Voorjaar 2018 in de kijker
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Waswafeldag voor en door imkers, zaterdag 20 januari, 9 – 16 uur
Grote vogeltelzondag, zondag 28 januari, 10 – 16 uur
Wintersnoei fruitbomen, zaterdag 3 of 17 maart
Imker aan het woord, zondag 4 maart, 9.30 uur
Expo ‘Breuklijnen/Fault lines’ in het kasteel, zondagen 25 maart – 15
april, 14 – 17 uur
Natuur schilderen, donderdag 5 april, 14 – 16 uur
Specerijen als antioxidant, donderdag 19 april, 19.30 uur – 22 uur
Expo Signaal in het kasteel, weekends 21 – 22 en 28 – 29 april,
14- 18 uur
Plantenruilbeurs, zondag 6 mei, 10 – 18 uur
Expo Sint-Janskunstvrienden in het kasteel, zondagen 6 en 13 mei
Expo Jo Jacobs in het kasteel, weekends 19-20, 26-27 mei en
2-3 juni, 14 - 18 uur
Chelsea Flower Show, Londen, donderdag 24 mei
Zelf kruidenolie en –azijn maken, donderdag 14 juni, 19.30 – 22 uur
BOOM MENS, sociaal-artistiek theater, zondag 17 juni, 15 uur
Wol verven, dinsdag 19 juni, 19.30 – 22 uur
Midzomer in Hof ter Saksen, zaterdag 23 juni, vanaf 19 uur
Montmartre IX, zondagen 1 juli, 5 augustus en 2 september
Zomersnoei fruitbomen, zaterdag 25 augustus of 15 september
natuurtochten, zondagen 7 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13
mei, 3 juni en 9 september
Brief van Simon
Tuincafetaria open vanaf 4 maart
zon- en feestdagen, 14 – 18 uur
vanaf april ook open op woensdag ism De Bron en De Stroom
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Waswafeldag voor en door imkers
Zaterdag 20 januari 2018 , 9 – 16 uur
Waswafel is een dun plaatje bijenwas dat in de kaders van de
bijenkast vastgemaakt wordt en waarop de honingbijen hun
wasraat uitbouwen. De imkers werden in 2016 in de bijenhandel
geconfronteerd met enkele loten waswafel die gemengd waren
met vreemde bestanddelen. De gevolgen voor de bijenvolken
waren zeer negatief op vlak van broedaanzet en bijgevolg negatief
voor de overlevingskansen. De WIB geeft daarom aan de imkers de
kans om hun eigen zuivere bijenwas om te smelten tot waswafel
voor eigen gebruik. Deze activiteit is ook te bezichtigen door
geïnteresseerden.
o
o
o
o

Organisatie: Wase Imkersbond (WIB) i.s.m. NEC Hof ter Saksen,
gemeente Beveren
Info: guido.vandeputte@telenet.be
Plaats: bioklas oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Gratis inkom

Wintersnoei in de hoogstamboomgaard
Zaterdag 3 maart 2018, 13.30 - 17 uur of
zaterdag 17 maart 2018, 10 – 13 uur
Snoei bij de fruitaanplanting zorgt voor evenwicht tussen takken en
wortelgestel. Een goede vormsnoei garandeert een evenwichtige
opbouw van de kruin. Tegelijk bepaalt onderhoudssnoei het
evenwicht tussen groei en vruchtdracht bij oudere bomen.
Gereedschap zoals snoeischaar, snoeizaag en
ontsmettingsmateriaal komen ook aan bod. Breng dus ook uw
materiaal mee.
o
o
o

Organisatie: VELT-Waasland i.s.m. Nationale Boomgaardenstichting
en Hortus ter Saksen vzw
Lesgever: Jan Van Bogaert
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren of inrit naast Zandstraat 167, 9120 Beveren
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o

Inschrijven noodzakelijk via marc.temmermans@telenet.be,
T 03 776 86 89 of M 0473 57 55 32
Deelname: 5 euro voor leden van VELT, NBS en werkende leden
Hortus ter Saksen vzw, 7 euro voor niet-lleden, incl. info en drankje

Een imker aan het woord
Zondag 4 maart 2018 , om 9.30 uur
Bij het horen van de naam Paul Beullens horen imkers telkens een
belletje rinkelen. Als hoofdredacteur van het imkersblad ‘De
Vlaamse Imker’ staat hij iedere maand in het blad met een column
met gevatte opmerkingen over de imkerij en de leefwereld
eromheen. Paul is ingegaan op de uitnodiging van 2 imkersbonden
om naar Hof ter Saksen te komen om zijn jarenlange ervaring als
imker te delen met de leden en elke geïnteresseerde. Paul zal het
hebben over zijn bedrijfsmethode aangevuld met een aantal tips
hoe de imker van vandaag zijn bijen moet beheren.
o
o
o
o

Organisatie: Wase Imkersbond en Het Scheldebieke Beveren en
Omstreken i.s.m. NEC Hof ter Saksen
Info: guido.vandeputte@telenet.be
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname

Natuur schilderen
Donderdag 5 april 2018, 14 – 16 uur
In deze cursus komen creativiteit en natuurbeleving samen. Laat je
inspireren door de prachtige omgeving. Je krijgt individuele
begeleiding en hulp om je grenzen te verleggen. Door observatie
leer je het kleurenspel van het landschap weer te geven. Ervaring
met schilderen mag, maar is geen vereiste. Je schildert met eigen
materiaal naar keuze: met acrylverf op papier of zelfs het gebruik
van houtskool is mogelijk. Na inschrijving volgt een
materialenlijstje.
o
o
o
o

Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender,Hortus ter Saksen vzw en
gemeente Beveren
Begeleiding: Kirsten Jacobs, leerkracht Academie en kunstenares
Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender, T 03 775 44 84 of
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o
o

www.vormingpluswd.be/natuur-schilderen, uiterlijk 10 dagen voor
de activiteit
Deelname: 11 euro, met korting: 5,50 euro
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 184925

Specerijen als antioxidant

Donderdag 19 april 2018, 19.30 – 22 uur
Antioxidanten zijn belangrijk voor een gezonde stofwisseling. Ze
beschermen je door de vrije radicalen, die je lichaamscellen kunnen
aantasten, te helpen uitscheiden en afvoeren. Je haalt ze uit je
voeding. In deze workshop maak je kennis met een aantal kruiden
en specerijen die antioxidanten bevatten. Nadien maak je twee
lekkere kruidenmengelingen die je meeneemt om thuis je
gerechten te verrijken in smaak en voedingswaarde. Meebrengen
(als je dat hebt): een elektrisch koffiemolentje en een digitaal
weegschaaltje.
o
o
o
o

o
o

Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender, Hortus ter Saksen vzw
en gemeente Beveren
Begeleiding: Nancy Popieul, herboriste
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren,
parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender, T 03 775 44 84
ofwww.vormingpluswd.be/specerijen-als-antioxidant, uiterlijk 10
dagen voor de activiteit
Deelname: 11 euro, met korting: 5,5 euro Je betaalt ter plaatse 7,5
euro aan de lesgeefster voor de ingrediënten en het strooibusje.
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 184825

Zelf kruidenolie en –azijn maken
Donderdag 14 juni 2018, 19.30 – 22 uur
Olie en azijn geven extra smaak aan je eten. Voor sommige
gerechten, zoals bearnaisesaus, zijn ze zelfs onontbeerlijk. In deze
workshop maak je verschillende soorten kruidenolie en –azijn:
dragonazijn, een pittige chiliolie voor je pizza’s en een aromatische
lookolie. Je leert op een efficiënte en veilige manier werken, zonder
gevaar voor schimmelvorming of botulisme. Je proeft van
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verschillende producten en gaat dan zelf aan de slag. Je krijgt de
olie en de recepten mee naar huis.
o
o
o
o

o
o

Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender, Hortus ter Saksen vzw
en gemeente Beveren
Begeleiding: Resy De Meulder, educatief medewerkster Vormingplus
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren,
parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender, T 03 775 44 84
of www.vormingpluswd.be/zelf-kruidenolie-en-azijn-maken, uiterlijk
10 dagen voor de activiteit
Deelname: 17,5 euro, met korting: 13,25 euro Ingrediënten zijn
inbegrepen in de prijs.
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 184840

Wol verven

Dinsdag 19 juni 2018, 19.30 – 22 uur
Treed binnen in de fascinerende wereld van natuurlijk wol verven.
Bekijk welke bekende tuin- en bermplanten je kan omtoveren tot
warme woltinten. Huguette heeft jarenlang ervaring en toont hoe
je de wol moet koken en spoelen. Terwijl de potten op het vuur
staan, hoor je welke kleurstoffen hun kleur wel en minder goed
behouden. Wat is het verschil met synthetisch verven? Hoe
experimenteer je verder? Huguette geeft tips voor mooie
resultaten en toont vele voorbeelden.
Na inschrijving volgt een materialenlijstje.
o
o
o
o

o
o

Organisatie: Vormingplus Waas-en-Dender, Hortus ter Saksen vzw
en gemeente Beveren
Begeleiding: Huguette Van Renterghem, fervent wol-hobbyiste
Plaats: bioklas oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren, parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Inschrijven bij Vormingplus Waas-en-Dender, T 03 775 44 84
of www.vormingpluswd.be/wol-verven, uiterlijk 10 dagen voor de
activiteit
Deelname: 11 euro, met korting: 5,50 euro
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 185035
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Zomersnoei in de hoogstamboomgaard
Zaterdag 25 augustus 2018, 10 – 13 uur of zaterdag 15 september
2018, 13.30 – 17 uur
De meeste mensen denken dat het beste seizoen om fruitbomen te
snoeien de winter is. Maar dat hangt ervan af wat je met die snoei
wil bereiken. Sommige ingrepen doe je namelijk beter in de zomer.
Zo reageren bomen veel minder sterk op zomersnoei, waardoor er
bij zware of achterstallige snoei minder waterscheuten gevormd
worden. Doordat ze in blad staan, kunnen de bomen snoeiwonden
ook onmiddellijk afgrendelen. Ook steenfruit snoei je het best na
de oogst omwille van het risico op schimmelinfecties in de winter.
Tijdens deze cursus brengen we je alle kneepjes van de zomersnoei
van fruitbomen bij. Je steekt ook zelf de handen uit de mouwen om
meteen de theorie in de praktijk om te zetten.
o
o
o
o
o

Organisatie: VELT-Waasland i.s.m. Nationale Boomgaardenstichting
en Hortus ter Saksen vzw
Lesgever: Jan Van Bogaert
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren of inrit naast Zandstraat 167, 9120 Beveren
Inschrijven noodzakelijk via marc.temmermans@telenet.be,
T 03 776 86 89 of M 0473 57 55 32
Deelname: 5 euro voor leden van VELT, NBS en werkende leden
Hortus ter Saksen vzw, 7 euro voor niet-leden, incl. info en drankje

IN EN OM HOF TER SAKSEN
Grote vogeltelzondag
Zondag 28 januari 2018 , 10 - 16 uur
Natuurpunt-WAASLAND en NEC Hof ter Saksen nodigen alle
natuurvrienden uit om in Hof ter Saksen kennis te maken met de
overwinterende vogels. Je krijgt de kans om met telescoop en
verrekijker de vogels te observeren. Natuurgidsen staan ter
beschikking om deskundige uitleg te geven rond het uitbundige
vogelleven aan de voederplaats. Net zoals bij vorige edities
verwachten wij veel soorten op en in de omgeving van de
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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 olijke eekhoorns van het
park met hun acrobatische kunstjes.
Je vindt er een tuinvogelinfostand, koffie en chocomelk. Klein en
groot zijn welkom en kunnen er kennis opdoen om van hun eigen
tuin een vogelparadijs te maken. Afspraak aan de oranjerie tussen
10 en 16 uur.
o
o
o
o
o

Organisatie: Natuurpunt-WAASLAND en gemeente Beveren
Vogels kijken met natuurgidsen van Natuurpunt-WAASLAND
Info: Jerome De Bock, T 03 775 97 47 of jeromedebock@skynet.be
Plaats: oranjerie enpark Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren, parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Gratis deelname

Plantenruilbeurs
Zondag 6 mei 2018, 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 de 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
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen
Info: T 03 750 18 66 of christa.maes@beveren.be
Standhouders schrijven in voor 1 april 2018
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis voor standhouders en bezoekers.
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BOOM
MENS
Zondag 17 juni 2018, 15 uur
Vandaag gaat in het kasteel Hof ter Saksen een sociaal-artistieke
theatervoorstelling van –ziellabo vanelle- en Cultuurcentrum Ter
Vesten door i.s.m. Sociale Campus Beveren – project Babbelonië.
Beveren en zijn deelgemeenten zijn voor theatermaker Nelle De
Maeyer ‘oerplaatsen’. Plekken waar haar bron ligt. Van haar 8 tot
18 jaar leerde ze immers haar eerste theatertaal kennen op de
Academie van Beveren, om daarna ook ver daarbuiten op
ontdekking te gaan.
Nu maakt ze zelf theater met –ziellabo vannelle- en ontwikkelt ze
haar eigen, beeldende taal om u- wel geëerd publiek- de kracht van
theater te doen ervaren. Haar theatervoorstelling Straks is nu
gedaan werd ontwikkeld in de theaterzaal van CC Ter Vesten en
beroerde niet alleen de kleinsten maar ook de grootsten.
BooM-Mens wordt een locatievoorstelling in het immer
inspirerende Hof ter Saksen. De spelers zijn mensen die Nelle De
Maeyer op haar pad tegenkomt. Want in die mensen schuilt haar
inspiratie. Het wordt een hartverwarmende en kwetsbare
voorstelling die begint met vragen.
Wie ben jij?
Hoe is ‘t?
Heb jij een droom?
Hoe zou de achterkant van de maan eruit zien?
o
o
o
o

o

Organisatie: -ziellabo vanelle-, CC ter Vesten en Sociale Campus
Beveren, project Babbelonië
Info: info@vanelle.be of www.vanelle.be of 0479 92 00 76
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren,
parking ter hoogte van Zandstraat 167, 9120 Haasdonk
Reservatie tickets: www.tervesten.be
Gratis deelname
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Midzomeravond
Zaterdag 23 juni 2018, 19 - 23 uur
Zoete, hartige en gepeperde verhalen aangewaaid vanuit
verschillende windstreken. Verhalen gebracht door Veerle
Ernalsteen, gezouten met humor en deugnieterij. Veerle vertelt al
17 jaar volksverhalen en sprookjes aan groot en klein. Met speelse
frisheid, een lichte twist en voor een publiek van nu. Na elke
vertelling kan je in de buurt van de tuincafetaria met een glaasje in
de hand genieten van het optreden van de Bluegrass band Elllis. De
avond start met begeleide wandelingen in het arboretum.
o
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Begeleide wandelingen door de natuurgidsen van Hof ter Saksen
Verteller: Veerle Ernalsteen
Muziek: Bluegrass band Elllis
Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname

TENTOONSTELLINGEN
Breuklijnen/Fault lines – Karen Vermeren
Zondag 25 maart t.e.m. zondag 15 april 2018, open op zondag
van 14 tot 17 uur of na afspraak
Karen Vermeren stelt in haar werk het traditionele concept van het
landschapsschilderij in vraag. Ze doet dat aan de hand van
locatiegebonden projecten en tweedimensionale installaties. Ze
maakt daarbij gebruik van verf in combinatie met onconventionele
materialen en dragers zoals tape, glas en plastiek. Haar
landschappen herinneren aan geologische kaarten waarin reliëfs en
breuklijnen benadrukt worden. Haar schilderijen symboliseren de
krachten, wrijvingen en stuwingen waaraan niet alleen onze aarde
maar ook onze samenleving onderhevig is.
In deze tentoonstelling stelt Karen Vermeren haar doctoraat in de
kunsten voor (onder leiding van Prof. em. dr. Louis Beyens
verbonden aan onderzoeksgroep Ecosysteembeheer UA en dr.
Sofie Verdoodt verbonden aan Sint-Lucas Antwerpen), met als titel:
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"Fault lines: In Search of New Artistic Representations of the
Geological Landscape”.
o
o
o
o
o

Organisatie: Cultuurcentrum Ter Vesten en NEC Hof ter Saksen
Exposant: Karen Vermeren
Info: christl.van.den.broucke@beveren.be of T 03 750 10 03
Plaats: Kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis

Kunstexpo Groep Signaal in het kasteel
Weekends 21-22 april en 28-29 april 2018, 14 – 18 uur
Groep Signaal is een vereniging die als doelstelling heeft kunst
dichter bij de mens te brengen. Dat wil zij verwezenlijken
door middel van bezoeken aan musea en ateliers van bekende
kunstenaars en het organiseren van lezingen. Ook
groepstentoonstellingen van de leden behoren tot dit lijstje.
Deze tentoonstelling geeft de bezoeker de gelegenheid
een conversatie aan te gaan met het schilderij, de tekening,
de ets, het beeldhouwwerk ... dat door de kunstenaar is
uitgewerkt.
o
o
o
o

Organisatie: Groep Signaal Kruibeke
Info: paul_vanhaegenbergh@hotmail.com
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis

Schilderijenexpo in het kasteel
Zondagen 6 en 13 mei 2018, 10 – 18 uur
Deze expo is een organisatie van de Sint-Janskunstvrienden, een
groep met voornamelijk Beverse amateurkunstenaars.
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 en Wilfried Janssens zijn enkele namen van
deelnemende kunstenaars.
o
o
o
o

Organisatie: Sint-Janskunstvrienden i.s.m. NEC Hof ter Saksen
Info: stefan.janssens8@icloud.com
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis
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Interactief met de kunstenaar
Met schilderwerken, foto’s en videofilm nodigt de
kunstenaar u uit tot denkoefeningen.
Weekends 19-20 mei, 26-27 mei en 2-3 juni 2018, 14 – 18 uur
In confrontatie met zijn schilderijen, foto’s en films wil Jo Jacobs u
interactief betrekken en prikkelend uitnodigen tot bezinning of tot
verdere discussie met anderen. Ieder van zijn werken vindt zijn
oorsprong in clichés van onze denk- en leefpatronen die hij in vraag
stelt en die hij in denkvorm aan u voorstelt, met of zonder grafische
afbeelding.
Hierin komt heel de verscheidenheid van zijn opleiding en ervaring
tezamen. Gestart als onderwijzer, nadien psychologie gestudeerd
en als Recruitment Officer selecties en aanwervingen gedaan in
grote multinationals. Parallel hiermee volgde Jo Jacobs een
schilderopleiding aan de Academie, waarna ook fotografie, film en
multimedia volgden. De studie van Comparatieve Filosofie zette
hem toch het meeste aan tot het relativeren van zijn tot dan
geïndoctrineerde opleiding en opvoeding.
Een aantal werken verwijzen naar de exponentiële
wetenschappelijke en technologische ontwikkeling die hij in zijn naoorlogse kinder- en jeugdjaren heeft meegemaakt, bv. in de astroen de kwantumfysica.
Andere beelden of films vinden aanknoping bij zijn studies
toegepaste psychologie en meer bepaald zijn fascinatie voor de
‘projectieve technieken’ zoals de Rorschachtest (de inktvlekken),
maar beter nog de TAT (Thematic Apperception Test) – tekeningen.
Bij een reeks van zijn foto’s wordt gevraagd wat je er in ziet, of welk
verhaal je hierbij kunt vertellen. Het is boeiend te ontdekken uit
welke verschillende invalshoeken deze verhalen komen. Ze
verwijzen naar de zeer persoonlijke en unieke ‘nature en nurture’
van iedere persoon.
Niet alle schilderijen of foto’s horen thuis in deze context. Sommige
zijn enkel reflecties, andere zijn gewoon ‘spielerei’.
o
o
o
o

Organisatie: Jo Jacobs
Info: jo-jacobs@skynet.be of 0495 52 92 92
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis
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Montmartre IX
Zondagen 1 juli, 5 augustus en 2 september 2018, 13 - 18 uur
Kunstenaars van allerlei pluimage, schilders, tekenaars,
beeldhouwers, grafici en fotografen die zin hebben om hun werk
naar het grote publiek te brengen, zien we graag tegemoet op
Montmartre IX. Zoals voorgaande jaren zal Montmartre een
evenement worden voor alle leeftijden. Ambiance tijdens de drie
edities wordt verzekerd door talentvolle individuele musici,
muziekgroepen en kindergrimeurs. Omwille van de mix van een
openluchtexpo met muziek worden deze dagen gegarandeerd
gezellige familiedagen.
Kunst Montmartre vzw organiseert opnieuw een wedstrijd voor de
jeugdige kunstenaars. Aan alle jongens en meisjes van 6 tot 12
jaar: waag jullie kans en doe mee met een 2D, 3D of animatiefilm!
Het wedstrijdreglement is te bekijken op de website van Kunst
Montmartre. Kunstwerkjes kunnen binnen gebracht worden in Hof
ter Saksen (kasteel) op woensdag 27 juni 2018, tussen 13.30 en
17.30 uur.
o
o
o
o

o

o

Organisatie: Kunst Montmartre vzw i.s.m. gemeente Beveren
Info: ludeba@skynet.be of M 0476 97 05 89
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven als standhouder via www.kunstmontmartre.be of Lut De
Baere, Alice Nahonlaan 7, 9120 Melsele of ludeba@skynet.be of
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
Gratis voor bezoekers
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TUINENREIZEN en DAGUITSTAPPEN
Tuinen in Normandië, Frankrijk
Donderdag 10 mei – zondag 13 mei 2018
Deze reis naar een aantal private tuinen in Normandië, een
beschermd dorp en het huis en de tuin van Claude Monet
blijkt een voltreffer. Inschrijven kan niet meer, enkele dagen
na de reisvoorstelling in november was de tuinenreis
volgeboekt.
Voor de deelnemers volgt hier het dag aan dag programma.
Donderdag 10 mei: vertrek in Beveren richting Cassel, bezoek
aan Wouwenberghof, Cassel – Maizicourt, bezoek aan Les
jardins de Maizicourt, Maizicourt – Montérolier, bezoek aan
Jardin du Mesnil, Montérolier – Rouen Sud avondeten en
overnachting Novotel
Vrijdag 11 mei: vertrek Rouen Sud richting Giverny, bezoek
Maison et Jardins de Claude Monet en Musée des
impressionismes et jardins, Giverny – Acquigny, bezoek Parc
et Jardins du chateau d’Acquigny, Acquigny – Rouen Sud
avondeten en overnachting Novotel
Zaterdag 12 mei: vertrek Rouen Sud richting Varengeville-surMer, bezoek aan Bois des Moutiers en het kerkhof van
Varengeville-sur-Mer lunch in Auberge du Relais,
Varengeville-sur-Mer - Sainte-Margueritte-sur-Mer, bezoek
aan Le Vastérival, Sainte-Margueritte-sur-Mer –
Grigneuseville, bezoek Le Jardin d’Agapanthe, Grigneuseville
– Rouen Sud avondeten en overnachting Novotel
Zondag 13 mei: vertrek Rouen Sud richting Sain-Paul, bezoek
Jardin du peintre André Van Beek, Saint-Paul – Gerberoy,
bezoek beschermd dorp Gerberoy en Le jardin des ifs, incl.
lunch, Gerberoy – Séricourt, bezoek Jardins de Séricourt, incl.
avondeten, Séricourt – Beveren
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o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Present Cars bvba
Reisbegeleiding en info: Christa Maes en François Seghers
(francoisseghers@skynet.be)
Deelname: 570 euro pp op basis van dubbele kamer (supplement
single : 50 euro)en volpension, busvervoer, inkomgelden tuinen,
enkele gidsen, middaglunchen in de tuinen incl. dranken op vrijdag,
zaterdag en zondag alsook het avondmaal met dranken op zondag.
Restsaldo op rekening BE 09 6528 2961 9157 van Hortus ter Saksen
vzw met melding tuinen Normandië en dit voor 1 maart 2018.

Chelsea Flower Show
Donderdag 24 mei 2018, 7 – 22.30 uur
Net zoals de voorgaande jaren organiseert Hortus ter Saksen weer
een dagtrip naar de wereldvermaarde tuin- en plantenbeurs
Chelsea Flower Show op de terreinen van het Royal Hospital in het
centrum van Londen. Een verandering met voorgaande jaren is dat
we dit jaar op donderdag gaan. Een dag vroeger dan gewoonlijk. De
planten en tuinen zullen er dan nog iets frisser bijstaan dan op
vrijdag.
Net zoals de voorgaande jaren spreken we af om 7 uur in het
treinstation Brussel-Zuid. Vandaar nemen we rond 8 uur de
Eurostar naar London-Saint Pancras waar we rond 9 uur plaatselijke
tijd aankomen. Daar nemen we de metro naar Sloane Square en
komen na een korte wandeling rond 9.45 uur aan.
Het bezoek aan de show is vrij.
‘s Avonds keren we in groep met de metro terug naar St. Pancras
waar we rond 19.30 uur de trein naar Brussel nemen. We komen
rond 22.30 uur aan in Brussel-Zuid.
Indien er belangstelling is, kan er eventueel een (kostendelend)
gezamenlijk vervoer van uit Beveren naar Brussel-Zuid heen en
weer georganiseerd worden. Deze kost is niet inbegrepen in de
prijs en hangt af van het aantal deelnemers aan dit vervoer.
Naar dit fantastische evenement wordt door planten- en
tuinliefhebbers van over heel de wereld elk jaar reikhalzend
uitgekeken.
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Reisbegeleiding en info: François Seghers,
francoisseghers@skynet.be
Plaats van afspraak: Station Brussel – Zuid om 7 uur.
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o

o

Prijs: 180 euro, incl. verplaatsing met Eurostar aan groepstarief
(heen en terug), inkom aan ledenprijs Royal Horticultural Society en
dagticket Londense metro
Inschrijven door naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer te
mailen naar francoisseghers@skynet.be EN overschrijving van 180
euro op BE 09 6528 2961 9157 van Hortus ter Saksen vzw met
vermelding van de naam van de deelnemer en ‘Chelsea’ en dit voor 1
maart 2018

NATUURTOCHTEN
Zondag 7 januari 2018: luswandeling Sonnis –
Helchteren (22 km, deels GR 564)
Rust en stilte in weidse velden en restanten van bos en heide
voeren ons naar de vallei van de Zwarte Beek en langs militaire
oefenterreinen en Park Molenheide naar het 16e eeuwse kasteel
Den Dool in Helchteren.
o

o

Afspraak : 9.30 uur aan het kerkje van Sonnis, kruising Sonnisstraat en
Berbestraatje, 3530 Houthalen- Helchteren.
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.castelyns@scarlet.be

Zondag 11 februari 2018: luswandeling
Nieuwenrode – Grimbergen(23 km, deels
GR12 en GR128)
Weer een verrassende afwisseling : wandelend door parken
en natuurgebieden, langs historische gebouwen en
watermolens en tussendoor genieten van de stilte die de
landschappen ons bieden.
o
o

Afspraak : 9.30 uur parking aan de oude pastorie in Nieuwenrode,
hoek Kerkstraat en Schriekdreef.
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.castelyns@scarlet.be

15

Zondag 11 maart 2018: luswandeling
Herkenrode en Platwijers (21 km, deels GR5)
Vertrekkend vanaf de abdij van Herkenrode wandelen we naar en
doorheen de Platwijers. Een gebied met maar liefst 1175 vijvers.
o

Afspraak : 9.30 uur aan de parking van de abdij van Herkenrode,
Herkenrodeabdij 4, 3511 Kuringen – Hasselt.

o

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

Zondag 8 april 2018: luswandeling Grand
Monchau – Ellezelles (23 km, deels
GR123/129)
Het natuurpark “Pays des Collines” biedt een glooiend parcours
met vochtige valleien en beboste hellingen. De streek ademt stilte,
rust, folklore en heksenverhalen uit alsof de tijd er blijft stil staan.
o

Afspraak : 9.30 uur aan de kerk van Grand Monchau(t)( bereikbaar
o.a. via Ronse N57 en Ellezelles)..

o

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

Zondag 13 mei 2018: luswandeling in de
valleien van de Hoyoux en de Pailhe (20 km,
deels GR 576)
Het eerste luik van ons 'Condroz-triplet' voert doorheen bos,
valleien en open landschappen naar het natuurreservaat van Pailhe
en het kasteel Modave.
o

o

Afspraak : 9.30 uur aan de kerk van Pailhe (bereikbaar o.a. via
Namen E411, N4, N97).
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be
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Zondag 3 juni 2018: luswandeling naar de
vallei van de Bocq (20 km, deels GR
125/126/575)
Eindeloze panorama's, bossen en kleine Condroz-dorpjes wisselen
zich af op dit pittig parcours op het diep versneden plateau boven
de Maas en Yvoir.
o
o

Afspraak : 9.30 uur aan de kerk van Crupet (via E411 afrit 16 Wierde,
N4, Maillen)
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Zondag 9 september 2018: luswandeling rond
de vallei van de Samson (24 km, deels GR
575)
Ten zuiden van de Maas snijdt de Samson zich een grillige weg
doorheen het Condruzische plateau. Een mozaïek van bossen en
kasteeldomeinen voert ons langs Mozet en Goyet, twee van de
‘plus beaux villages de Wallonie’!
o
o

Afspraak:9.30 uur aan de kerk van Faulx-les-Tombes (via E411 afrit 16
Wierde)
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Bijdrage voor alle dagtochten, 2 euro per persoon of 4 euro per
gezin.
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BRIEF VAN SIMON
Beveren, oranjerie, januari 2018
Beste,
Kerstmis, en in Hof ter Saksen geven de hazelaars hun
stuifmeel af… Waar gaan we heen? Het begon al tijdens de
herfst: gedurende de najaarstrek kregen we opvallend veel
zwarte mezen over ons. Maar in plaats van door te trekken
bleven ze pleisteren rond de voedertafels. Ze worden wel
eens verward met andere mezen, maar als je goed kijkt merk
je toch dat er iets aan het uiterlijk afwijkt t.o.v. bijvoorbeeld
de kool- of pimpelmees: er komt geen geel of blauw aan te
pas en geen zwarte das zoals bij de koolmees. Wel een witte
streep op het achterhoofd, twee witte lijntjes op de vleugels
en in het voorkomen wat kleurlozer. Ze brengen ons een
groet uit het verre Rusland, Polen en de Baltische Staten.
Daar leven ze in de uitgestrekte naaldbossen en voeden zich
met de zaden van de naaldbomen. Goede broedresultaten
en voedselschaarste zijn een aanzet voor de populatie om
invasief uit te breken naar zuidwestelijker oorden. Met
graagte doen ze zich hier bij mij te goed aan de
zonnebloempitten die ze vakkundig open prutsen. Dus voor
mooie vogelwaarnemingen: plaats een voedertafel, liefst
nabij een struik of boom als aanvliegpunt. Vogels landen
daar eerder om te zien of de kust veilig is en gebruiken
struiken en getakte graag om in te vluchten bij naderende
katten of sperwers.
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Met de zwarte mezen was het kijkplezier niet ten einde. Ik
doe hier een warme oproep tot luiheid in de najaarstuin.
Laat toch de uitgebloeide bloemstengels staan tot in het
voorjaar! Je krijgt er vogelkijkplezier voor in de plaats. Want
al die zaden worden met veel ijver voor uw ogen uitgeplozen
door al wat sijs of vink is. En elke soort heeft zo zijn/haar
favorieten. De gewone vink, de keep en de groenling maken
het zich gemakkelijk en verkiezen het aanbod van de
voederplank waar ze naarstig de zaadjes open sabbelen en
ruzie maken onder elkaar. Maar de distelvinken zijn
kieskeuriger en houden zich aan de fijnere zaden van
afgebloeide wilde peen, zonnehoed, meisjesogen,
zonnekruid en koninginnenkruid. De sijsjes komen zelden op
de voederplank want zij vinden een overvloed aan zaad in de
elzen en lorken. De grote barmsijs is dan weer niet weg te
slaan van de overgebleven bloeistengels van de grote
teunisbloem. Beide geslachten hebben een rode vlek op de
kruin als had er iemand met de verfborstel even over
gestreken. De mannetjes hebben in winterkleed een aanzet
van wat een rode borst moet worden. Ook deze vogels
komen dit jaar invasief vanuit Scandinavië en het hoge
noorden. Het kan zijn dat we ze de komende jaren helemaal
niet zien, tot ze weer massaal overtrekken. Geduldig breken
ze de harde peulen van de teunisbloemen open om er het
fijne zaad uit te halen. Daarna nemen ze een bad in het
immer stromende water van mijn kleine vijver. Is het dat
geluid van stromend water dat ze naar beneden lokt? Ik heb
zo een zeker vermoeden dat stromend water een groot
pluspunt is en een weldaad voor deze kleine vogeltjes.
Herinnert het hen aan hun land van oorsprong waar ze in de
taïga broeden tussen vennetjes en open bosjes? Hun
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weemoedige roep en lijzige zang roept de eindeloosheid op
van het noordelijke landschap dat ze node moesten verlaten.
En zeggen dat deze vogeltjes met duizenden werden
afgevangen, het is nog maar 60 jaar geleden. Wat voor
mensen waren dat die met meters lange slagnetten,
lijmstokken, klemmen en mistnetten tekeer gingen tegen de
nietsvermoedende trekvogels? Toen der tijd werden in het
voorjaar ook sijsjes op een hoge paal gezet in een klein
vangkooitje. Ook in mijn buurt. Met zijn roep trok het
nietsvermoedende sijsje vrije soortgenoten aan die letterlijk
in de val trapten. Op het einde van de voorjaarstrek zat het
vogeltje daar nog alleen, de anderen waren overgevlogen,
terug naar hun vaderland. Enkele dagen later lag het sijsje
echter dood, het voelde de trekneiging maar werd ten dode
gegijzeld. Uit woede heb ik stiekem de mast in stukken
gezaagd en was het gedaan met die smerige streken. En de
buur maar piekeren wie hem die streek gelapt zou hebben!
Gelukkig is die ‘goede oude tijd’ voorbij en kunnen we
genieten van deze mooie vogeltjes zonder ze van hun vrijheid
te beroven.
Daartoe is het Grote Vogeltelweekend van 28 januari 2018
een goede aanzet. Samenkomst tussen 10 en 16 uur aan de
oranjerie van Hof ter Saksen. Heb je het vogelen te pakken
dan kan je dat voeden op www.waarnemingen.be of
abonneer je op de dagelijkse natuurberichten van
www.naturetoday.com. Met deze gevleugelde woorden
gaan we 2018 in!
Lieve groeten,
Simon
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