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Voorjaar 2016 in de kijker    
o Grote vogelweekend in Hof ter Saksen, zondag 17 januari 
o Bijenweetjes voor imkers, zondag 31 januari 
o Vogeltrek met een knipoog naar tuinvogels, maandag 15 februari 
o Basiscursus ecologische moestuin, maandagen  15, 22 en 29 februari 

en 7 maart  
o Natuurfotografie voor beginners, woensdag 9 maart, zaterdag 19 

maart en woensdag 23 maart 
o Met vaste planten aan de slag, zondag 13 maart 
o Vroegochtendwandeling en ontbijt, zondag 20 maart 
o Snoeien van sierheesters en bomen, zaterdag 26 maart 
o Pagelu castle – group show, weekends 9-10, 16-17 en 23-24 april 
o 20 jaar tuinreizen met Hortus ter Saksen, donderdag 21 april  
o Plantenruilbeurs, zondag 1 mei 
o Schilderijen natuur, zondagen 1 en 8 mei 
o Kruidenkussen maken, dinsdag 3 mei 
o Inpolderen – ontpolderen,  weekends 14-15 en 21-22 mei 
o Wild in Vlaanderen, zaterdag en zondag 21 en 22  mei 
o Chelsea Flower Show, Londen, vrijdag 27 mei 
o Expo in het kasteel, weekends 28-29 mei, 4-5 juni 
o Dag van het park, het park gelukkig dichtbij, zondag 29 mei 
o Wandelingen in Hof ter Saksen, zondagen 24 januari, 3april en 5 juni 
o SASK in het kasteel, weekends 11-12 en 18-19 juni  
o Eetbare bloemen, woensdag 15 juni  
o Montmartre VII, zondagen  3 juli, 7 augustus en 4 september  
o Natuurtochten, zondagen 10 januari, 7 februari, 6  maart, 10 april, 8 

mei, 5 juni en 11 september 
o Brief van Simon 

Tuincafetaria open vanaf 6 maart 
zon- en feestdagen, 14 – 18 uur 
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN 

Mijn bedrijfsmethode doorheen het jaar 
Zondag 31 januari 2016 , 9.30  - 12 uur 
Gaston Van De Vloet noemt zichzelf de uitvoerder van de imker, 

zijn vrouw. Gaston heeft de nodige ervaring weten op te doen als 

imker en koninginnenteler. Samen met zijn vrouw brengen ze hun 

jaarlijkse 'vakantie'  door bij een beroepsimker in Oostenrijk. Veel 

tijd om te genieten is er niet want man en vrouw steken van 's 

morgens vroeg tot 's avond laat een handje toe in de professionele 

imkerij. Hierdoor weet Gaston telkens vele nieuwigheden en 

evoluties over de imkerij mee te delen. Hij is een bedreven lesgever 

en weet het aanwezige publiek steeds te boeien. 
o Organisatie: Wase Imkersbond i.s.m. NEC Hof ter Saksen, gemeente 

Beveren 
o Lesgever: Gaston Van De Vloet, imker 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Gratis inkom 

 
Vogeltrek (met een knipoog naar tuinvogels)  
Maandag  15 februari  2016, 19.30 – 22 uur 

De vogeltrek is een van de meest boeiende natuurfenomenen. 

Tegen de fenomenale prestaties die soms piepkleine vogels kunnen 

leveren, vallen onze Olympische spelen in het niet. Tijdens deze 

voordracht gaan we in op de mechanismen die er achter zitten. 

Hoe  bereiden vogels zich voor op die grote onderneming, hoe 

oriënteren ze zich (en hoe weten we dat), hoe hoog  en hoe ver 

vliegen ze, stoppen ze onderweg of vliegen ze rechttoe 

rechtaan, met welke problemen en gevaren hebben ze af te 

rekenen, enz. ? Af en toe maken we een zijsprongetje naar onze 

tuinvogels. De spreker is Koen Leysen van Natuurpunt CVN en als 

coördinator van de vogeltrektellingen in Vlaanderen gepassioneerd 

bezig met dit onderwerp. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
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o Lesgever: Koen Leysen, Natuurpunt CVN 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren  
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 10 februari 2016 
o Deelname: 5 euro 

 
Basiscursus ecologische moestuin 
Maandagen 15, 22 en 29 februari en dinsdag 7 maart 2016,  
19.30 – 22 uur 
Tuinieren: een ideale ouder-kind beleving met als resultaat lekkere 
zelfgekweekte groenten. Hoe maak je tuinieren met je kind extra 
leuk en boeiend? Marijke Bornauw van Ina Maka vzw deelt haar 
tuinierervaring met kinderen. Je krijgt slimme tips en handige trucs 
en hoort welke activiteiten kinderen aanspreken. Hoe leer je hen 
spelenderwijs iets bij over tuinieren? Hoe maak je van wieden een 
leuke bezigheid? Na deze inspiratieavond voor ouders en 
opvoeders ga je naar huis met een massa plezante ideeën. Je zal 
popelen van verlangen om samen met je kind in de tuin te starten. 
o Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en 

gemeente Beveren 
o Lesgever: Fleur Leroy, VELT 
o Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven tot 5 februari 2016 bij Vormingplus Waas-en-Dender,  

T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender 
o Deelname: 40 euro, met korting: 20 euro  
o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 740 6946 , code 

160215 NCA 

Natuurfotografie voor beginners  
Woensdag 9 maart, 19.30 – 22 uur - basisprincipes 

Zaterdag 19 maart, 14 – 16.30 uur – foto ’s  

Woensdag 23 maart, 19.30 – 22 uur – bespreking  

De meesten onder ons hebben wel een compact digitaal 
fototoestel. Je maakt er vaak mooie foto’s mee, maar soms vraag je 
je toch af hoe het komt dat er eentje helemaal de mist ingaat. In 
deze minicursus leren we je hoe je meer uit je toestel kunt halen en 
hoe je met een beetje extra kennis en goed kijken mooie 
natuurfoto’s kunt maken. 

http://www.hortus-ter-saksen.be/
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De lesgever zal op de eerste avond de basisprincipes van fotografie 
uiteenzetten. Tien dagen later gaan we op stap in Hof ter Saksen 
om zelf foto’s te maken onder begeleiding. Die bespreken we de 
donderdag daarna in groep om van elkaar te leren. 

We richten ons in de eerste plaats op beginners met digitale 
compact camera’s, maar ook anderen zijn welkom. Breng je toestel 
naar elke les mee. 

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Lesgever: Dirk De Roose 
o Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 1 maart 2016 
o Deelname : 20 euro, betaling bij aanvang eerste les minicursus 

Met vaste planten aan de slag 
Zondag 13 maart, 9.30 – 12 uur 

De plantenborders in de buurt van de oranjerie werden jaren terug 
aangelegd als borders met talrijke prairieplanten. Plantenverloop 
en de aanwezigheid van enkele dominante plantensoorten nodigen 
uit tot heraanleg. We zijn op zoek gegaan naar juiste 
plantencombinaties, ligging en bodem mooi in acht genomen. Ook 
nu worden structuurplanten, aspectplanten, begeleidende planten 
en pendelplanten meegenomen. Tijdens deze zondagochtend 
geven we de prairieborders van Hof ter Saksen een nieuwe look in 
een workshop met wat uitleg om mee huiswaarts te nemen. Wil 
niet iedereen een plantenborder waar het onderhoud zich beperkt 
tot maaien na de winter en wat wieden in de lente? Voor deze 
praktijksessie voorzie je best aangepaste kledij. 

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Lesgevers: Etienne D’Hollander en Christa Maes 
o Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 10 maart 2016 
o Deelname: 5 euro 

http://www.hortus-ter-saksen.be/
http://www.hortus-ter-saksen.be/
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Snoeien van sierheesters en bomen  
Zaterdag  26 maart 2016, 13.30 – 17 uur 

Goed snoeien levert belangrijke voordelen op : een goede 
ontwikkeling van de jonge naar de volwassen plant en  een goed 
evenwicht tussen groei en bloei bij uitgegroeide sierheesters met 
het oog dit zolang mogelijk te behouden.  Bovendien kan snoei 
oudere planten prikkelen om opnieuw te groeien en over te gaan 
tot nieuwe scheutvorming. Met de juiste begeleidingssnoei kunnen 
bomen duurzaam, stabiel en goed gevormd uitgroeien. We leren 
dat snoeien bepaald wordt door het bloeitijdstip en de ouderdom 
van de takken waarop ze bloeien. Op de juiste manier snoeiwonden 
maken, zorgt voor een snellere overgroeiing en beperkt infecties. 
Geschikt gereedschap maakt het snoeiwerk efficiënt en 
gemakkelijk. Voor deze praktijksessie voorzie je best aangepaste 
kledij en je eigen snoeimateriaal. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m Land- en tuinbouwcentrum 

Waasland 
o Lesgever: Jan Van Bogaert 
o Plaats: bioklas in oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 

Beveren  
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 20 maart 2016 
o Deelname: 10 euro, incl. tekst 

20 jaar tuinreizen met Hortus ter Saksen  
Donderdag 21 april 2016, 20 - 22 uur 

Een van de meest gesmaakte activiteiten van onze vereniging is de 
jaarlijkse tuinreis die telkens in de lente georganiseerd wordt. Deze 
trips hebben ons reeds kennis laten maken met prachtige tuinen in 
Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Vanavond 
willen we aan de hand van foto’s een terugblik geven op de meest 
opmerkelijke tuinen die we in de loop van de jaren hebben bezocht 
en waarbij ongetwijfeld de herinneringen aan zoveel moois zullen 
opborrelen. Warm aanbevolen voor wie er ooit bij was, of wie er 
eens bij wil zijn.  
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Tuinenliefhebber François Seghers 
o Plaats: Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 

http://www.hortus-ter-saksen.be/
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o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 
info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 10 april 2016 

o Gratis deelname 
 

Kruidenkussen maken 
Dinsdag 3 mei 2016, 19.30 – 22 uur 
In deze workshop maken we van een lapje stof een volledig 
natuurlijk kussen dat heerlijke geuren verspreidt. Je krijgt een 
uitgebreide uitleg over de planten en kruiden die je kan gebruiken 
en welke werking sommige daarvan op onze slaap uitoefenen. 
Nadien gaan we zelf aan de slag en stellen we ons eigen 
droomkussen samen. Meebrengen: 2 lapjes stof van ong. 20 op 20 
cm en naaigerief. 
o Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en 

gemeente Beveren 
o Lesgever: Lieve Galle, herboriste 
o Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven tot 23 april 2016 bij Vormingplus Waas-en-Dender,  

T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender 
o Deelname: 10 euro, met korting: 5 euro  
o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 740 6946 , code 

160503 NCA 

 
Eetbare bloemen 
Woensdag 15 juni 2016, 19.30 – 22 uur 
Bloemen versieren al eeuwenlang ons huis en onze tuin, ze geven 
geur aan onze parfums, zorgen met hun geneeskrachtige werking 
voor de gezondheid van geest en lichaam ... Sommige bloemen zijn 
ook eetbaar en vormen een prachtige decoratie voor gerechten. 
Maar dan is het belangrijk om te weten welke bloemen je kan eten, 
wanneer en waar je ze kan plukken en hoe je ze kan verwerken. Dat 
komt allemaal uitgebreid aan bod. 
o Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en 

gemeente Beveren 
o Lesgever: Lieve Galle, herboriste 
o Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven tot 5 juni 2016 bij Vormingplus Waas-en-Dender,  

T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender 
o Deelname: 10 euro, met korting: 5 euro  

http://www.hortus-ter-saksen.be/
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o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 740 6946 , code 
160615 NCA 

 

 

IN EN OM HOF TER SAKSEN 

Grote vogelweekend, ook in Hof ter Saksen 
Zondag 17 januari 2016 , 10 - 16 uur 

In het kader van de jaarlijkse nationale vogeltelling nodigen 
Natuurpunt-WAL en de Beverse Groendienst alle natuurvrienden 
uit om in Hof ter Saksen kennis te maken met de vogels die er 
wonen en overwinteren. Je krijgt de kans om met telescoop en 
verrekijker van achter een kijkwand de vogels te observeren. 
Daarenboven staan natuurgidsen ter beschikking om deskundige 
uitleg te geven. Net zoals bij vorige edities verwachten wij veel 
soorten op  en in de omgeving van de voederplaats :  grote bonte 
specht, groene specht, roodborst, boomklever, boomkruiper, 
winterkoning, koolmees, pimpelmees, kuifmees, houtduif, 
waterhoen, merel, zwart mees, zwarte kraai, vink, groenling, kauw, 
gaai, ekster en de in het park wonende olijke eekhoorns met hun 
acrobatische kunstjes. Je kan vandaag ook praktische kennis 
opdoen om van de eigen tuin een vogelparadijs te maken.  
Iedereen welkom. 
o Organisatie: Natuurpunt-WAL en groendienst Beveren 
o Vogels kijken met natuurgidsen van Natuurpunt-WAL 
o Plaats: paviljoen links van de oranjerie in park Hof ter Saksen 
o Info: Jerome De Bock, T 03 775 97 47 
o Gratis deelname 

Vroegochtendwandeling en ontbijt  
Zondag 20 maart 2016, 5.30 – 9.30 uur 

Bos-  en tuinvogels laten zich zelden rustig bekijken. Bovendien zijn 
de KBV's (Kleine Bruine Vogeltjes) onder hen moeilijk uit elkaar te 
houden. Gelukkig hebben ze allemaal hun eigen roep en zang, en 
dat helpt ons om ze te herkennen. Het luidruchtigst zijn ze in de 
vroege lente en dan vooral in de voormiddag. Roodborstjes,merels 
en zanglijsters beginnen al voor zonsopgang. Daarom verwachten 
wij u om halfzes in Hof ter Saksen voor een rustige wandeling met 
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veel luisterstops  om zo kennis te maken met onze gevederde 
vrienden . 
 
De grote lijster zullen we waarschijnlijk niet te horen krijgen, want 
die slaapt uit tot een uur of tien en dan zitten wij al lang in de 
oranjerie aan het ontbijt. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw  
o Vogelkenner Guido Borghijs, Natuurpunt WAL 
o Plaats: Oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of 

info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 10 maart 2016 
o Deelname : 15 euro, incl. ontbijt met koffie, thee en fruitsap 

Plantenruilbeurs 
Zondag  1 mei 2016, 10 - 18 uur  

Op deze beurs worden plantenliefhebbers in de gelegenheid 
gesteld hun planten te verkopen of te ruilen. Zowel 1-jarigen, vaste 
planten, struiken, bomen, water- als kamerplanten komen in 
aanmerking. Standhouders bekomen een gratis standplaats en 
nemen deel voor een halve of een hele dag. In ruil hiervoor wordt 
een assortiment van 10 planten afgestaan voor een gezamenlijke 
ruilstand, waar je ook planten van arboretum Hof ter Saksen vindt. 
Informatieve stands waar planten duidelijk van een naamkaartje 
zijn voorzien of waar vlot advies kan ingewonnen worden, kunnen 
meedingen voor een prijs van de gemeente Beveren.  
o Organisatie: groendienst Beveren 
o Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of 

christa.maes@beveren.be 
o Standhouders schrijven in voor 1 april 2016 
o Gratis voor standhouders en bezoekers. 

Wild in Vlaanderen 
Zaterdag 21 mei, 20 uur – 22 uur en zondag 22 mei, hele dag 

Maak met de hele familie kennis met wilde zoogdieren in onze 
Vlaamse natuur in Hof ter Saksen. Ontdek de kleinste 
zoogdieren op de muizenwandeling en de lichtste zoogdieren 
op de vleermuizenwandeling of de grootste zoogdieren tijdens 
nog een andere activiteit. 

http://www.hortus-ter-saksen.be/
mailto:christa.maes@beveren.be
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Via de grote doe-zoektocht op zondag kom je alles te weten over 
het verborgen leven van zoogdieren en de uitdagingen om er in ons 
volgebouwde Vlaanderen mee samen te leven. Doe mee en win 
een van de vele prijzen! 
o Organisatie: zoogdierenwerkgroep natuurpunt i.s.m. NEC Hof ter 

Saksen, gemeente Beveren 
o Plaats: Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info: www.wildinvlaanderen.be (website later up-to-date) 
o Gratis 

Dag van het park : het park gelukkig dichtbij ! 
Zondag 29 mei 2016, 14 - 18 uur  

Op deze dag van het park wil groendienst Beveren  de bezoekers 
van de tuin Hof ter Saksen China laten proeven. Wist u dat de 
collectie in Hof ter Saksen talrijke planten uit China telt? U leert ze 
kennen tijdens een zoektocht of terwijl u aan het zenlopen bent.  
Theedame Yizi, ontwerper van het Chinees theepaviljoen, houdt 
een Chinese theeceremonie, zoals ze al eerder deed in Hof ter 
Saksen. Een absolute aanrader! 
o Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren  
o Plaats: Chinees theepaviljoen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Gratis deelname aan de zoektocht met leuke prijzen 
o Deelname Chinese theeceremonie van 14.30 – 16.30 uur:  

10 euro p.p., reservatie noodzakelijk via T 03 750 18 60 of 
christa.maes@beveren.be 

Oogstfeest!  
Zondag  25 september  2016, 14 – 18 uur  

Vandaag is het 2-jaarlijkse oogstfeest weer van de partij. De 
sapmobiel van Frederic Lerouge is actief en er is weer heel wat te 
beleven om de oogst van appelen en peren te vieren. We lopen de 
boomgaard in op zoek naar de appel- en perenexpo meegebracht 
door de specialisten van de nationale boomgaardenstichting. Je kan 
het fruit proeven, enkele kilo’s kopen of aansluiten bij het begeleid 
bezoek in de boomgaard.  Animaties  houden we nog even in 
beraad. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Nationale 

Boomgaardenstichting vzw, Wase Imkersbond en Velt  
o Plaats: boomgaard  Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 

http://www.wildinvlaanderen.be/
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o Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of 
christa.maes@beveren.be 

o Gratis deelname 

Natuurwandelingen in Hof ter Saksen 
Zondag 24 januari 2016, 14 - 16 uur 

Alhoewel de meeste bomen en struiken al een tijdje hun bladeren 

hebben verloren, kunnen we ze toch  nog herkennen aan de vorm 

van de kruin, hun knoppen en hun schors. Uiteraard bekijken we 

uitgebreid onze winterbloeiers. Rond deze tijd staan normaliter de 

toverhazelaars op hun mooist. Maar ook de Japanse dwergkwee, 

het winterzoet, de winterkamperfoelie, … laten ons in bewondering 

staan. Kortom, een wandeling waarbij heel wat te ontdekken valt, 

zelfs in de winter ! 

Natuurgids: Chris Van Nieuwenhuyse 

 

Zondag 3 april 2016, 14 - 16 uur 

Hof ter Saksen is op haar mooist in de lente! Heel wat heesters 
staan in bloei, denken we maar aan Spirea, Poncirus, Prunus, 
Cornus en Viburnum. Laten we ook Magnolia in haar pracht niet 
vergeten! Met wat geluk ontluikt de zakdoekjesboom al. De gids 
van vandaag schenkt graag aandacht aan coniferen zoals spar, den, 
Juniperus en Taxus en wat die in de lente laten zien. 
Natuurgids: Anita Morjaen 
 

Zondag 5 juni 2016, 14 - 16 uur 

Tijdens deze bijna zomerwandeling speuren de kleinsten naar 
sporen. De ouderen worden ingeleid in de verschillende 
plantenfamilies die met regelmaat op het pad verschijnen.   
Natuurgidsen:  Hilde Van Strijdonck en Jan Van Bogaert 

 

o Organisatie wandelingen: Natuurpunt - CVN-Waasland 
o Verzamelplaats: schuilhuis tegenover kasteel Hof ter Saksen, Hof ter 

Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of 

christa.maes@beveren.be 
o Gratis  

 

mailto:christa.maes@beveren.be
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TENTOONSTELLINGEN 

Pagelu Castle - Group Show 
Installations – mixed media - paintings  

Weekends 9 – 10, 16 - 17 en 23 – 24 april 2016,  

14 -18 uur 

Luc Cappaert toont enkele werken uit de reeks ‘In de diepte van 
het donker’, 'Wit' tapijt als drager van zwarte pigmenten, zowel in 
oost-Indische inkt als olieverf, met wit als drager van zwart. De 
keuze voor tapijt heeft tot doel enerzijds letterlijk en anderzijds 
figuurlijk het fragiele te symboliseren in dialoog of contrast met het 
harde, onbekende en duistere van het donker 'zwart'. 
Het werk van Paul Michiels is erg veelzijdig: van tekeningen, 
schilderijen en grafisch werk tot installaties waarin objets trouvés, 
de kindertijd, kwetsbaarheid en verval een centrale rol spelen.  
Geert Bosschaert (Gezabo Coebosstinof) exposeert tekeningen en 
collages, voor de gelegenheid geïnspireerd door de wondere 
wereld van Paul Michiels, maar met zijn eigen karakteristieke toets. 
o Exposanten: Luc Cappaert, Paul Michiels en Geert Bosschaert 
o Plaats:  kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info : Luccappaert7@gmail.com 
o Gratis  

Schilderijenexpo natuur  
Zondagen 1 en 8 mei 2016, 10 – 18 uur 

Deze  expo is een organisatie van de Sint-Janskunstvrienden, een 

groep met voornamelijk  Beverse amateurkunstenaars die in 2016 

30 jaar bestaat.  Vooral  landschappen, bloemenstillevens  of alles 

wat met het domein Hof ter Saksen te maken heeft,  zal te zien zijn. 

De meeste  werken zijn  in olie-, water-  of acrylverf gemaakt.  

Hilaire en Bea Schelfhout,  Wilfried Janssens  en  Frida Stevens zijn 

enkele namen van deelnemende kunstenaars. 

o Organisatie: Sint-Janskunstvrienden i.s.m. NEC Hof ter 
Saksen,gemeente Beveren 

o Plaats:  kasteel Hof ter Saksen 
o Info : stefan.janssens8@icloud.com 
o Gratis  
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Inpolderen - ontpolderen  
Weekends 14 – 15 en 21 - 22 mei 2016, 14 – 18 uur 

De Hedwigepolder is het uitgangspunt van dit project, een  

combinatie van foto's en schilderijen.  Marc Verbeeck zocht naar 

een eenheid van kleur en naar grafische elementen in het 

landschap waarbij foto's en schilderijen dicht bij elkaar aansluiten. 

Een reeks tekeningen en schilderijen die soms een klein detail 

uitvergroten en foto's waarin met het licht wordt gespeeld, zorgen 

voor een bijzondere afwisseling. 

o Exposant : Marc Verbeeck, Haasdonk 
o Plaats:  kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Info : marc_verbeeck@hotmail.com 
o Gratis  

Kunstexpo in het kasteel en op het eiland 
Weekends 28 - 29 mei en 4 – 5 juni 2016, 14 – 18 uur 

De mens is door de eeuwen heen gefascineerd geweest door de 

natuur. Tenslotte maakt hij er zelf deel van uit. De kunstenaar 

tracht door te dringen tot de essentie van wat de natuur te bieden 

heeft.  Op vlak van beeldende kunsten, literatuur of muziek tracht 

hij vat te krijgen op dit fenomeen om zo zichzelf beter en correcter 

te kunnen definiëren. Deze  tentoonstelling laat zien hoe elk 

kunstenaar zijn of haar interpretatie geeft aan de natuur met een 

sculptuur, een tekening, een schilderij, … 

De uitdrukking van de natuur zal uiteindelijk resulteren in het 

afdwingen van respect voor  moeder aarde . Tevens is dit een 

dringend signaal om een halt toe te roepen aan de afbraak die in de 

toekomst dreigt. 
o Exposanten : Greet Bogaerts, Paul Broeckaert, Bettina De Bruyne, Paul 

De Wachter, Karlien De Witte, Mariette Elegeert, Jan Melis, Peter 
Raedschelders, André Roelant, Nicole Roggemen, Joep Struyk, Astrid 
van der Kreeft, Anne Van Dyck, Paul Van Haegenbergh, Vera Van 
Havere, Irène Van Huffelen, Patrick Van Keer, Willy Verdickt, Robert 
Vlegels en Diana Wagemans  

o Plaats:  kasteel en kasteeleiland Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 
9120 Beveren 

o Gratis 
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Eindejaarsexpo SASK in het kasteel 
Weekends 11 – 12 en 18 - 19 juni 2016, 14 – 18 uur 

In deze tentoonstelling wordt het werk getoond van de 

afstuderende leerlingen van de hogere graad en specialisatiegraad 

beeldhouwen (compositie)van de Stedelijke academie voor Schone 

Kunsten , Sint-Niklaas. De leerlingen hebben in hun opleiding een 

eigen parcours afgelegd. Ze ontwikkelden hun eigen beeldtaal door 

het verwerven van technische vaardigheden en materialenkennis 

als  het inhoudelijk aspect.  Dit resulteert in een boeiende 

tentoonstelling met een verscheiden palet aan beelden. 

o Exposanten : Johanna Hopmans, Hugo Kaïret, Gonda Martens, Sofie 
Mulkens, Marion Slingerland, Anna Soudokova, Leen Staes, Herman 
Thierens en  Guido Verlaet  

o Plaats:  kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Gratis  

Montmartre VII  
Zondagen 3 juli, 7 augustus en 4 september 2016, 13 - 18 uur 

Tekenaars, schilders, beeldhouwers, grafici, fotografen en alle 
andere kunstenaars die zin hebben om hun werken naar het 
publiek te brengen, zijn van harte welkom  op Montmartre VII.   
Ook in 2016 wordt Montmartre een evenement voor alle leeftijden. 
Net als in 2014 organiseert Kunst Montmartre  een kunstwedstrijd 
voor de jeugd van 6 tot 12 jaar waaarbij niet te vergeten :  
deelnemen is belangrijker  dan winnen.  Jonge muziekgroepen of 
individuele muzikanten  worden gevraagd om voor ambiance te 
zorgen.  Montmartre in Hof ter Saksen, dat staat garant voor een 
gezellige familienamiddag.  
o Organisatie: Kunst Montmartre i.s.m. gemeente  Beveren 
o Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
o Inschrijven als standhouder bij Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, 9120 

Melsele of via lut@boks.be of op M 0476 97 05 89. 
Standhouders betalen voor een standplaats van 5 m bij 5 m, 5 euro en  
voorzien zelf tent, parasol, zeil of andere attributen om werken ten 
toon te stellen. Voor de bruikleen van een tafel en 4 stoelen wordt 5 
euro borg aangerekend. 

o Gratis voor bezoekers 
 

mailto:lut@boks.be
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TUINENREIZEN en DAGUITSTAPPEN 

Tuinreis Noord Londen en East-Anglia 
Hemelvaart, donderdag 5 mei tot zondag 8 mei 2016 

De tuinreis van 2016 neemt ons mee naar de noordflank van 

Londen en East-Anglia. Op donderdag rond de middag strekken we 

onze benen in het Queen Elizabeth Olympic Park. Het werd 

speciaal aangelegd ter gelegenheid van de gelijknamige spelen en 

vormt langs de River Lea een lange groene slinger door het hart van 

de stad, die bij de minste zon veel Londenaars naar buiten lokt. 

Rond de tuin is de olympische infrastructuur erg prominent 

aanwezig. We maken de dag vol met een bezoek aan de tuinen van 

Hatfield House, in 1611 gebouwd door de eerste graaf van 

Salisbury, Robert Cecil. In the Old Palace brachten de kinderen van 

Hendrik VIII een groot deel van hun jeugd door. De tuinen werden 

in het begin van de 17de eeuw ontworpen door John Tradescant de 

Oudere. Nu wisselen tuinen uit verschillende stijlperiodes elkaar af. 

De nacht brengen we door in het gezellige Grim’s Dyke Hotel, ooit 

de woning van William Gilbert (van Gilbert and Sullivan), auteur van 

vele komische opera’s.  

Dag twee brengt ons naar twee parken in de noordrand van 

Londen: Woburn Abbey en Wrest Park. Woburn Abbey ligt in een 

gigantisch domein waar hele kuddes herten vrij rondlopen. De tuin 

zelf werd gedeeltelijk ontworpen door Humphry Repton. Er is een 

kleine tentoonstelling waar je een aantal tekeningen van de 

beroemde tuinarchitect kunt bewonderen. In 1787 liet de zesde 

hertog van Bedford de ”Chinese melkerij” bouwen, om er zijn 

collectie Chinees porselein in onder te brengen.  Ook de bijna 

tweehonderd jaar oude doolhof in haagbeuk is heel bijzonder, met 

in het midden een Chinees paviljoen naar een tekening van William 

Chambers.  De namiddag brengt ons naar Wrest Park, een tuin die 

ruim drie eeuwen overspant. De hoofdstructuur dateert uit de 

tweede helft van de 17de  eeuw en dat is heel zeldzaam in 
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Engeland. Aan het einde van een rechthoekige vijver staat het 

Archer Pavilion, tussen  1709 en 1711 in barokke stijl opgetrokken. 

Bij zijn bezoek op het einde van de 18de eeuw vond Horace Walpole 

het “het lelijkste ding dat hij ooit gezien had”. Na de tweede 

wereldoorlog huisvestte het domein een tijdlang het National 

Institute for Agricultural Engineering. In 2006 nam English Heritage 

kasteel en park over en begon aan een ambitieus 20-jarenplan om 

het park in al zijn glorie te herstellen. De avond (en de volgende) 

brengen we door in de Maid’s  Head Hotel (Norwich), het oudste 

van Engeland.  

Zaterdag bezoeken we Blickling Estate. Sir Henry Hobart bouwde 

Blickling Hall rond 1620. Het landgoed had toen al faam omdat 

Anne Boleyn er geboren zou zijn. Het geldt nu als  een 

typevoorbeeld van een Jacobijns landgoed. De tuin biedt een 

afwisseling van intieme hoekjes, formele vlakken en ruime 

vergezichten en is trots op zijn orangerie uit 1782. The Old 

Vicarage in East-Ruston van Alan Gray and Graham Robson is voor 

velen een van de mooiste hedendaagse tuinen, met talloze 

tuinkamers en een hele reeks aan sferen, intensief beplant en 

prefect onderhouden. Het meest intrigerende stukje is misschien 

wel de Desert Wash. We sluiten de dag af in Raveningham, de 

woning van de huidige voorzitter van de RHS, Sir Nicholas Bacon. 

De familie Bacon woont er al sinds 1735. De wat excentrieke 

Priscilla Lady Bacon had de tuin gedurende ruim 50 jaar met veel 

liefde uitgebouwd. Na haar dood was hij wat in verval geraakt, 

maar zijn status als voorzitter heeft Sir Nicholas ertoe aangezet 

hem in al zijn glorie te herstellen. Na de storm van 1987 is er een 

nieuw arboretum aangelegd, naar een plan van Roy Lancaster. Sir 

Francis heeft als zijn millenniumproject een groot meer in het 

landgoed laten uitgraven. 

Zondag zakken we terug af naar Dover. De tuin van Beth Chatto in 

Elmstead Market behoeft geen krans.  Zowel haar droge tuin en 

haar natte tuin als haar bostuin zijn een begrip  en niet in het minst 

omdat ze er ook aangenaam lezende boeken over heeft 
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geschreven. De RHS-tuin van Hyde Hall is in de laatste decennia 

uitgegroeid tot een trefpunt voor de leden in East-Anglia. Hellen en 

Dick Robinson begonnen de tuin uit het niets in 1955. Zij schonken 

hem aan de RHS in 1993. Elk jaar neemt hij aan belang toe en 

komen er nieuwe stukken bij.  Ondertussen kun je er gemakkelijk 

een paar uur in doorbrengen zonder je ook maar een minuut te 

vervelen.  

o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Reizen Verhoeven lic. A5741 
o Reisbegeleiding:  Dirk De Roose 
o Info: dirk.de.roose@scarlet.be of T 03 771 49 24 
o Prijs: 525 euro (supplement single : 135 euro), voorschot 100 euro p.p; 

In deze prijs is alles inbegrepen, behalve de drank en het middageten. 
o Restsaldo op rekening BE 09 6528 2961 9157 van Hortus ter Saksen 

vzw met melding East-Anglia en dit voor 20 april 2016. 

Chelsea Flower Show 
Vrijdag 27 mei 2016, 7 – 22.30 uur  

Net zoals de voorgaande jaren organiseren we weer een dagtrip 
naar het mekka van de tuinliefhebbers: de Chelsea Flower Show op 
de terreinen van de Royal Hospital in het centrum van Londen. 
De plaats van afspraak is het station Brussel-Zuid . Vandaar nemen 
we de Eurostar naar London- St. Pancras en dan de metro zodat we 
rond 9.30 uur plaatselijke tijd op de show aankomen. Omdat het 
redelijk druk kan zijn ter plaatse is het bezoek vrij. ’s Avonds gaan 
we in groep met de metro terug naar St. Pancras waar we rond 
19.30 uur de trein richting Brussel nemen om in Brussel- Zuid aan 
te komen rond 22.30 uur. Tuin- en plantenliefhebbers wereldwijd 
zien telkenjare reikhalzend uit naar dit evenement. 
o Organisatie: Hortus ter Saksen vzw 
o Reisbegeleiding:  François Seghers  
o Plaats en afspraak:  Station Brussel – Zuid om 7 uur. Hier nemen we 

rond 8 uur de Eurostar naar Londen St. Pancreas. Terugkomst rond 
22.30 uur in Brussel. 

o Info: francoisseghers@skynet.be 
o Prijs: 210  euro, incl. verplaatsing met Eurostar aan groepstarief (heen 

en terug), inkom aan het tarief voor Royal Horticultural Society-leden 
en metrorit (heen en terug)  in Londen. Mogelijkheid om kostendelend 
vanuit Beveren de verplaatsing naar Brussel - Zuid met eigen wagens 
te organiseren. 

mailto:dirk.de.roose@scarlet.be
mailto:francoisseghers@skynet.be
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o Inschrijven door overschrijving van 210 euro op BE 09 6528 2961 9157  
van Hortus ter Saksen vzw met vermelding naam en ‘Chelsea’ en dit 
voor 1 maart 2016 
 

NATUURTOCHTEN 

Zondag 10 januari 2016: luswandeling 

Damme – Oostkerke - Hoeke (23 km) 
We vertrekken vanuit het cultuurhistorisch Damme en wandelen 

vervolgens langs kanalen en met populieren beplante dijken.  

Ingepolderde gronden en kreekrestanten getuigen hier van de 

eeuwenlange strijd tussen mens en water. 

o Afspraak : 9.30 uur aan de parking aan de Damse Vaart Zuid, zo’n 300 
m voor het cemtrum van Damme aan de weg Brugge-Damme. 

o Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81  of marc.castelyns@scarlet.be  

 
Zondag 7 februari 2016: luswandeling Halle – 
Zoersel – Schilde (23 km) 
Direct na het historisch en pittoresk boshuisje trekken we het 
Zoerselbos in.  We volgen de vallei van de Grote Schijn.  Via het 
langste GR-pad van Europa stappen we naar het eindpunt. 

o Afspraak : 9.30 uur aan de parkeervakken in de  Boshuisweg 
Halle-Zoersel ter hoogte van de taverne In de Wandeling  

o Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81  of marc.castelyns@scarlet.be 

 
Zondag 6 maart 2016: luswandeling Torhout 
(21 km) 
Het eerste stuk gaat door het Wijnendalebos, daarna gaan we 
verder langs velden en kleine wegeltjes om langs de Groene 62 
terug bij de start aan te komen.      
o Afspraak : 9.30 uur  parking aan het kasteel van Wijnendale – hoek 

Oostendestraat/Fonteinpad, Torhout. 

o Inschrijven bij Freddy  M 0475 92 34 84  

of freddy.moorthamer@skynet.be 
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Zondag 10 april 2016: luswandeling 
Drieslinter – Zoutleeuw (23 km) 
Vanuit het charmante dorp Drieslinter stappen we naar het 

verrassende Zoutleeuw.  Daarna trekken we naar het 

provinciedomein Het Vinne dat sinds 2004 een serieuze 

gedaantewisseling heeft ondergaan. 

o Afspraak : 9.30 uur  parking aan de kerk in Drieslinter (Grote 
Steenweg) 

o Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81  of marc.castelyns@scarlet.be  
 

Zondag 8 mei 2016: luswandeling Thuin, 
Lobbes, deels GR 128/129 (23,7 km) 
Weer een stukje ongekend Henegouwen ten zuiden van Charleroi: 

Thuin en Lobbes met de abdij van Aulne, resten van een rijk 

cultuurverleden, sluimerend in de meanders van de Samber. 

o Afspraak : 9.30 uur  op de Place du Chapitre nabij het Belfort van 

6530-Thuin  

o Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of  

freddy.moorthamer@skynet.be 

Zondag 5 juni 2016: luswandeling Grand - 
Halleux (24 km)  
Het land van de Salm in de Hoge Ardennen: wisselende 

landschappen, uitgestrekte bossen, charmante beekvalleien en een 

woelige geschiedenis, waarvan de grenspalen getuigen zijn. 

o Afspraak : 9.30 uur  tegenover de kerk van 6698-Grand-Halleux, Rue 
Capitaine Lekeux (N68) (ten noorden van Vielsalm) 

o Inschrijven bij  Freddy M 0475 92 34 84 
of freddy.moorthamer@skynet.be 

 
Zondag 11 september 2016: luswandeling 
Falmignoul (22,2 km) 
Tussen Givet en Dinant snijdt de Maas zich een weg doorheen 

indrukwekkende rotsmassieven. We wandelen in het 

mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
mailto:freddy.moorthamer@skynet.be
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karakteristieke Condroz-landschap tussen Waulsort en de beneden-

Lesse. 

o Afspraak:9.30 uur aan de  kerk van 5500 Falmignoul, Rue du Cretia  
o Inschrijven bij  Marc M  0494 12 86 81 of  marc.castelyns@scarlet.be 

Bijdrage voor alle tochten : 2 euro per persoon of 4 euro per gezin.  

 

  

mailto:marc.castelyns@scarlet.be
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 BRIEF VAN SIMON 
Beveren, oranjerie, januari 2016 

Beste, 

Gisteren vloog een schitterende diamant voorbij mijn raam.  En 

vandaag streek het vliegende juweel neer: zowaar een ijsvogel 

(Alcedo atthis) kwam zich wassen aan mijn vijver.  Keer op keer een 

duik in het heldere water en dan maar poetsen.  Dit alles op slechts 

vier meter afstand.  Dit tafereel herhaalde zich enkele dagen, tot hij 

verdween om zijn tocht zuidwaarts verder te zetten.  (Een 'hij', 

want te herkennen aan de zwarte kleur van de basis van de 

ondersnavel.  Bij het vrouwtje is die dof rood.) Bekijk de zeer mooie 

foto's en filmpjes op www.ijsvogels.nl.  Buiten de trekperiode zal je 

ijsvogels niet zo veel kunnen waarnemen want ze hebben helder 

traagstromend water nodig met veel kleine visjes. 

Deze waarneming brengt dat mooie Grieks mythologisch verhaal in 

herinnering over het liefdeskoppel Ceyx en Alkyone, waarnaar twee 

andere ijsvogelgeslachten zijn genoemd.  Ceyx was de zoon van de 

avondster Hesperus en Alkyone was de dochter van Aeolus, god 

van de wind.  Het vertoornde de arrogante en jaloerse oppergoden 

Zeus en Hera dat de aardse geliefden zich soms naar hen noemden.  

Daarom lieten zij Ceyx in de Egeïsche Zee omkomen in een storm.  

Uit wanhoop wierp Alkyone zich tenslotte ook in zee.  De 

oppergoden kregen toch wat wroeging en veranderden Ceyx en 

Alkyone in ijsvogels.  Zij bevalen Aeolus zich koest te houden om de 

drijvende nesten van de vogels niet te verwoesten.  In bepaalde 

Griekse plaatsen noemt men die windstille en warme dagen in 

december-januari tot vandaag nog de Alkyoniden. Mooi toch hoe 

het heden wortelt in het verleden. 
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Maar terug naar onze ijsvogel met zijn azuurblauwe rugstreep, zijn 

turquoise kop, zijn malachietgroene schouders en rug en zijn 

oranje-okeren borst; terecht in het Engels de Kingfisher genoemd.  

Vergeleken met het uiterlijk van onze andere vogels is de ijsvogel 

een opvallende, tropisch gekleurde verschijning die we niet 

gewend zijn.  Krijgen we met de klimaatopwarming een tweede 

tropische verschijning met de bijeneter  (Merops apiaster) ? De 

snorrende manier van vliegen en het in de lucht ter plaatse blijven 

hangen doen ook aan een al even tropische kolibrie denken.  Zou 

hiervoor een evolutionaire verklaring te vinden zijn? 

 

Merkwaardig is ook dat zo'n proper vogeltje voor zijn nest een gang 

graaft  en hakt - tot een meter diep - in de oever van een waterloop 

om er zijn  tot 10 eieren in te leggen.  Zoals bij nagenoeg alle 

holenbroeders zijn de eieren wit.  Slim toch.  Ze steken geen 

energie in camouflage want wie kan hun eieren vinden in een gat in 

de oever?  Maar met deze uitspraak begaan we een regelrecht 

antropomorfisme: we kennen menselijke logica toe aan het gedrag 

van vogels.  In de evolutie waren van oorsprong alle vogeleieren 

wit of vaal.  Denk aan de kleur van reptieleneieren; reptielen 

waarvan onze huidige vogels afstammen.  En zo zijn de eieren bij de 

holenbroeders wit gebleven omdat ze er geen differentieel 

voordeel bij hadden.   

 

Nog zoiets: vooraleer te paren schenkt het mannetje aan het 

vrouwtje een visje.  Wordt dit aanvaard dan volgt de paring.  Is dit 

instinctief gedrag, aangeleerd of ritueel gedrag? En wat zegt dat 

over het zogezegd menselijk cultureel gedrag van een geschenk 

geven?  Dit baltsvoeren van de ijsvogel wordt uitgelegd als dat het 

vrouwtje dan vindt dat het mannetje een goede jager is die de 

jongen voedsel kan brengen en het waard is om er mee te paren... 

Mis dus.  Visjes doorgeven gebeurt bij het voederen van de jongen 

en tijdens het broeden.  Wie goed volgt ziet in het filmpje 

(https://youtu.be/iAt3DKcKKvU )dat het mannetje afwachtend 
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gereed zit, het vrouwtje komt aangevlogen en vertoont 

bedelgedrag, waarop zij het visje krijgt. Dit gedrag kwam het eerst 

voor toen het wijfje jong was.  Zij herhaalt dat gedragspatroon 

omdat het succesvol is: een goed doorvoed vrouwtje zal voldoende 

energie hebben om eieren te leggen en succesvol te zijn. Het 

vrouwtje denkt dus niet: ‘Ik voel dat ik eieren moet gaan leggen en 

daarom heb ik meer eten nodig.’  Magere vrouwtjes worden in de 

evolutie gewoon weggeselecteerd.  Zo leerde ons Darwin. 

 

Wil je ook een ijsvogel observeren vanuit je raam?  Het volstaat een 

vijvertje aan te leggen en vogels de gelegenheid te geven te komen 

drinken en zich te wassen.  Zelfs een ondiepe drinkschaal laat al 

wonderen zien.  Tijdens de herfst en het vroege voorjaar krijgen we 

een massa trekvogels van Nederland en Scandinavië over ons.  

Sijzen, kepen, distelvinken, koperwieken, kramsvogels en ijsvogels 

laten zich gemakkelijk verleiden tot een poetsbeurt aan het water.  

En in de lucht wieken buizerds, kiekendieven, wouwen, ganzen, 

kraanvogels zuidwaarts in de herfst.  Hetzelfde spektakel in 

omgekeerde zin in de lente.  En wie ziet die?  Er staat  wel 

geschreven: mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te 

kijken? Doe het toch maar.  

 

Lieve groeten, 

Simon 

 


