoals bij mooie spektakels, komt op het einde nog een apotheose. Alle 

afstanden sluiten hun tocht immers af door het Hasseltbos, op en over de 

Gapenberg. Dit 25 ha grote “Europees Natura-2000” bos biedt onderdak aan 

diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Het is een 

typisch beukenbos, al komen er verder ook soorten voor als zomereik, es, 

esdoorn, en vlier. 

Na dit toetje worden alle wandelaars terug in de startzaal verwacht, waar ze hun 

wandelboekje en hun spaarkaart voor de Priortrofee kunnen laten afstempelen 

en waar de kinderen hun oplossing van de kinderzoektocht ruilen tegen een tof 

geschenkje. Onze medewerkers staan ook daar klaar om aan eventuele 

vermoeidheid, honger of dorst een oplossing te geven. Afscheid nemen van de 

wandelvrienden en de prachtige omgeving doe je pas nadat je je vooraf bestelde 

mattentaartenpakket hebt opgehaald. Ze zijn ‘levendig vers’, dus op is op. De 

volledige tekst is te lezen op de site www.padstappers.be. 
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LEER  JE  STREEK  KENNEN  

BEZOEK AAN DE STAD HALLE MET STADSGIDS 

Wanneer : Zaterdag 5 oktober 

Samenkomst op het Marktplein Galmaarden om 13:00 

uur. 

Prijs : Kosten delend 

Inschrijving: Inschrijving verplicht vóór 27 september. Kan 

telefonisch bij André 054/589217 (tussen 18 en 20 

uur) of via mail andreprove@hotmail.com 

 

Bezoek aan de gerestaureerde Sint-Martinusbasiliek 

Na een restauratie van meer dan 20 jaar en een sluiting van 2 jaar 

schittert de Sint-Martinusbasiliek in al haar middeleeuwse pracht. Niet 

alleen de basiliek werd opgefrist, ook de bezoekmogelijkheden werden 

vernieuwd en uitgebreid!  

De pas gerestaureerde basiliek vertelt het rijke verleden van het 

bedevaartsoord Halle. Je maakt kennis met de legendarische zwarte 

Madonna en haar kanonballen. Je ontdekt onder andere het 16de 

eeuwse Mone-retabel, een geschenk van keizer Karel V, de unieke 

14de eeuwse doopvont, het unieke 15de eeuwse Apostel-college in 

het hoogkoor en zoveel meer… 

 

 

 

 

Bezoek den AST 
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Ontdek mouterij van Roye en zijn moutproces tijdens een 

interactief belevingsparcours in een authentiek kader waar 

de geschiedenis tot leven komt. 

Een indrukwekkende eestvloer, een mooi gerestaureerde 

warmtekamer en een robuuste oven zijn slechts enkele van 

de te bewonderen relicten in dit parcours. Ontdek de 

gevaren van het werk, wordt zelf kwaliteitscontroleur van het 

mout en leer de kleine en grote verhalen kennen die achter 

de dikke muren van deze mouterij verborgen liggen. 

Bezoek Brouwerij Boon 

Een topper is een geleid bezoek aan de lambiekbrouwerij Boon die een 

oeroud brouwprocedé toepast in een futuristische vernieuwde 

brouwerij waar de brouwer zijn installaties van waar hij zich ook 

bevindt, kan bijsturen via zijn smartphone als dat nodig is. Deze 

brouwerij bevindt zich in de deelgemeente Lembeek van Halle, op 

enkele kilometer van het stadscentrum. 
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CREATIEVE HOUT-WORKSHOP  

 

Waar :   Houtzagerij D’Hont, Statiestraat 162 1570 Tollembeek  

Wanneer : Vrijdag 25 oktober vanaf 19:00 uur 

  

D’Hont Houtimport, als houtzagerij al 80 jaar een gevestigde waarde in 

Tollembeek, draagt graag zijn steentje bij aan het goede doel en zet daarom zijn 

poorten open voor vzw De Mark. We organiseren samen een originele 

houtworkshop voor enthousiaste creatievelingen. 

Eind oktober is traditioneel de Halloweenperiode en dit is dan ook het uitgelezen 

thema om met houtafval en materialen uit de natuur aan de slag te gaan en 

griezelig-knappe decoraties te maken.  

Om de creatieve geest te voeden, zullen er huisbereide lekkernijen beschikbaar 

zijn en dit tegen democratische prijzen. 

Voelt u zich geroepen om er een leuke avond van te maken en met een 

verrassende decoratie naar huis te gaan, aarzel dan niet en schrijf in voor 18 

oktober door storting van 12 euro op rekening van vzw De Mark Galmaarden                                      

BE05 4412 5182 4175. 
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    "VRIEND VAN HET GROENE LINT" 

VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN 

BOSPLANTSOEN 

Zaterdag 9 november 

:  

Waar :   Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell) 

te Tollembeek  

Wanneer : zaterdag 9 november van 10 tot 11 uur. 

  

PLANTEN IN HET NAJAAR 

GEEFT JE BOMEN EN STRUIKEN 

            EEN VOORSPRONG IN DE LENTE. 

In het voorjaar zijn rijkbloeiende fruitbomen een genot om te zien. In 

het najaar komen vruchten in de plaats van de bloemenpracht. Van 

een fruitboom kan je dus twee keer genieten! 

De meeste fruitbomen zijn als struik, als laagstam en als hoogstam 

verkrijgbaar. Voor wie beschikt over de ruimte geniet de aanplant van 

een hoogstam de voorkeur. 

 Maar ook in een kleine tuin kan je fruit oogsten : muren en 

schuttingen gericht op het zuiden , oosten of westen, doen het perfect 

als leidraad. 

Heb je veel of weinig zon in je tuin ? Perziken en peren hebben veel 

zon nodig, bessen en appels dan weer minder. Geniet van de 

schitterende aroma's ...  

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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FILM “DEMAIN” 

Vrijdag 29 november 

 

Waar :   Dominicanessenklooster,  

H. Geeststraat 22, 1540 Herne  

Wanneer : Vrijdag 29 november om 19:30 uur 

Prijs : Niet leden: 3 € 

Leden:  1 € 

 

‘Demain’ (Morgen) is een Franse documentairefilm (2015) geregisseerd door 

dichter en activist Cyril Dion en actrice Mélanie Laurent. Geconfronteerd met de 

verontrustende voorspellingen van wetenschappers over de toekomst van de 

Aarde en de wereldwijd toenemende problemen zoals energie- en grondstof 

schaarste en klimaatverandering, zijn de makers van deze film op zoek gegaan 

naar bestaande oplossingen. In tegenstelling tot andere documentairefilms, die 

zich richten op de oorzaak van wereldwijde milieu-onevenwichten en de 

negatieve gevolgen daarvan, biedt de film ‘Demain’ een constructieve aanpak 

met oplossingen voor problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. 

De film zoomt in op initiatieven uit tien verschillende landen en toont zo concrete 

voorbeelden van oplossingen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, zowel in 

landbouw en voedselvoorziening, energie, economie, onderwijs als bestuur. De 

film won in 2016 de César Award voor Beste Documentaire Film en werd 

verspreid in 27 landen. 

Link naar trailer: https://www.demain-lefilm.com/en 

  

https://www.demain-lefilm.com/en
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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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Uit de hand te koop aan 15 euro 

een tiental Duplex luxeappartementen. 

 

Voor bezige bijen en fladderende vlinders  

met zicht op het zuiden. 

Dankzij de dikke muren en het betonplex dak wordt het er in de winter nooit te 

koud. 

Mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen. 

Nóg handig is de opslagplaats onder het huis bedoeld als nachtlogies voor 

andere zespotige families. 

In de tuin ontdek je een mix van fruitbomen , voorjaars – en zomerbloeiers . 

Reken anderhalve minuut vliegen naar de nectar- en stuifmeelvoorraden. 

Info: 

Vierkantwoonkamers, 100 cm2 bewoonbaar. 

Exacte locatie : verplaatsbaar 

Ontwerper en ondernemer : Luc Boussaert 

Makelaar : vzw De Mark 

www.vzwdemark.be   tel 054/589217 (tussen 18 en 20 uur ) 

 

http://www.vzwdemark.be/
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Zaterdag 31 augustus: 

Om 10h: Begeleide wandeling langs de Marke olv Marc Tresignie, met 

aansluitend croque & groenten buffet.   

Voor kinderen:  

Visinitiatie op de Mark olv Luc Cromphout 

Broodjes bakken  olv Werner Godfroid & Loes 

Om 12h30 – 14h00: croque & groenten buffet.   

Voor deze activiteiten moet worden ingeschreven op  www.pajot-zenne.be 

Van 14h – 17h: Op de Sofa 

Om 14h: Op de sofa hebben Michel Matthijs en Tijs Buelens het over “Pauwel 

zoekt Rogge” 

Om 14h30: vertelmoment “met de molenaar op de zolder” 

Om 15h30: op de sofa met bakovenexpert Dirk Lembrechts “Bouwen om te 

bakken” 

Doorlopend: expo “Water & Wind” , eten & drinken, tentoonstelling van de werken 

van Barbara Kuyken en haar cursisten van het keramiek atelier van Bever 

Van 18h – 19h30: groentenpannekoeken 

Om 20h: Molenliederen en –vertellingen met medewerking van Tanara Folk, Jan 

Delcour, Flor Van Huffel, Walter Evenepoel. 

Zondag 1 september:  

Van 13h tot 17h tentoonstelling van de werken van Barbara Kuyken en haar 

cursisten van het keramiek atelier van Bever.  Om 15h vernissage. 

Zondag 8 september: 

Heetveldewandeling 12km – 21 km.  Start tussen 8h30 en 11h30 aan de 

molen.  Inschrijven ter plaatse.  Ism de sportdienst van de gemeente 

Galmaarden.  

Vanaf 10h: Open Monumentendag met rondleiding in de molen & BarRichard 

tentoonstelling van de werken van Barbara Kuyken en haar cursisten van het 

keramiek atelier van Bever 

  

http://www.pajot-zenne.be/
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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 volgende dagen : 

zaterdag  23 november  en 

zaterdag  21 december 

 

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. 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.vzwdemark.be/

