Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging

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

Juli 2017

ACTIVITEITENKALENDER 2017
Zaterdag 5 augustus

Zomersnoei hoogstamfruitbomen

Zondag 6 augustus

Vlinderfeest

Zondag 10 september

Molendag op en rond de Mark.

Dinsdag 12 september

Startdatum yogalessen

Zaterdag 23 september Plant Hunting
Zondag 24 september

Reservatentochten met de Padstappers

Zaterdag 28 oktober

Leer uw streek kennen

Zaterdag 11 november

Leren brood bakken

Zaterdag 18 november

"Vriend van het Groene Lint"

Zaterdag 25 november

Muziek Puur Natuur
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ZOMERSNOEI HOOGSTAMFRUITBOMEN AAN DE
NOREMANSBERG TE GALMAARDEN
Zaterdag 5 augustus
Waar :

Samenkomst aan de St- Pauluskapel, Paulusstraat 18
te Galmaarden

Wanneer :

Zaterdag 5 augustus om 14:00 uur

Prijs :

leden : 1 euro, niet leden : 2 euro

Lesgever :

Frans Vandenbosch

De zomersnoei van hoogstamfruitbomen is minstens even belangrijk
als de wintersnoei. Deze laatste werd door onze voorouders meer
toegepast omdat er voor dit soort werk in het winterseizoen wat tijd
overbleef. Wintersnoei heeft wel zijn toepassing bij jonge fruitbomen
waar de gesteltakken nog dienen gevormd te worden.
Bij volgroeide bomen waarbij men de bloei en de vruchtzetting wil
bevorderen zal een goed toegepaste zomersnoei op zijn plaats zijn.
In het jaar van de snoei en in het jaar nadien kan men op die manier
meer fruit oogsten. Fruitbomen met steenvruchten - kers, pruim,
perzik - snoeit men alleen midden in de zomer en niet in de
winterperiode.
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VLINDERFEEST IN HET DOMINICANESSENKLOOSTER
TE HERNE
Zondag 6 augustus
Waar :

Samenkomst Dominicanessenklooster,
Heilige Geeststraat 22 te Herne

Wanneer :

Zondag 6 augustus

Prijs :

Toegang gratis

Programma:

Z

 Workshops en infostanden

Kinderanimatie
 Streekproducten en -bieren

Fotowedstrijd!

Dominicanessenklooster
Zo.6 aug
12u-18u30

Heilige Geeststraat 22
Herne

In samenwerking met:
Heb je jouw tuin of terras vlindervriendelijk ingericht?
Neem er een foto van en stuur hem
naar brentroobaert@icloud.com
Maak kans op een schitterende prijs!
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MOLENDAGEN OP EN ROND DE MARK.
SCHATTENJACHT EN KRUIDENWANDELING TE
GALMAARDEN
Zaterdag en zondag 9-10 en 16-17 september in de Heetveldemolen (Galmaarden)

De rivier De Mark staat centraal tijdens deze molendagen. Speel, kijk en ontdek
mee! Of geniet van de streeklekkernijen aan de molenbar.
Op 10 september kan je mee op familieschattenjacht en kruidenwandeling. Er
is ook een bootjes- & vlottenrace waarvoor je zelf een vlotje kan bouwen. We
doen aan wateronderzoek en je leert meer over De Mark in een mini-expo en
tijdens een geleide wandeling naar de watermolen van Viane. Alle info en
inschrijvingen via www.waterenwind.be
Tijdens de weekends van 9 en 10 en 16 en 17 september is er doorlopend
bezoek aan de molen mogelijk met een expo van Annemie Mignon (beeldende
keramiek en porselein) en Annemarie Decoster (schilderijen). Op 16 september
om 14u is iedereen welkom op de vernissage.
Zondag 10 september (10u - 17u)
-

Open molen en streekbar
Familie schattenjacht en kruidenwandeling
Wateronderzoek
Bootjes en vlottenrace
Mini-expo over de Mark
Wandeling langs de Mark naar Mertensmolen in Viane
Info en inschrijvingen op www.waterenwind.be

Weekends 9-10 & 16-17 sept (za 13u - 17u / zo 10u - 17u)
-

Open molen en streekbar
Kunstexpo
 Annemie Mignon (beeldende keramiek en porselein)
 Annemarie Decoster (schilderijen)

Deze activiteit is een organisatie van de Heetveldemolen vzw, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Erfgoedcel
Pajottenland Zennevallei en vzw De Mark. Met steun van Leader Pajottenland+
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STARTDATUM YOGALESSEN
Dinsdag 12 september
Waar :

Baljuwhuis Marktplein Galmaarden
Brouwerzaal

Wanneer :

dinsdag van 20 u tot 21u30
Vanaf 12 september tot 5 december 2017

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 .
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PLANT HUNTING
SAMEN VLIERBESSEN EN ROZENBOTTELS PLUKKEN,
JIJ KOMT TOCH OOK?
Zaterdag 23 september
Waar :

Samenkomst aan de St-Pauluskapel, Paulustraat 18,
Galmaarden

Wanneer :

zaterdag 23 september, 13u30
einde voorzien rond 17u00.

Prijs :

Stort 3 euro per deelnemer op BE054412 5182 4175
van vzw De Mark met vermelding van naam,voornaam,
adres en leeftijd.

Lesgever :

Karen Remans, Flore.vzw@gmail.com.0494 16 72 17

Vzw De Mark, Flore vzw en Aarde(nd)werk slaan de handen in elkaar
en organiseren weer een plukdag op zaterdag 23 september 2017.
We oogsten kruiden in de natuurtuin van André Prové in Galmaarden.
Jong en oud, alle helpende handen zijn welkom! Na anderhalf uur
goed doorplukken hebben we genoeg kruiden om naar de drogerij
van Aardendwerk te brengen, deze kruiden worden daar gedroogd en
verwerkt tot kruideninfusies. Deze infusies mogen we ook proeven!
We maken daarna samen vlierbessensiroop. Elke deelnemer krijgt
een klein flesje vlierbessensiroop mee naar huis.
Om praktische en organisatorische redenen is het aantal deelnemers
beperkt tot 25. Graag vooraf inschrijven: Je brengt best mee: een
paar goede tuinhandschoenen, een emmertje, een paar laarzen en
aangepaste kledij naargelang het weer.

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

Blz 6

V.Z.W. De Mark
RESERVATENTOCHTEN MET DE PADSTAPPERS TE
OPHASSELT
Zondag 24 september
Waar :

Samenkomst werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57,
OPHASSELT

Wanneer :

Zondag 24 september
Vrije start en aankomst tussen 7u30 en 15u, aankomst
tot 18u.

Afstanden: 7 – 10 – 14 - 18 – 22 - 26 – 32 km
5de tocht van de PRIOR trofee (regelmatigheidscriterium 2017)
Tocht ten voordele van Natuurpunt (reservaten uit de omgeving)
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 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
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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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WEG MET KLASSIEK 2017
Oeverloos genieten van muziek en landschap

Vrijdag 25 tot zondag 27 augustus
in Galmaarden, Herne en Sint-Pieters-Kapelle
Het Festival Weg van Klassiek wist voor zijn vijfde editie Benjamin Glorieux te
strikken als centrale gast. Cellist, componist, arrangeur, dirigent, ... Benjamin
Glorieux is het allemaal. Hij houdt er een gevulde concertagenda op na, in vele
genres en stijlen. Op vrijdag 25 augustus geeft Benjamin een solorecital in de
Pauwelkapel in Galmaarden met werk van Bach en Britten. Zaterdag 26
augustus treedt hij op met het Rembrandt Frerichs-Trio in de kerk van Herne. Op
zondag 27 augustus tenslotte brengt hij samen met het Rubens-ensemble werk
van Beethoven en Servais in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle.
Deze Weg van Klassiek speelt zich af in een mistig tussengebied. Vanuit de
nevelen in de Markvallei duikt plots opnieuw een herder op. Hij is 70 jaar
afwezig geweest, maar nu baant de Herder van het Pajottenland zich een weg
langs het Markpad. Met zachte maar kordate herdershand leidt hij jou en z’n
kudde langs grensland in tijd en ruimte. Vanzelf leren we zorgzamer omgaan
met landschap, natuur en elkaar.
Op een andere maar gelijkaardige manier tast cellist Benjamin Glorieux de
grenzen af tussen muziekstijlen, op bijzondere concertlocaties. Zijn ‘markante’
klanken vullen de vallei als nevelslierten. Doe bij voorkeur drie dagen mee met
de wandelingen, maaltijden en concerten. Je zal gelouterd terugkeren van een
innerlijke transhumance naar de bronnen van de Mark.
Info en tickets via www.wegvanklassiek.be
Weg van Klassiek 2017 is een organisatie van cc Westrand, Kasteel van Gaasbeek, Regionaal
Landschap Pajottenland-Zennevallei, Toerisme Pajottenland-Zennevallei, Vlabra’ccent Regio
Pajottenland-Zennevallei, m.m.v. Gemeente Herne, Gemeente Galmaarden en vzw Servais. Met steun
van de Nederlandse Ambassade.
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LEER JE STREEK KENNEN
WANDELING MET GIDS TE GENT
Zaterdag 28 oktober
Waar :

Samenkomst op het Marktplein te Galmaarden.

Wanneer :

zaterdag 28 oktober om 9 uur

Prijs :

Onkosten delend

Gids :

Stadsgids Benedikt Segaert

Ontdek de pracht van Gent, zijn rijk gevulde geschiedenis, cultuur en
straffe verhalen. Bekijk klassiekers als het Gravensteen, de drie
torens, de oude middeleeuwse haven, de Vooruit en de Achtersikkel
met andere ogen.
Maak ook kennis met het Gent van nu: de Krook of de gloednieuwe
bibliotheek en open ontmoetingsplek van de 21ste eeuw, geweldige
graffiti en street art met ROA - de Gentse Banksy - als speerpunt, de
bloeiende Gentse biercultuur zoals de Gruut-stadsbrouwerij of zelfs
natuur in de stad met bijvoorbeeld bijenkasten op groendaken.
Dit alles op een gloedvolle, onderhoudende en interactieve manier
gebracht.
Dit programma wordt nog aangevuld met een aantal andere
activiteiten. Inschrijven verplicht vóór 15 oktober bij André Prové, tel
054/589217 tussen 18 uur en 20 uur of via email naar
andreprove@skynet.be.
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LEREN BROOD BAKKEN IN RASBEEK
TE ST-PIETERS-KAPELLE
Zaterdag 11 november
Waar :

Rasbeekstraat 6 te Sint-Pieters-Kapelle (Herne)

Wanneer :

zaterdag 11 november om 14 uur.

Prijs :

30 €

Lesgever :

Michel Faucq

Op 11 november leren we brood bakken op grootmoeders wijze in
een oude bakoven.
Michel heeft een eenvoudige manier om met biergist brood te bakken.
Hij demonstreert eveneens hoe een zuurdesembrood wordt
klaargemaakt. Elke deelnemer bewerkt zijn eigen broodje.
Ondertussen stookt Hendrik de bakoven op temperatuur zodat om 16
uur 30 de eerste broden de oven in kunnen.
Rond 17 uur 30 zouden al de broden afgebakken moeten zijn.
We bevestigen uw deelname na uw storting van 30 euro op rek. nr.
BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark - Galmaarden.
Bakmateriaal, hapje en drankje inbegrepen.
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"VRIEND VAN HET GROENE LINT"
VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN
BOSPLANTSOEN
Zaterdag 18 november
:
Waar :
Wanneer :

Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell)
te Tollembeek
zaterdag 18 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 augustus herstarten we met de
bomenverkoop via de website www.vzwdemark.be. Je kan ook
bestellen met de hier toegevoegde bestelbon.
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MUZIEK PUUR NATUUR
MET ROSITA EN HERMAN DEWIT
Zaterdag 25 november

Waar :

Baljuwhuis Marktplein Galmaarden
Brouwerzaal

Wanneer :

zaterdag 25 november om 20 uur.

Prijs :

15 €

Het gebeurt niet zo vaak dat vzw De Mark het ernstige of
informatieve pad verlaat. Deze keer evenwel serveren we een avond
vol amusement. Het wordt een avond met muziek, voortgebracht met
materialen die rechtstreeks uit de natuur komen. Een avond ook met
hier en daar een nostalgisch trekje, denk maar aan het vlieren fluitje
uit onze jeugd…"
Het is geweten: Rosita en Herman Dewit hebben vele pijlen op hun
muzikale boog. Na zes recyclageprogramma's staan ze nu op het
podium met "MUZIEK PUUR NATUUR".
En ja, er zit muziek in de natuur! Met hun natuur-lijke creativiteit
creëren deze muzikanten opnieuw een resem van perfect klinkende
muziekinstrumenten, uitsluitend uit natuurlijke materialen gemaakt.
Vlierenhouten takken, rietstengels, koehoorns, beenderen, noten,
rundsblazen, schelpen, leistenen, stro en zo meer.... zijn de
natuurlijke basismaterialen.
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Herman transformeert ze bedreven en zonder verpinken om tot
allerlei fluiten, een klarinet, een doedelzak, een lei-o-foon, een
rietpijp, een mondboogharp en niet te vergeten een plankciter en nog
veel meer ...
De verrassende klankrijkdom van deze originele creaties, alsook het
gebruik van poppen en plakkaatliederen, zorgen voor een interactief
en milieubewust spektakel voor jong en oud.
Veel kijkgenot !!!

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 21 oktober en
zaterdag 16 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

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.

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

Blz 15

V.Z.W. De Mark

LIDMAATSCHAP
Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2017 te vernieuwen door
storting van 14 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 nele.somers@gmail.com.

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