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ACTIVITEITENKALENDER  2018 
 

Zaterdag 4 augustus Zomersnoei 

hoogstamfruitbomen 

Dinsdag 4 september Startdatum yogalessen 

Zaterdag 8 september Leer uw streek kennen 

Zondag 30 september Reservatentochten met de 

Padstappers 

Zaterdag 20 oktober Kastanjes van "gestoomd" tot tot 

"notengehakt" 

Zondag 28 oktober "Fête de la Nature" 

Zaterdag 10 november "Vriend van het Groene Lint" 

 

  

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

V.Z.W. De Mark 

Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden 

Juli 2018 
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ZOMERSNOEI  HOOGSTAMFRUITBOMEN AAN DE 

NOREMANSBERG TE GALMAARDEN 

Zaterdag  4 augustus 

 

Waar :   Samenkomst aan de St- Pauluskapel,  Paulusstraat 18 

te Galmaarden 

Wanneer : Zaterdag 4 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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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 4 september 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : dinsdag van 20 u tot 21u30 

Vanaf 4 september tot 27 november 2018 

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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LEER  JE  STREEK  KENNEN 

Wandeling met bezoek aan het Park van Edingen 

Wanneer : zaterdag  8  september.  

Samenkomst om 14 uur aan de ingang van het park 

Gids : Michel Faucq  

Een groot aantal mensen kennen Michel Faucq van de natuurstage die we 

jaarlijks organiseren. Hij tekent reeds tientallen jaren present  om er de 

kinderen te initiëren in het bakken van broodjes. Michel Faucq is natuurgids en 

stadsgids van Edingen.  

Enkele jaren geleden begeleidde hij ons vanuit de deelgemeente Labliau naar 

de bronnen van de Mark in het "Bois d' Enghien" . Dit jaar gidst hij ons naar een 

groene oase van rust namelijk het Park van Edingen met zijn oude bomen, zijn 

waterpartijen en kleine tuintjes. Dit park strekt zich uit over een oppervlakte van  

honderdtachtig hectaren. 

Tijdens een wandeling van twee en een half uur beleven we de  natuur, de 

cultuur en de geschiedenis van het park. 

 

Bezoek aan de Brouwerij van Silly 

Op een boogscheut van Edingen ligt Silly. 

Sinds 1850 hebben daar zes generaties elkaar opgevolgd in een 

familiebrouwerij, de bouwerij van Silly. 

Er wordt een groot assortiment aan bier geproduceerd. "Silly saison"  was het 

eerste bier dat in de winter werd gebrouwd om tijdens de zomermaanden op de 

velden de dorst van de arbeiders te lessen. " Pink Killer" is één van de laatste 

ontdekkingen ; een bier met pompelmoessap en gearomatiseerd met koriander 

en sinaasappelschil. 

 Traditie en kwaliteit staan hoog in het vaandel van de Brouwerij van Silly. Men 

werkt er op een artisanale manier met zuiver water, een unieke gist, de beste 

hop en een topkwaliteit van mout. 
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De brouwerij staat klaar om ons kennis te laten  maken met hun bieren. 

Bij het ter perse gaan van onze Nieuwsbrief is het uur van bezoek aan de 

brouwerij nog niet gekend. 

 

Wie wil deelnemen aan de wandeling te Edingen en het brouwerijbezoek te Silly 

kan inschrijven voor 1 september via mail andreprove@hotmail.com of op tel 

054/589217 tussen 18 en 20 uur. 

 

 
 

Foto van Wikipedia. Door Donar Reiskoffer - Eigen werk, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15776653  
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RESERVATENTOCHTEN MET DE PADSTAPPERS TE 

OPHASSELT 

Zondag 30 september 

 

Waar :   Samenkomst werkplaatsen DERITO, Hasseltkouter 57, 

OPHASSELT 

Wanneer : Zondag 30 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 2018) 

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 
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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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KASTANJES, VAN GESTOOMD TOT NOTENGEHAKT 

Zaterdag 20 oktober 

Waar :   Samenkomst aan de St-Pauluskapel, Paulustraat 18,  

Galmaarden  

Wanneer : zaterdag 20 oktober, 13u30 

einde voorzien rond 18u00. 

Prijs : Graag vooraf inschrijven door betaling van 10 euro per 

persoon of maximum 20 euro per gezin op 

rekeningnummer BE82  9793 3703 2868 

VANCRAENEM - DE VOS / Velt kruidenwerkgroep, 

BREMBOSSTRAAT 40, 1800 VILVOORDE 

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

 

VELT kruidenwerkgroep, Vzw De Mark, Flore vzw, Helianthus en 
Aarde(nd)werk slaan de handen in elkaar en organiseren weer een 
nieuw evenement op zaterdag 20 oktober 2018. De tijd is 
aangebroken om kastanjes te rapen, ze te pellen en te stomen of ze 
te poffen op de stoof. We proeven van notengehakt, kastanjesoep en 
bakken samen een kastanje-koek. De oogst is groot en iedereen 
keert naar huis met recepten en een portie kastanjes. 
 
We zijn te gast in de natuurtuin van André Prové in Galmaarden. 
Jong en oud, iedereen is welkom!  
 
Je brengt best mee: een paar goede tuinhandschoenen, een emmer, 
een paar laarzen of stapschoenen en aangepaste kledij naargelang 
het weer.  
 

 

  

mailto:Flore.vzw@gmail.com
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FETE DE LA NATURE 

Zondag 28 oktober 

 

Waar :  In het Park van Edingen 

Wanneer : Zondag 28 oktober van 10 tot 18 uur. 

 

Tien jaar geleden werd te Edingen een PCDN ( Plan Communal de 

Développement de la Nature ) opgesteld. Het steunt initiatieven die 

natuurontwikkeling en milieubescherming ten goede komen. 

Er zijn ondermeer elf "topoguides"- wandel- en fietsroutes uitgewerkt 

en in kaart gebracht. 

Een goede reden om een groot evenement uit te bouwen , een         " 

Fête de la Nature". 

Er worden stands opgesteld van locale en regionale natuur- en 

milieuverenigingen, evenals streekproducten die met respect voor 

natuur en milieu werden opgekweekt en aangemaakt. 

Vzw De Mark neemt deel aan het initiatief en stelt er ook een stand 

op.  

Op het programma staan ook geleide bezoeken aan het Park van 

Edingen, ateliers, filmvertoningen en conferenties over vogels in de 

tuin, bijen en hulp aan wilde dieren ... 

Een goede gelegenheid om over de taalgrens te kijken naar 

initiatieven die ook ons nauw aan het hart liggen. 
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    "VRIEND VAN HET GROENE LINT" 

VERKOOP VAN FRUITBOMEN, KLEIN FRUIT EN 

BOSPLANTSOEN 

Zaterdag 10 november 

:  

Waar :   Gemeentelijke loods, Schoolstraat (achter Willem Tell) 

te Tollembeek  

Wanneer : zaterdag 10 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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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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VREEMDE BOSWANDELINGEN 

TEKST: LUC MEERT 

Voorbije winter maakte ik in Thailand een nogal “bevreemdende” 

boservaring mee, die ik geïnteresseerde lezers van VZW De Mark 

niet wil onthouden. We beheren met onze VZW immers zelf ook een 

min of meer natuurlijk bos: het Kluysbos. Hoewel het om bossen van 

totaal verschillende types en dimensies gaat, vallen er volgens mij 

altijd wel wat parallellen te trekken.  

 

Vertrekpunt van mijn bos-exploratie is een klein Hmong-bergdorp 

(waar we logeren) op een open plek in het Doi Inthanon Nationaal 

Park in Noord-Thailand.  

 

Laat u niet misleiden door het woord “Park”, het gaat om een 

beschermde wildernis van meer dan 480 km² (48.000 ha), 

hoofdzakelijk tropisch bergoerwoud met slechts een paar wegen door 

die enkele open plekken verbinden. In de openingen liggen ofwel 

dorpen van bergvolkeren zoals de Hmong ofwel nutsgebouwen voor 

de parkrangers en bezoekers. De bergen zijn hier bebost tot helemaal 

boven, met verschillende bostypes naargelang de hoogte.  

 

In deze streek is het weer tijdens onze wintermaanden aangenaam 

met weinig neerslag en draaglijke temperaturen ver beneden de 30 

°C, ideaal weer om de bergwouden eens te verkennen. Eén 

mogelijkheid is om via een reisagentschap in een stad in te boeken 

op een meerdaagse groepstrektocht met gids.  

Voor de rest van het verhaal verwijzen we naar www.vzwdemark.be, 
rubriek "Hobby en vrije tijd". 
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BOUW MEE AAN HET WILDLIFE HOSPITAAL VAN  

SOS WILDE DIEREN! 

 

Oproep: versterk het renovatieteam van SOS Wilde Dieren! 

 

SOS Wilde Dieren kan nog extra hulp gebruiken om het nieuwe 

Wildlife Hospital te realiseren. Ben jij elektricien, loodgieter, 

schrijnwerker of veelzijdig doe-het-zelver? Dan zijn jouw helpende 

handen meer dan welkom!  

We willen met vzw De Mark een werkdag organiseren in het centrum. 

Kandidaten kunnen contact nemen met André 

(andreprove@hotmail.com) 

 

Wie is SOS Wilde Dieren?  Meer dan 1500 patiënten per jaar. Zoveel 

gewonde en wilde dieren in nood vinden jaarlijks de weg naar de  

Hoge Buizemont 211 te Overboelare (Geraardsbergen). Want daar in 

het hartje van de Vlaamse Ardennen is SOS Wilde Dieren gevestigd. 

Dit erkend Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren 

(VOC) is de voorbije jaren sterk gegroeid. Het succesrecept? Dat is 

de belangeloze en oprechte dierenliefde die de gedreven 

medewerkers, het enthousiaste vrijwilligersteam en de trouwe leden 

met elkaar verbindt. Maar het huidige opvangcentrum barst uit zijn 

voegen. De uitdaging waar SOS Wilde Dieren voor staat, is niet min: 

nog meer dieren professioneel opvangen en verzorgen in een 

moderner centrum. Eind 2017 startte men met de renovatie van een 

in onbruik geraakt scoutlokaal tot een volwaardig Wildlife Hospital.  
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AKKERVOGELRAPPORT WINTER 2017-2018  

IN DE STREEK WAARBEKE/GALMAARDEN/BEVER.  

TEKST: WOUTER FAVEYTS 

Net zoals de vorige winters werden tijdens de winter 2017-2018 

opnieuw regelmatige tellingen uitgevoerd van akkervogels in twee 

gebieden in het werkingsgebied van vogelwerkgroep Cinerea. Het 

eerste gebied ‘Waarbeke/Galmaarden’ is gelegen op het 

grondgebied van de gemeenten Geraardsbergen (deelgemeenten 

Waarbeke, Nieuwenhove en Zandbergen) en Galmaarden 

(deelgemeenten Galmaarden en Tollembeek). Het tweede gebied 

bevindt zich in Bever. Het voorzien van percelen met 

akkervogelmaatregelen is sinds twee winters in handen van de VLM 

(Vlaamse Landmaatschappij). De focus lag vooral op het tellen van 

Geelgorzen, de belangrijkste nog voorkomende akkervogel in de 

regio. Het hoogste getelde dagmaximum bedroeg 92 exemplaren in 

het gebied ‘Waarbeke/Galmaarden’ en 72 exemplaren in het gebied 

Bever. De totale winterpopulatie in de regio in de winter 2017-2018 

wordt op minstens 180 Geelgorzen geschat. Er mag worden van uit 

gegaan dat een aanzienlijk deel van de lokale broedpopulatie 

Geelgorzen afhankelijk is van de akkervogelmaatregelen die worden 

getroffen. Daarom is het verder zetten van die maatregelen de 

volgende jaren onontbeerlijk als we de Geelgors als broedvogel in de 

streek willen behouden. Het gebied van 

Galmaarden/Waarbeke/Bever is één van de allerlaatste bastions van 

deze soort in heel westelijk Vlaanderen.  Geelgorzen hebben een 

duidelijke voorkeur voor overwinterend graan.  
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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  27 oktober  en 

zaterdag  22 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. 
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LIDMAATSCHAP 

Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor  2018 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.vzwdemark.be/

