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ACTIVITEITENKALENDER 
Mits in acht name van de voorschriften van de Veiligheidsraad 

 

Dinsdag 7 september Startdatum yogalessen 

Zaterdag 11 september Hobby Café 

Zondag 19 september Stiltewandeling 

Zondag 26 september Reservatentocht met de 
Padstappers  

Zaterdag 9 oktober Oase-wandeling 

Vrijdag 29 oktober Creatieve hout-workshop 

Zaterdag 13 november “Vriend van het Groene Lint” 

          

  

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

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

Juli 2021 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 7 september 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : dinsdag van 20 u tot 21u30 

(30 min. volledige ontspanning) 

Vanaf 7 september tot en met 30 november 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. 
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HOBBY CAFE  

Waar :   Tony Geldolf, Brusselstraat 38, Galmaarden  

Wanneer : Zaterdag 11 september om 14 uur. 

  

 
Knutselaars en creatievelingen, opgelet! Het hobby café is een initiatief van 
enkele medewerkers van vzw De Mark. Het is de bedoeling om leden van de 
vzw één maal per jaar de kans te geven om hun gereedschap te leren 
herstellen en hanteren. Enkele medewerkers zullen u bijstaan voor uitleg of 
advies.  

Waar u graag mee aan de slag wil, brengt u mee. Een mes om te slijpen, een 
bijl om de steel te vervangen, … We hebben geen vaste agenda en geen 
verplichtingen. Het moet een gezellig en leerrijk onderonsje zijn. Waar tijd voor 
is en waarvoor het nodige materiaal beschikbaar is, komt in aanmerking. 
Deelnemers die een nieuw toestel aangekocht hebben voor hun hobby kunnen 
het demonstreren.    

Op de eerste hobby dag zal ik spreken over de verschillende snoeischaren. 
Deelnemers kunnen een snoeischaar meebrengen en zelf leren slijpen. Als 
tweede activiteit kan ik het hebben over de geschiedenis en het typische van de 
aardappelschiller (molenmesje). Iedereen mag zo’n mesje meebrengen en zelf 
leren slijpen. En dit bij een stukje taart en een tasje koffie. 

De samenkomst moet volgens de coronaregels gebeuren. Alleen mensen die 
twee spuitjes gekregen hebben kunnen deelnemen.  

Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen. Inschrijving is verplicht via e-
mail naar tony.geldolf@telenet.be. Meer informatie over de organisatie en 
parkeergelegenheid volgt later. De activiteit gaat door bij Tony, Brusselstraat 
38, Galmaarden. Tel 0472/31 75 21. 
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 STILTEWANDELING  

Waar :   Waarbekeplein te Waarbeke-Geraardsbergen. 

Wanneer : Zondag 19 september om 10 uur. 

  

 

Gids: Dirk Sturtewagen. 

10 uur: kennismaking met het Bronhuis Dender-Marke 

10.30 uur: vertrek van de stille natuurwandeling in het omliggende Stiltegebied 
Dender- Marke. 

13 uur: lunch in het Waerbekehuis. 

Iedereen brengt zijn eigen picknick mee. Koffie/thee/ fruitsap ter plaatse. 

Vrije bijdrage. 

 

Passende kledij en schoeisel (ook voor onverharde, soms drassige wegen ) 

 

Persoonlijke stiltebeleving behoort tot het DNA van ‘Waerbeke’, het is de bron 
van waaruit de beweging vertrekt, zowel individueel als maatschappelijk. 
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NATUURRESERVATENTOCHT  

Waar :   De Doos, Onkerzelestraat 280, 9500 Onkerzele 

Wanneer : Zondag 26 september 

 

Inschrijving: € 2,00 (€ 0,50 korting leden erkende wandelvereniging)  

Vrije start tussen 7u en 15u, aankomst tot 18u  

Afstanden: 7, 10, 14, 18, 22, 26 en 32 km  

Tocht ten voordele van Natuurpunt 

Kinderzoektocht  

Gratis fruit voor elke wandelaar 

 

De 19de editie van onze Natuurreservatentocht start voor het eerst vanuit De 
Doos op het recreatiedomein De Gavers. Deze locatie biedt ons niet alleen een 
grote comfortabele zaal, maar tevens ruime parkeergelegenheden op minimale 
wandelafstand. We bieden er de wandelaars vóór of na de wandeling, tegen 
lage prijs, kwaliteitsvolle snacks, broodjes en dranken aan. Onze medewerkers 
doen dat met de glimlach en vooral met veel zorg en toewijding. Het provinciaal 
domein laten we op deze tocht letterlijk links liggen, want dit keer is het de 
bedoeling een aantal natuurgebieden extra in ‘the picture’ te zetten en ook 
Natuurpunt financieel te steunen in het beheer ervan. We richten onze 
(wandel)pijlen daarom naar het oosten, waar een uitgestrekt beschermd 
boscomplex ligt te schitteren.  

 

Uiteraard werd het parcours naar en van het boscomplex en de verdere tocht 
naar Waarbeke (vanaf 18 km) en Nieuwenhove (vanaf 22 km) met zorg 
uitgetekend en grondig verkend, want ons doel is zoals altijd het aanbieden van 
een mooi dagje uit, in volle natuur. Wat dacht je van een tocht door een open 
landschap dat wordt getooid door een fijnmazig netwerk van akkers, velden, 
weiden, veldbosjes, houtkanten, oude meidoornhagen, struwelen, knotwilgen, 
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bloemrijke veld- en landwegen en fraaie holle wegen? Het wordt inderdaad 
genieten van rust en stilte van deze amper bewoonde wereld. De mooie 
vergezichten op de valleien van de Steenborrebeek, de Waarbeek en de 
Bettenhoekbeek, de oostkant van de Oudenberg en de grote (half-)gesloten 
hoeven Hof ten Steenborre in Atembeke, Hof Beauprez in Grimminge en de 
Kloosterhoeve in Waarbeke zijn daarbij extra mooi meegenomen. We trekken 
ook even langs het Geitebos in Nieuwenhove, een loofboombos en leefgebied 
van reeën, eigendom van Graaf De Lalaing, maar jammer genoeg niet 
toegankelijk.  

We voorzien, met hulp van leden van Natuurpunt, uiteraard de wandelaars ook 
onderweg van ruime rust- en bevoorradingsmogelijkheden. In De Helix, het 
Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu (alle afstanden) en 
in de parochiezaal van Waarbeke (18, 22, 26 en 32 km) kunnen de deelnemers, 
naargelang de afstand, één of meerdere keer de beenspieren wat rust en 
herstel gunnen bij een drankje of een hartige hap. Bij minder goed weer openen 
we een rustpost in Grimminge ter vervanging van de Helix, waar alles in open 
lucht moet worden opgesteld. Het zwaartepunt (letterlijk en figuurlijk) van de 
tochten is dus het boscomplex. Het Moerbekebos (10,18, 22, 26 en 32km) en 
het Raspaillebos (18, 22, 26, 32 km), worden van het Karkoolbos gescheiden 
door de in wielermiddens bekende Bosberg, Ze behoren samen tot een prachtig 
150 ha groot bosgebied, dat zich uitstrekt op de vrij steile heuvelrug die de 
overgang markeert tussen Vlaamse Ardennen en Pajottenland. Ook het 
Kluysbos (26 en 32 km) maakt hier deel van uit. In deze bossen zijn 
verschillende bronnen aanwezig en er ontspringen een aantal beken, onder 
andere de Steenborrebeek en de Hollebeek. Hier groeien in de lagere 
gedeelten dan ook vooral populieren en elzen, met zuurminnende planten als 
onderbegroeiing. Zo ontstaat daar door het trage verrottingsproces een zure, 
niet verzadigde humuslaag, een uitzonderlijke biotoop. Op de droogste 
plaatsen, meestal gelegen op de heuveltoppen in het bos, komen dan weer 
relatief uitgebreide stukken eiken-berkenbos voor, met een karige ondergroei.  

 

Deze beboste berg is een belangrijk richtpunt voor tienduizenden vogels op hun 
jaarlijkse trek naar het zuiden. De rijke populatie van roofvogels - buizerd, 
torenvalk, wespendief, havik, steenuil - getuigt van een gezonde voedselpiramide 
in het bos. Hier vinden rode eekhoorn, wezel, hermelijn, bunzing, vos en ree ook 
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gemakkelijk een onderkomen. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van de 
vuursalamander, de hazelworm en de eikelmuis. De wandelaar zal, na het 
afwerken van deze tocht, het met ons eens zijn dat deze schitterende gebieden 
meer dan ooit het beschermen waard zijn en daar dragen wij dan ook met veel 
(wandel)plezier een (financieel) steentje toe bij. Verder schenken we, los van de 
bijdrage aan Natuurpunt, nog eens € 0,05 per deelnemer aan een goed doel in 
het kader van de Warmste Week. Zoals op al onze tochten verkopen we ook nu 
in de startzaal mattentaartenpakketten aan gunsttarief (6 stuks voor de prijs van 
5). Vergeet ze niet te bestellen vooraleer je aan je tocht begint, want op=op! 

 

HET IS VEDERLICHT EN HET FLADDERT. 
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Horizontaal 

1. Zomers insect – Griekse letter en symbool voor 3,14 
2. Muzieknoot.-Balkten 
3. Altijd.-Staat in de USA 
4. Heldendicht.- Loofbomen 
5. Vrucht. 
6. Familielid. 
7. Schreeuw, gil.- Symbool voor karaat. 
8. Smart, verdriet, pijn.- Verhevene, een hoog zedelijk gehalte hebbende 
9. Kunststijl.- Daar 
10. Muzieknoot. – Terugkerend deel van een lied 

Verticaal 

1. Insect dat zijn naam waar maakt.- Groep leerlingen 
2. Lichtbron.- Landmaat 
3. Uitgestorven reuzenvogel.- Europese Economische Gemeenschap 

(afkorting) 
4. Stof die de neusslijmvliezen prikkelt. Nooit in de school te gebruiken! 
5. Mannelijk insect.- Resultaat van graafwerk.- Symbool van Neon 
6. En dergelijke ( afkorting).- plechtige verklaring.- Ontvang uit een 

nalatenschap 
7. Gids die de tocht in goede banen voert 
8. Oneffenheid in een geweven stof 
9. Vaste regel. – Vruchtbare bodemsoort 
10. Aziatisch land waar de godsdienst wet is.- Slanke zeevogel. 
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    OASE-WANDELING 

Zaterdag 9 oktober 

:  
Waar :   Kerkhof van Edingen op de Edingsesteenweg te Herne. 

Wanneer : zaterdag 9 oktober om 14 uur. 

  

Gidsen: Luc Boussaert, André Prové en Jonas Bergmans. 

 

Landschapswandeling naar het Konijnenbos te Herne, Sint-Pieters-Kapelle, om 
terug te keren langs het centrum van Mark, deelgemeente van Edingen. 

Einde : 17 uur. 
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CREATIEVE HOUT-WORKSHOP  

Waar :   Houtzagerij D’Hont, Statiestraat 162, 1570 Tollembeek  

Wanneer : Vrijdag 29 oktober 19u00 

  

Na het zeer grote succes van onze houtworkshop rond Halloween in 2019, zet 
D’Hont Houtimport ook in 2021 met veel plezier zijn deuren open voor een 
houtworkshop 2.0!   

Op vrijdag 29 oktober vanaf 19.00 verwelkomen zij jong en oud voor een nieuwe 
avond vol creativiteit en (eigen) inspiratie.  Het Halloweenthema van de vorige 
keer breiden we deze keer een beetje uit… we maken er “griezelig mooi of mooi 
griezelig van”.   

Een waaier van prachtige producten die de natuur ons gratis ter beschikking stelt, 
zullen ieders fantasie prikkelen, hetgeen ongetwijfeld net zoals tijdens 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 EUR op rekeningnummer  

BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark, met vermelding van “Houtworkshop”.  
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober. 

Wij kijken er samen met Philippe en Sofie naar uit om jullie te mogen ontvangen 
en er een “griezelig mooie” avond van te maken! 
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    "VRIEND VAN HET GROENE LINT" 

VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN 
BOSPLANTSOEN 

Zaterdag 13 november 

:  
Waar :   Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell) 

te Tollembeek  

Wanneer : zaterdag 13 november van 10 tot 11 uur. 

  

Kleine Landschapselementen (KLE) zijn onontbeerlijk voor onze gezondheid, 
de natuur, fauna en flora. Daardoor zorgen vlinders en (zang)vogels mee voor 
een rustgevende, bloemenrijke natuurbeleving thuis. Dat kunnen we samen 
versterken door de aanplant  van (fruit)bomen-struiken, heggen, hagen en 
bosjes...met weinig onderhoud en  biologische bestrijding. 

De bijen zijn bij voorbeeld één van de belangrijkste insecten voor de bestuiving  
van (fruit) bomen- en struiken, bloemen en hagen.. m.a.w. voor onze voeding.   

Kleinfruit waaronder bessenstruiken bevatten talrijke vitamines en natuurlijke 
suikers. Samen met fruitbomen ideaal voor elke tuin want ze zijn zowel 
beschikbaar in hoogstam als halfstam. Het grote voordeel van een halfstam of 
struik is dat ze eerder bloeien en vruchten geven. 

Wij leveren oude variëteiten van appels (bewaarappels, moesappels, zoete 
appels), peren, kersen en pruimen. 

Sommige fruitbomen hebben een lange geschiedenis: moerbei (friszoet), 
kweepeer (compote) en mispel (jam).  

Abrikozen, perziken en amandels vereisen een warme en beschutte plaats.  

 

Vanaf begin september zullen we de bomenverkoop via de website 
www.vzwdemark.be heropgestart. Je kan ook bestellen met de hier 
toegevoegde bestelbon. 

  



V.Z.W. De Mark 
 

 

                  V.Z.W De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz 12 
 
 

ACHTER ELKE TRAAN …. 

Achter elke traan  

van verdriet  

zit een glimlach van 

herinneringen. 

 

We melden het overlijden op 18 januari 2021 van Florette De Cock, weduwe van 
de heer Willy Vander Haegen, moeder van onze actieve leden Jan Vander 
Haegen en Katleen Liekens. 

 

We vernamen eveneens het overlijden van Hortense Neckelbroeck, overleden in 
rusthuis “De Zwaluw”. 

Hortense was jarenlang actief bij vzw De Mark : op de lasagne- en 
spaghettiavonden, tijdens de natuurstages, bij het  klaarzetten voor verzending 
van de Nieuwsbrieven. Op haar voorruit hing het jaar rond een affiche van de 
vereniging. We koesteren dankbare herinneringen aan haar voor zoveel inzet en 
enthousiasme. 
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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 de tweede zaterdag van elke 
maand. 

Data waarop die doorgaan: 
11 september 
9 oktober 
13 november 
11 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 
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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 
(tijdens de openingsuren). Kan niet voor bedrijven, alleen voor privé 
personen. 

 
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. 
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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 


