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Vanaf het werkjaar 2023 willen we graag zoveel mogelijk deze  nieuwsbrief digitaal 
bezorgen. Het bespaart ons werk en onkosten, maar belangrijker nog is het vermijden van 
onnodig gebruik van papier.   Daarom willen we graag vragen of  je ook meegaat op het 
digitale spoor en of we jou de nieuwsbrief digitaal mogen bezorgen. Het volstaat een mail te 
sturen naar info@vzwdemark.be met de vermelding “digitaal spoor”. 
Alvast bedankt om jullie steentje bij te dragen! 
 
De herziening van de statuten van onze vzw werd goedgekeurd op de algemene vergadering 
in 2022. We wachten nog steeds op de  publicatie in het Staatsblad. Tot zolang kunnen er 
geen bankverrichtingen gebeuren en wachten we om jullie lidmaatschapsbijdrage op te 
vragen. 
Jullie worden op de hoogte gehouden over het verder verloop. 

Het bestuur van vzw De Mark 

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

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

Januari 2023 
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ACTIVITEITENKALENDER VOORJAAR 2023 

 

 

 

Dinsdag 7 februari  Startdag Yogalessen  

Tussen februari - maart Paddenoverzet  

Vrijdag 19 februari  Algemene vergadering  

Zondag 19 maart         Snoeiles te Waarbeke 

Zondag 16 april Lentewandeling in het Kluysbos 

Zaterdag 22 april MUT trail festival 

Zondag 30 april  Cursus Enten 

Zondag 14 mei  Wandeling in de Markvallei 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 7 februari 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : Elke dinsdag van 20 u tot 21u30 

(laatste30 min. volledige ontspanning) 

Vanaf 7 februari tot en met 30 mei 2023 

Graag matje of ligkussen meebrengen . 

Prijs : 10 € voor niet leden vzw De Mark 

9 € voor leden vzw de Mark 

Na de les is er verse kruidenthee die een goede nachtrust 
verzekeren 
 

Lesgever :    Olivia Seminck   

email olivia.seminck@gmail.com  

0499 315091 

  
YOGA  

De vorm van yoga die aangeboden wordt heeft verwantschap 
met Hatha en Kundalini yoga en kan door iedereen worden 
beoefend, ongeacht leeftijd, conditie en lichaamsbouw. 
Dankzij actieve oefeningen en diepe ontspanning stelt u uw 
lichaam, geest en ziel open zodat de levensenergie vrij kan 
stromen. 
U kunt het immuunsysteem versterken en klachten verminderen 
door het stimuleren van het zelfgenezingsvermogen. 
Treed gesterkt en ontspannen het dagelijks leven tegemoet en vind rust in 
uzelf. 

 



V.Z.W. De Mark 
 

V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 4 

 
 

PADDENOVERZET 2023 

Waar :   Hondsberg 18 te 1540 Herfelingen 

Wanneer : 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. 
 

Organisator :   Theo De Meyer 
 
Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een 
houtmijt of ingegraven in een ondergronds holte. 
 
Door de zachte temperaturen begin januari is er een eerste korte paddentrek 
geweest. Normaal is dit in de loop van februari dat amfibieën ontwaken uit hun 
winterslaap en massaal  trekken 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. 
 
TIP 
Er bestaan nog heel wat andere locaties waar de amfibieën de weg oversteken. 
Bekijk in je directe omgeving waar een natuurlijke vijver of poel aanwezig is en ga zelf 
eens op zoektocht. 
Bijkomende informatie en andere locaties / verantwoordelijken in de buurt vind je via 
volgende link: https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/ik_wil_meehelpen  
 
We willen de paddentrek in Herne, Galmaarden en Bever beter in kaart kunnen 
brengen, daarom  vragen we indien er mensen zijn die locaties kennen of plaatsen 
zijn waar padden regelmatig verkeersslachtoffer zijn, dit te melden? 
 
Wie zelf aan de slag wil gaan! Voor wat materialen betreft kan je terecht op: 
https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenoverzet-voor-lokale-organisatoren     
 



V.Z.W. De Mark 
 

V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 5 

 
 

UITNODIGING   

ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene vergadering van vzw De Mark zal plaats hebben op vrijdag 24 
februari om 20:00 uur in de zaal Foyer van het Baljuwhuis te Galmaarden. 
 
Op deze vergadering wordt de werking van de vereniging voorgesteld en wordt 
het financieel verslag voorgelezen. 
 
Alle leden worden hierbij uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daslook in het Kluysbos 

 



V.Z.W. De Mark 
 

V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 6 

 
 

SNOEIEN IN DE HOOGSTAMBOOMGARD TE WAARBEKE 

Zondag 19 maart 

 

Waar :   Samenkomst aan de kerk van Waarbeke 
(Waarbekeplein) 

Wanneer : Zondag 19 maart om 14u 

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

Lesgever :   Bruno Vandewinckel 
 

Naar jaarlijkse traditie snoeien we op 19 maart de hoogstamboomgaard van vzw 
De Mark achter de pastorij van Waarbeke. 

De bomen die we hier vinden zijn de gebruikelijke soorten uit het Pajottenland: 
appel, peer, kers, kriek, pruim, walnoot aangevuld met enkele bijzondere soorten 
zoals amandel en moerbei. Ondertussen zijn deze bomen al een tiental jaar oud 
en volop in productie. 

We bespreken de vormsnoei en jaarlijkse onderhoudssnoei. Welke takken 
worden weggesnoeid, tot waar en waarom. Het verschil tussen hout- en 
bloemknoppen wordt herhaald. De algemene vorm van de hoogstamfruitboom 
wordt bekeken en toegelicht. Wintersnoei en/of zomersnoei? 

Ken je het verschil tussen kers en kriek? Mogen we op 19 maart onze notelaars 
snoeien? Zijn nestkasten nuttig in de boomgaard? Moeten we ook bestuivers 
planten? 

Het antwoord op deze en nog veel meer vragen 
krijg je tijdens de snoeidemonstratie van 19 
maart. 

Breng ook je eigen snoeigereedschap mee 
dan kan je zelf aan de slag gaan. Praktijk is de 
beste leerschool. 

Tot dan. 
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LENTEWANDELING KLUYSBOS  

Zondag 16 april 2023 
 

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

Wanneer : Zondag 16 april  - vertrek 9u - einde 12u 

Prijs : Leden vzw De Mark en Natuurpunt : gratis 

Niet-leden: 2 € per volwassene, kinderen tot 12 jaar 
gratis 

Lesgever :   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, daslook, 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.  
 

Voorzie waterdicht schoeisel en gepaste kledij, zeker tijdens een regenachtige periode. 
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MUT TRAIL FESTIVAL – GAAT DOOR ONZE GEBIEDEN 

Zaterdag 22 april  

  
Deelnemen aan de MUT, dat is je onderdompelen in het sublieme landschap van 
Zuid-Oost Vlaanderen, met z’n oeroude bossen en glooiende velden, een 
ontdekkingsreis langs een rijke geschiedenis, dat teruggaat tot de 
middeleeuwen. Het is een speeltuin vol heuvels, kabbelende beekjes, paden die 
je al lopend doen mediteren, een geschenk van moeder natuur… Maar opgelet, 
koester je energie, want het is ook een uitdagend parcours waar een goede 
indeling noodzakelijk is! 
  
De twee langste afstanden (45 en 80 km!) kennen een passage om en rond de 
Noremansberg. De langste afstanden zijn erg meditatieve lopen waarbij je als 
deelnemers een matige snelheid handhaaft en versmelt met de omgeving… 
  
We houden rekening met de lokale fauna en flora en beseffen als ervaren 
milieubewuste outdoor sporters dat het event gebruik maakt van paden doorheen 
erg waardevol landschap. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat we 
tijdens de organisatie alles in het werk stellen om de natuur zo weinig mogelijk te 
verstoren. Om de ecologische impact zo miniem mogelijk te houden, hebben we 
een duurzaamheidsmedewerker en werken we samen met De HELIX. De HELIX 
is een educatief centrum dat educatie en vorming rond milieu, natuur en 
duurzame ontwikkeling stimuleert en ondersteunt. Een deel van de opbrengst 
gaat naar Natuurpunt. 
  
Interesse om zelf deel te nemen of een bekende te 
volgen? 
  
Alle info vind je op https://www.mut-trail.be  
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CURSUS ENTEN VAN FRUITBOMEN 

Zondag 30 april  

 

Waar :   Samenkomst aan de Sint-Pauluskapel te Galmaarden 

Wanneer : Zondag 30 april om 10:00 uur – einde 12u 
Op voorhand inschrijven: andreprove@hotmail.com 

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

Lesgever :   Bruno Vandewinckel 

 

Heb je er ooit al aan gedacht zelf bomen te enten? 
Denk je dat dit “specialistenwerk” is en je er zelf nooit 
zult in slagen? Wil je een nieuwe boom maken van die 
oude boom in je tuin die bijna elke jaar heerlijke 
vruchten produceert maar waar je jammer genoeg de 
naam niet van kent om een nieuwe aan te schaffen? 

Dan ben je op 30 april bij v.z.w. De Mark aan het 
goede adres om alles te leren over enten, zelf aan de 
slag te gaan en met enkele zelf geënte boompjes naar 
huis terug te keren. 

We oefenen eerst samen in het snijden van enten. We 
plaatsen deze op de juiste onderstam en werken alles 
zorgvuldig af zodat succes niet kan uitblijven.  

De vereniging zorgt voor de nodige onderstammen en 
materieel, ook enten zijn ter beschikking van enkele 
variëteiten appel en peer. 

Als je zelf een nieuwe boom wil maken van een eigen 
variëteit moet je zelf enten meebrengen. Die snij je 
rond nieuwjaar, de uiteinden van jonge scheuten van 
dit jaar (30 cm lang) en je bewaart ze in een gesloten 
plastic zak in de koelkast tot de entles. 
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LENTEWANDELING MARKVALLEI 

Zondag 14 mei 
 

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

Wanneer : Zondag 14 mei  - vertrek 9u - einde 12u 

Prijs : Leden vzw De Mark en Natuurpunt : gratis 

Niet-leden: 2 € per volwassene, kinderen tot 12 jaar 
gratis 

Lesgever :   Luc Meert 
 

De Markvallei is het oudste en grootste Natuurpunt-reservaat, beheerd door 
vzw De Mark. Dit natuurgebied ligt langs beide oevers van het riviertje de Mark 
tussen de dorpen Galmaarden en Viane. Het is een gevarieerd lappendeken 
van bloemrijke weiden en graslanden, knotwilgenrijen, houtkanten en bosjes, 
poelen en moerassen. In mei bereiken de bloemenpracht (waaronder wilde 
orchideeën) en het vogelgekweel hier hun hoogtepunt.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                
Voorzie waterdicht 
schoeisel en 
gepaste kledij, 
zeker tijdens een 
regenachtige 
periode.  
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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  
Helpende handen zijn meer dan welkom. 

Onze werkdagen zijn vastgelegd op iedere tweede zaterdag van de maand van 
8u30 tot 12u30. 

Data waarop die doorgaan: 

Zaterdag 14 januari 2023 
Zaterdag 11 februari 2023 
Zaterdag 11 maart 2023 
Zaterdag 8 april 2023 
Zaterdag 13 mei 2023 
Zaterdag 10 juni 2023 
 
Afhankelijk van de uit te voeren taken wordt er afwisselend in de verschillende 
reservaten gewerkt.  
 
Wie interesse heeft om eraan deel te nemen neemt contact op met: 
André 054/58 92 17 (tussen 18 en 20 uur) 
Luc 0494/48 26 64  
Tommy 0474/44 25 11 
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    EDUCATIEF NATUURBEHEER 
vzw De Mark en Natuurpunt educatie 

 

Weet je dat ieder jaar opnieuw de leerlingen van onze basisscholen een handje 
komen toesteken in ons natuurgebied De Markvallei? 
 
Enig idee hoeveel werk al die handjes op een voor- of namiddag kunnen 
verrichten? 
 
We staan er keer op keer versteld van en wees er maar zeker van dat we heel 
blij zijn met die bijkomende hulp! 
 
De natuur wordt rijker als er voor voldoende diversiteit kan gezorgd worden. Dat 
kunnen we in de hand werken door uiteenlopende vormen van natuurbeheer 
toe te passen. Om te vermijden dat snelgroeiende planten gaan overheersen, 
proberen we een aantal graslanden te verschralen, m.a.w. het aanbod van 
voedingsstoffen wat te beperken, zodat de snelle groei van vooral grassen en  
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netels wat teruggedrongen wordt. Zo krijgen trage groeiers ook een kans en 
wordt een monotoon grasland getransformeerd in een prachtige bloemenweide, 
waar bijen en andere insecten kunnen van profiteren. 
 

Deze graslanden zijn doorgaans vrij 
drassig en niet geschikt om met zware 
machines te bewerken. Gelukkig 
komen dan onze kabouters uit het 
vijfde en zesde leerjaar het gemaaide 
gras verzamelen en afvoeren met 
draagberries. Zonder hun hulp 
zouden we nooit hetzelfde resultaat 
kunnen bekomen! 
 
En ja, daar staat iets tegenover: 
diezelfde klassen krijgen vooraf het 
bezoek van een medewerker van 
Natuurpunt, die - in de klas - de 
samenhang en het belang van de 
natuur uit de doeken komt doen. 
Bovendien trekken we nog eens 
samen naar het natuurgebied voor 
een begeleide wandeling en 
observatie van het leven in een 
gezonde poel.  
 

Je ziet, iedereen wint erbij! 
 
 
 
Deelnemende scholen: 
- Centrumschool De Knipoog, Tollembeek 
- GBS Galmaarden 
- Sint-Catharinaschool, Galmaarden 
- GO! BS Markevallei, Herne  
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    Terugblik “VRIEND VAN HET GROENE LINT" 

 
Ook deze editie was weer een groot succes. Op zaterdag 12 oktober stond het plantgoed, 
dankzij veel helpende handen, mooi klaar voor ophaling.   

In totaal werden 400 stuks bosplantsoen, 100 stuks kleinfruit, 10 hoogstam bomen en 60 
fruitbomen besteld. 

Door het stimuleren van aanplant bij particulieren in hun tuin maken we onze gemeenten 
weer een stukje groener.  Ook in 2023 organiseren we opnieuw een verkoop van plantgoed. 
Meer in de volgende nieuwsbrief.  
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STEUN HET RESERVATENFONDS  

 

Koop appelsap uit onze boomgaard  

De appels uit de boomgaard te Waarbeke werden 
geplukt en geperst  Dit lekkere en 100% biologische 
appelsap wordt verkocht in vaatjes van 3 liter voor 9 
euro ten voordele van het reservatenfonds. 
 

Te koop:  9 € voor 3 liter 
mail naar info@vzwdemark.be 

 

Via gift 

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. 

Giften voor het Reservatenfonds zijn welkom op rekeningnummer  
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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LIDMAATSCHAP 

Voorlopig kan u het lidgeld voor 2023 nog niet overschrijven.  
De herziening van de statuten van onze vzw werd goedgekeurd op de 
algemene vergadering in 2022, maar ze wachten nog steeds op de  
publicatie in het Staatsblad. Tot zolang kunnen er geen 
bankverrichtingen gebeuren en wachten we om jullie 
lidmaatschapsbijdrage op te vragen. 
Jullie worden op de hoogte gehouden over het verder verloop. 

 
 

SURF OOK EENS NAAR ONZE WEBSITE 
www.vzwdemark.be 

Vanaf het werkjaar 2023 willen we graag zoveel 
mogelijk deze  nieuwsbrief digitaal bezorgen. Wil jij 
ook de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur dan 
een mail naar info@vzwdemark.be met de 

vermelding “digitaal spoor”. 
 

 

 

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 info@vzwdemark.be 

 

 

V.U. : André Prové Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden (054/58 92 17) - Layout: Nathalie Saelens     


