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Waswafeldag voor en door imkers, zaterdag 28 januari
Grote vogeltelweekend in Hof ter Saksen, zondag 29 januari
Veilig werken met de kettingzaag, zaterdag 18 februari
Voorjaarssnoei fruitbomen, theorie, woensdag 1 maart en praktijk
zaterdag 4 maart
Diversen uit palettenhout, zaterdag 11 maart
Op bezoek bij de schaapherder, zaterdag 25 maart
Expo Signaal in het kasteel, weekends 22 april tem maandag 1 mei
Wildplukken, zaterdag 6 mei
Plantenruilbeurs, zondag 7 mei
Expo Sint-Janskunstvrienden in het kasteel, zondagen 7 en 14 mei
Expo ‘Als kruiden fluisteren…’, zondag 14 mei tot zondag 1 oktober
De harde Gentse azalea, zondag 14 mei
Beeldig Hof ter Saksen 14, zondag 28 mei – zondag 25 september
Chelsea Flower Show, Londen, vrijdag 27 mei
Dag van het park: aan de slag met magische kruiden, zondag 28 mei
Verse kruiden in tuin en keuken, donderdag 8 juni
Ecologisch bezoekerscentrum Hof ter Winkelen, zaterdag 10 juni
Verhalen kruiden, vrijdag 23 juni
Montmartre, zondagen 2 juli, 6 augustus en 3 september
Muzikale picknick en lettervanger Hof ter Saksen, woensdag 5 juli
Pruimen proeven, zondag 20 augustus
Zomersnoei fruitbomen, praktijk, zaterdag 26 augustus
natuurtochten, zondagen 8 januari, 12 februari, 11-12 maart, april,
14 mei, 11 juni en 10 september
Brief van Simon
Tuincafetaria open vanaf 5 maart
zon- en feestdagen, 14 – 18 uur
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CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Waswafeldag voor en door imkers
Zaterdag 28 januari 2017 , 9.30 – 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

Initiatie veilig werken met de kettingzaag
Zaterdag 18 februari 2017 , 10 – 16.30 uur
Aan de hand van theorie en praktische oefeningen leer je hoe je
een kettingzaag correct en efficiënt hanteert. Weet hoe je een
kettingzaag zo goed mogelijk onderhoudt, ontdek de belangrijkste
onderdelen, ken de veiligheidsaspecten en bekijk hoe je een boom
velt. Vermeld bij je inschrijving of je zelf een kettingzaag
meebrengt. De lesgever voorziet een aantal kettingzagen. We
zorgen voor beschermingsmateriaal.
Lunch meebrengen.
o
o
o
o
o

Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender en gemeente Beveren
Lesgever: Stefaan Coutereel, begeleider-instructeur Groep Intro vzw
Plaats: OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31 bus A, 9120 Melsele
Inschrijven tot 8 februari 2017 bij Vormingplus Waas-en-Dender,
T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Deelname: 26 euro, met korting: 13 euro
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Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 174262

Voorjaarssnoei fruitbomen: theorie
Woensdag 1 maart 2017, 19.30 - 22 uur
Snoeien van fruitaanplantingen 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 fruitbomen.
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. VELT-Waasland
Lesgever: Jan Van Bogaert
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Inschrijven noodzakelijk via marc.temmermans@telenet.be, 03 776
86 89 of 0473 57 55 32 voor 20 februari 2017
Deelname: 10 euro, incl. digitale info en drankje, korting voor VELTleden

Voorjaarssnoei fruitbomen: praktijk
Zaterdag 4 maart 2017, 14 - 17 uur
Bij het aanplanten van een fruitboom is snoei noodzakelijk om te
komen tot een goede ontwikkeling van de gesteltakken. De
volgende vijf tot tien groeijaren zorgt de vormsnoei voor voldoende
vruchthout op de juiste plaats. Daarna zorgt de onderhoudssnoei
voor de juiste verhouding tussen groei en bloei.
Wie dit wil kennen, komt kijken. Wie het wil kunnen, gaat mee de
ladder op. Breng je eigen snoeimateriaal mee en bedenk hierbij dat
goed materiaal al voor de helft van het werk zorgt.
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. VELT-Waasland
Lesgever: Jan Van Bogaert
Plaats: binnekoer hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter
Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven noodzakelijk via marc.temmermans@telenet.be, 03 776
86 89 of 0473 57 55 32 voor 20 februari 2017
Deelname: 10 euro, incl. digitale info en drankje, korting voor VELTleden
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Diversen uit palettenhout
Zaterdag 11 maart 2017, 9.30 – 12.30 uur
Oude paletten lenen zich bijzonder goed om eenvoudig te
vertimmeren. Tijdens deze sessie focussen we ons op installaties
waarin je kruiden of groenten kan kweken. Denk aan een
kruidenrek, een plantenbak, een hangend of staand tuinelement, ...
Creëer alleen of in groep een uniek stuk. De lesgever inspireert je
met handige tips en helpt waar nodig. Na inschrijving krijg je een
lijstje met het nodige gereedschap. Paletten zijn ter plaatse
aanwezig.
o
o
o
o
o
o

Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Bos+, Hortus ter Saksen
vzw, gemeente Beveren, Netwerk Bewust Verbruiken
Lesgever: Pieter-Jan Lemmens, Bos+
Plaats: hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven tot 1 maart 2017 bij Vormingplus Waas-en-Dender,
T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Deelname: 8,5 euro, met korting: 4,25 euro
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 174389

Op bezoek bij de schaapherder
Zaterdag 25 maart 2017, 14 – 16.30 uur
Op zijn schapenboerderij vertelt Luc over zijn werk en leven als
herder in de polders van Sint-Gillis-Waas. Waar ontmoeten traditie
en heden elkaar en hoe ziet de toekomst eruit? Verder neemt hij
een aantal clichés over het herdersberoep onder de loep. Daarna
bezoeken we de schaapskooi: een traditioneel ingerichte houten
stal uit 1984 die tot de verbeelding van jong en oud spreekt. Tijdens
de lammerperiode bruist het er van leven. Lammetjes knuffelen is
een must. En misschien kunnen we een bevalling meemaken…
Tien dagen voor het bezoek krijg je een mail om (vrijblijvend) te
carpoolen. Bij vertraging: 0468 11 40 52.
o
o
o
o

Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en
gemeente Beveren
Begeleiding: Luc Van Roeyen, schaapherder
Plaats: de schaapskooi, Groenendijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas
Inschrijven tot 15 maart 2017 bij Vormingplus Waas-en-Dender,
T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
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Deelname: 13 euro, met korting: 6,50 euro
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 174215

Wildplukken
Zaterdag 6 mei 2017, 10 – 12 uur
David Van Steenkiste was jarenlang kok in verschillende restaurants
en schoolde zich om tot herborist. Dagelijks trekt hij de wilde
natuur in op zoek naar eetbare kruiden en bloemen. Tijdens deze
wildpluksessie in Cadzand plukken we op een korte afstand wilde
kruiden. David geeft tips en advies over welke kruiden en bloemen
je in de keuken kan gebruiken en welke ideaal zijn voor gin, thee of
infuus. Ook botanicals voor cocktails komen aan bod.
Tien dagen voor het bezoek krijg je een mail om (vrijblijvend) te
carpoolen. Bij vertraging: 0032 468 11 40 52
o
o
o
o
o
o

Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, Hortus ter Saksen vzw en
gemeente Beveren
Begeleiding: David Van Steenkiste, herborist
Plaats: Restaurant Witte Koksmuts, Kanaalweg 8, 4525 NA
Retranchement
Inschrijven tot 25 april 2017 bij Vormingplus Waas-en-Dender,
T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
Deelname: 10 euro, met korting: 5 euro
Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 174224

Verse kruiden in tuin en keuken: de magie
der zintuigen
Donderdag 8 juni 2017 , 20 – 22 uur
Deze interactieve voordracht omvat luisteren, ruiken, voelen en
proeven met praktische tips voor keuken en tuin en wordt
gebracht door Wim Maes , bekend van Cook & Herb, Vordenstein.
Workshop inclusief hapje van kruidenkaas en eetbare bloemen.
Ook een woordje kruidengeschiedenis ontbreekt niet in dit verhaal.
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren
Lesgever: Wim Maes, Cook & Herb
Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
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Inschrijven tot 1 juni 2017 bij christa.maes@beveren.be of T 03 750
18 66. MAX 30 deelnemers.
Deelname: 5 euro, ter plaatse te betalen

Kringloopwandeling in het ecologisch
bezoekerscentrum Hof ter Winkelen
Zaterdag 10 juni 2017, 9.30 - 12 uur
Een gids toont je alle hoeken van het één hectare groot terrein van
het gespecialiseerd bezoekerscentrum Hof ter Winkelen. De focus
ligt op kringlooptuinieren waarbij alle materiaal in de tuin blijft en
een nieuwe bestemming krijgt. Technieken en mogelijkheden
genoeg. Wat denk je bijvoorbeeld van een takkenwand, een
snippermuur of afdekking van een tuinpad? Met recht en reden
wordt deze plaats een inspiratiebron voor toekomstgericht
tuinieren genoemd. Tien dagen voor het bezoek krijg je een mail
om (vrijblijvend) te carpoolen. Bij vertraging: 0468 11 40 52.
Organisatie: Vormingplus Waas- en Dender, CC Sint-Niklaas – Vrije Ateliers
en gemeente Beveren
o Begeleiding: gids locatie
o Plaats: Hof ter Winkelen, Holle Eikstraat 34, 1840 Londerzeel
o Inschrijven tot 31 mei 2017 bij Vormingplus Waas-en-Dender,
T 03 775 44 84 of www.vormingplus.be/waas-en-dender
o Deelname: 7 euro, met korting: 3,50 euro
o Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op BE33 8916 7404 6946 ,
code 174150

Zomersnoei fruitbomen: praktijk
Zaterdag 26 augustus 2017, 14 - 17 uur
Traditioneel worden de fruitbomen in de wintermaanden gesnoeid,
in ieder geval de appelbomen en perelaars. De (grotere) pruimen- ,
en kersenbomen worden per definitie al in de zomer gesnoeid om
besmetting met de voor deze bomen dodelijke schimmelziekte
loodglans te vermijden. Uit onderzoek blijkt dat ook voor de appelen perelaars de snoei in de zomermaanden,periode half juli tot half
september, overwogen kan worden. Sterker zelfs, zomersnoei biedt
een hoop voordelen.
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. VELT-Waasland
Lesgever: Jan Van Bogaert
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Plaats: binnenkoer hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter
Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven noodzakelijk via marc.temmermans@telenet.be, 03 776
86 89 of 0473 57 55 32 voor 20 februari 2017
Deelname: 10 euro, incl. digitale info en drankje, korting voor VELTleden

IN EN OM HOF TER SAKSEN
Grote vogeltelzondag
Zondag 29 januari 2017 , 10 - 16 uur
Natuurpunt-WAL en NEC Hof ter Saksen nodigen 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. Natuurgidsen staan 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
o
o
o
o

Organisatie: Natuurpunt-WAL en gemeente Beveren
Vogels kijken met natuurgidsen van Natuurpunt-WAL
Plaats: paviljoen links van de oranjerie in park Hof ter Saksen
Info: Jerome De Bock, T 03 775 97 47
Gratis deelname

De harde Gentse azalea onder de loep
Zondag 14 mei 2017, 14 – 17 uur
Na 20 jaar studiewerk en het schrijven van het boek ‘De harde
Gentse azalea’, komt mede-auteur Albert De Raedt in Hof ter
Saksen zijn verhaal brengen over de zoektocht naar die vergane
glorie.
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WAT zijn ‘harde Gentse’? WANNEER zijn ze ontstaan ? WAAR
komen ze voor en op welke plaatsen zijn ze gevonden ? WELKE
variëteiten bestaan er? Wat is het verschil tussen dubbelbloemige
en enkelbloemige bloemen? Wat zijn Rustica azalea’s? Welke
bijzondere eigenschappen heeft deze Rhododendron? HOEVEEL
verschillende soorten kwamen er voor en welke hebben we kunnen
behouden? WIE waren de bloemisten die aandacht hadden voor
deze bijzondere azalea?
Na deze korte voordracht is het hoogtijd om samen de Gentse
parels te bewonderen in de collectie van het arboretum Hof ter
Saksen.
o
o
o
o
o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Voordracht en tuinbezoek: Albert De Raedt en Jan Van Bogert
Plaats: Hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Inschrijven noodzakelijk via www.hortus-ter-saksen.be of
info@hortus-ter-saksen.be of 0473 27 60 85 voor 5 mei 2017
Deelname : 5 euro, incl. drankje terras tuincafetaria

Plantenruilbeurs
Zondag 7 mei 2017, 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: groendienst Beveren
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Info: groendienst Beveren, T 03 750 18 60 of
christa.maes@beveren.be
Standhouders schrijven in voor 1 april 2017
Gratis voor standhouders en bezoekers.
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Dag van het park : aan de slag met magische
kruiden!
Zondag 28 mei 2017, 14 - 17 uur
Vandaag kan je nog meer uit de expo ‘Als kruiden fluisteren…’
halen dankzij een actieve natuurgids met een derde oog. Voor het
jonge volkje wordt een natuuratelier opgezet met magische
kruiden. Gaat het slapen soms wat moeilijk…en helpt schaapjes
tellen niet? Kom dan naar het knutselatelier en vul jouw eigen
droomknuffel met heerlijk geurende kruiden die je zo naar
dromenland brengen. Kan je nog niet zo goed om met naald en
draad breng dan je mama, papa, oma, opa,… mee om je een handje
toe te steken.
o
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren
Info: ilse.praet@beveren.be of T 03 750 18 67
Plaats: binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Gratis deelname

Verhalen kruiden
Vrijdag 23 juni 2017, 20 - 22 uur
Zoete, hartige en gepeperde verhalen aangewaaid vanuit
verschillende windstreken. Verhalen over kruiden natuurlijk, door
Veerle Ernalsteen gezout met humor en deugnieterij,waarna je
nooit meer basilicum kunt plukken zonder een brede grijns op je
gezicht of peterselie eten zonder het lot van het Peterseliemeisje in
je achterhoofd.
Veerle vertelt al 16 jaar volksverhalen en sprookjes aan groot en
klein. Met speelse frisheid, een lichte twist en voor een publiek van
nu. Meer weten: www.VeerleErnalsteen.be .
Je kan komen luisteren om 20 uur of om 21.15 uur. In de buurt van
het tuincafetaria kan je met een glaasje genieten van een muzikaal
intermezzo.
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Verteller: Veerle Ernalsteen
Plaats: binnenkoer hoeve en oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter
Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis deelname
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Muzikale picknick en Lettervanger in Hof ter
Saksen
Woensdag 5 juli 2017, 12 – 14 uur picknick, aansluitend van 14 – 16
uur lettervanger

Naar jaarlijkse traditie spreiden we de eerste woensdag van
de zomervakantie onze picknickdekentjes in het park. Kom
mee smullen van het picknickpakket van Oxfam
Wereldwinkel Beveren. Na de maaltijd is er mogelijkheid om
de tentoonstelling Beeldig Hof ter Saksen 14 te bezoeken
met gids. Kinderen (5+) vergezeld van ouders en grootouders
kunnen zich achter de Lettervanger scharen voor een
interactieve poëziewandeling. Concrete informatie over
aanvangsuren, deelnameprijs (picknick) en inschrijvingen
volgt later op www.tervesten.be.
o
o
o
o
o

Organisatie: Cultuurcentrum ter Vesten i.s.m. Oxfam wereldwinkel
Beveren, gemeente Beveren en Hortus ter Saksen vzw
Info: tickets.tervesten@beveren.be
Plaats: oranjerie Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Voor families (picknick) en kinderen vanaf 5 jaar (lettervanger)
Deelnameprijs en inschrijvingen zie www.tervesten.be (info
beschikbaar vanaf 28 mei 2017)

Pruimen proeven!
Zondag 20 augustus 2017, 14 - 17 uur
We lopen de boomgaard in op zoek naar de pruimenexpo
meegebracht door de specialisten van de nationale
boomgaardenstichting. Vandaag maak je kennis met bijzondere
pruimenrassen. Je kan ze proeven, enkele kilo’s kopen of aansluiten
bij het begeleid bezoek in de boomgaard. De animatie houden we
nog even in beraad.
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren i.s.m. Nationale
boomgaardenstichting vzw en Wase Imkersbond
Info: christa.maest@beveren.be of T 03 750 18 66
Plaats: boomgaard Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Gratis deelname
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TENTOONSTELLINGEN
Kunstexpo Groep Signaal in het kasteel
Weekends 22-23 april, 29-30 april en 1 mei 2017, 14 – 18 uur
Groep Signaal is een vereniging die als doelstelling heeft kunst
dichter bij de mens de brengen. Dit wil zij verwezenlijken
door middel van bezoeken aan musea en ateliers van bekende
kunstenaars en 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.
Het is de betrachting om, zoals Alain de Botton het formuleert : ‘De
ongrijpbare maar werkelijke waarde van het gewone leven te eren.’
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 natuur in het kasteel
Zondagen 7 en 14 mei 2017, 10 – 18 uur
Deze expo is een organisatie van de Sint-Janskunstvrienden, een
groep met voornamelijk Beverse amateurkunstenaars die in 2016
reeds 30 jaar bestond. 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,gemeente Beveren
Info: stefan.janssens8@icloud.com
Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis
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Natuurexpo: ‘Als kruiden fluisteren…’
Zondag 14 mei t.e.m. zondag 1 oktober 2017, dagelijks van 10
tot 20 uur
Wie denkt dat kruiden louter planten zijn waarvan wij delen,
dankzij overlevering of door nieuwe ontdekkingen, gebruiken in de
keuken of om hun medicinale eigenschappen is uitgenodigd om te
ontdekken dat kruiden tal van geheimen fluisteren.
Ontdek de 10 uitverkozen kruiden, maak kennis met alle eetbare
delen, het zijn er meer dan je vermoedt, en raak vertrouwd met het
oogsten, verwerken en bewaren op maat van elk kruid. Onder de
kruiden zitten een- en 2-jarige planten, doorlevende soorten, niet
winterharde soorten of een aantal grensgevallen, eerder wilde
planten te noemen. Op de binnenkoer van het hoevegebouw vind
je een kruidentoren, enkele kruidige meubels en de elfen Basil,
Thymus, Kamille, Rozemarijn, Minze, Viola,… die hun kruidige
geheimen vrij geven.
o
o
o
o

Organisatie: NEC Hof ter Saksen, gemeente Beveren
Info: christa.maes@beveren.be of T 03 750 18 66
Plaats: binnenkoer hoeve Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120
Beveren
Gratis

Beeldig Hof ter Saksen 14: Le Nouvel
Observateur
Zondag 28 mei t.e.m. zondag 24 september 2017, dagelijks van
10 tot 20 uur
De 14de editie van deze openlucht biënnale is in volle
voorbereiding. Het belooft een fijne meeting te worden van een
veelzijdig groepje vermeende sur-realisten. Curator Paul Gees
nodigde Karel Breugelmans, Henk Delabie, Koba De Meuter, Hans
Demeulenaere, Nikolaas Demoen, John Van Oers, Roeland
Tweelinckx, Gauthier Oudshoorn, Dimitri Van Grunderbeek,
Adriaan Verwee en Dirk Zoete uit om samen met hem hun werken
over het volledige park te verspreiden. Dit belet niet dat er
concentraties van één of meerdere werken kunnen komen met al
dan niet een interactie of confrontatie.
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De catalogus, gratis beschikbaar in het park of digitaal beschikbaar
op www.tervesten.be, krijgt een nieuwe vorm. Daar zorgt Katrien
Daemers van Gestalte voor.
Van enkele deelnemers ontving de curator reeds een aantal
vormelijke, materiële of contextuele voorstellen. De definitieve
ontwerpen worden getoetst aan de realiteit. We verwachten een
diverse verzameling van kleurrijke objecten, strategisch opgestelde
sculpturen en zwevende constructies. Zelfs projecties en
geluidseffecten worden niet uitgesloten.
Benieuwd wat het wordt? Wij ook!
o
o
o
o
o

Organisatie: Cultuurcentrum Ter Vesten en gemeente Beveren
Curator: Paul Gees
Info: christl.van.den.broucke@beveren.be
Plaats: park Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren
Gratis

Montmartre VIII
Zondagen 2 juli, 6 augustus en 3 september 2017, 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 VIII. Zoals voorgaande jaren zal Montmartre VIII een
evenement worden voor alle leeftijden. Ambiance tijdens de drie
edities wordt verzekerd door talentvolle individuele musici en
muziekgroepen. Omwille van de mix openlucht expo met muziek
worden deze dagen gegarandeerd niet te missen gezellige
familiedagen.
Kunst Montmartre vzw organiseert opnieuw een wedstrijd voor de
jeugdige kunstenaars. Alle jongen en meisjes van 6 tot 12 jaar:
waag jullie kans en doe mee ! Kunstwerkjes kunnen binnen
gebracht worden in Hof ter Saksen (oranjerie) op woensdag 28 juni
2017, tussen 14 en 19 uur.
o
o
o
o

o

Organisatie: Kunst Montmartre 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
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o

ten toon te stellen. Voor de bruikleen van een tafel en 4 stoelen
wordt 5 euro borg aangerekend
Gratis voor bezoekers

TUINENREIZEN en DAGUITSTAPPEN
Tuinreis Lazio, Italië
Maandag 3 april – vrijdag 7 april 2017
Deze reis naar de bron van de Europese tuinbeschaving leidt
naar hartje Rome en de ruimere omgeving. Inschrijven kan
niet meer, voor de deelnemers volgt hier het dag aan dag
programma.
maandag 3 april: transfer Beveren - Zaventem, vlucht
Zaventem - Rome, transfer Rome - Viterbo
overnachting/ ontbijt hotel Mini-Palace Viterbo
dinsdag 4 april: transfer Viterbo - Bagnaia, bezoek aan VILLA
LANTE, Bagnaia - Bomarzo, bezoek aan PARCO DEI MOSTRI,
Bomarzo - Caprarola, bezoek aan VILLA FARNESE, Caprarola Viterbo, overnachting/ ontbijt hotel Mini-Palace Viterbo
woensdag 5 april: transfer Viterbo - Vignanello, bezoek aan
CASTELLO RUSPOLI, Vignanello - Cisterna di Latina, bezoek
aan GIARDINO DI NINFA, Cisterna di latina - Frascati, bezoek
aan VILLA ALDOBRANDINI, overnachting/ ontbijt hotel Villa
Mercede Frascati
donderdag 6 april: transfer Frascati - Castel Gandolfo, bezoek
aan PAUSELIJKE TUINEN CASTEL GANDOLFO, Castel Gandolfo
- Tivoli, bezoek aan VILLA D’ESTE, Tivoli - Frascati,
overnachting/ ontbijt hotel Mercede Frascati
vrijdag 7 april: transfer Frascati - Vaticaan Rome, bezoek aan
VATICAANSTAD, vrij bezoek ROME, vlucht Rome - Zaventem,
transfer Zaventem – Beveren
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o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Van Bogget Reizen, lic.
5533
Reisbegeleiding en info: Jan Wylin, landschapsarchitect,
jan.wylin@skynet.be
Deelname: 1020 euro (supplement single : 120 euro), voorschot 300
euro p.p; In deze prijs is alles inbegrepen, behalve de drank en het
middageten.
Restsaldo op rekening BE 09 6528 2961 9157 van Hortus ter Saksen
vzw met melding tuinen Italië en dit voor 15 februari 2017.

Chelsea Flower Show
Vrijdag 26 mei 2017, 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 om 7 uur.
Vandaar nemen we de Eurostar trein rond 8 uur 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.
Eventueel kan er vanuit Beveren een (kostendelend) gezamenlijk
vervoer georganiseerd worden heen en weer naar Brussel-Zuid. Dit
is niet inbegrepen in de prijs en afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Tuin- en plantenliefhebbers wereldwijd zien elk jaar opnieuw
reikhalzend uit naar dit grootse evenement.
o
o
o
o

o

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw
Reisbegeleiding en info: François Seghers,
froncoisseghers@skynet.be
Plaats van afspraak: Station Brussel – Zuid om 7 uur.
Prijs: 195 euro, incl. verplaatsing met Eurostar aan groepstarief
(heen en terug), inkom aan ledenprijs Royal Horticultural Society en
dagticket Londense underground
Inschrijven door overschrijving van 195 euro op BE 09 6528 2961
9157 van Hortus ter Saksen vzw met vermelding naam en ‘Chelsea’
en dit voor 1 maart 2017
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NATUURTOCHTEN
Zondag 8 januari 2017: luswandeling Putte
België – Nederland (22 km)
Een wandeling met een afwisselend landschap. Een variatie van
uitgestrekte bossen, heidevelden, duinen, vennen en polders.
o

o

Afspraak : 9.30 uur kasteel Ravenhof, Oud Broek 2 in Stabroek. 100 m
voorbij de ingang van het kasteel is er een parking.
Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.castelyns@scarlet.be

Zondag 12 februari 2017: luswandeling
Bocholt – Lozen - Bocholt (20,2 km)
Langs kanalen en sluizen, door het uniek natuurgebied Lozerheide
en terug via vloeiweiden naar de Torenkruiers.
o
o

Afspraak : 9.30 uur Kerk Bocholt , Kerkplein.
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84
of freddy.moorthamer@skynet.be

Zondag 12 maart 2017: luswandeling SintGoriks – Oudenhoven (22,3 km)
Wandeling van watermolen naar watermolen langs de Zwalm. Een
prachtig plekje in de Vlaamse Ardennen.
o

Afspraak : 9.30 uur achterkant Kerk Sint – Goriks – Oudenhoven,
Kruiswaterplein.

o

Inschrijven bij Marc M 0494 12 86 81 of marc.castelyns@scarlet.be
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Jubelweekend vrijdag 31 maart tot en met
zondag 2 april 2017: Medendorf
Ons vakantiehuisje in Medendorf ligt hoog op de golvende kam
tussen de valleien van de Amel (Amblève) en de Our. In een gebied
van ruim 5500 ha bossen en schilderachtige beekvalleien maken we
twee dagtochten op maat van de deelnemers met korte en langere
parcours.
Dit weekend is volzet, de inschrijvingen zijn afgesloten.
o
o
o

Info bij de wandelgidsen freddy.moorthamer@skynet.be of
marc.castelyns@scarlet.be
Deelname: 145 euro p.p. , vol pension excl. drank en vervoer.
Voorschot 75 euro p.p. reeds voldaan.
Restsaldo op rekening BE 09 6528 2961 9157 van Hortus ter Saksen
vzw met melding wandelweekend 2017 en dit voor 1 februari
2017.

Zondag 7 mei 2017: Luswandeling Beloeil (22
km, deels GR 121 en 123)
Vanaf het kasteel van Beloeil, eeuwenlang de hoofdresidentie van
de Prinsen de Ligne, wandelen we door de bossen van Beloeil en
Stambruges. Langs het reservaat van de ‘Mer de Sable’ en Ath
bereiken we via de indrukwekkende “Allée de la Grand’Vue” terug
het prinselijke kasteel.
o

Afspraak : 9.30 uur aan de hoofdingang van het kasteel van Beloeil,
Rue du Château, 7970- Beloeil (parking langs de N526).

o

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

Zondag 11 juni 2017: luswandeling Grand –
Halleux (24 km)
Het land van de Salm in de Hoge Ardennen: wisselende
landschappen, uitgestrekte bossen, charmante beekvalleien en
woelige geschiedenis waarvan de grenspalen getuigen zijn.
o
o

Afspraak : 9.30 uur tegenover de kerk van 6698 Grand Halleux, Rue
Capitaine Lekeux (N68) (ten noorden van Vielsalm)
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be
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Zondag 10 september 2017: luswandeling Lac
de Robertville - Botrange – Hoge Venen (22
km)
Van het stuwmeer Robertville naar de Botrange, hoogste punt van
België, dit is 200 m hoogteverschil op een contrastrijk
schilderachtig parcours. Hier vind je de Hoge Venen in al z’n
vormen: valleien, bossen en vergezichten, venenbeken, watervallen
en een Middeleeuws kasteel.
o
o

Afspraak:9.30 uur aan de Barrage de Robertville, parking op
lijnkeroever naast de stuwmuur, Rue de Barrage, 4950 Waismes
Inschrijven bij Freddy M 0475 92 34 84 of
freddy.moorthamer@skynet.be

Bijdrage voor alle dagtochten, excl. weekend Medendorf : 2 euro
per persoon of 4 euro per gezin.
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BRIEF VAN SIMON
Beveren, oranjerie, januari 2017
Beste,
Het eindejaar nodigde uit om eens een feestelijke boom uit
de hoek te halen. Niet de fijnspar maar eentje waarvan de
zijdezachte meeldraden bij bloei openstaan als een feestelijk
rose-paars waaiertje. De boom past uitstekend bij de tijd van
nieuwjaarswensen want volgens een oude Chinese
beschrijving geeft hij vreugde en troost, hij brengt het oog tot
stralen en het hart tot leven. Al wat we nodig hebben tijdens
donkere winterdagen. Bloemen en bast zijn dan ook reeds
lang in gebruik als antidepressivum in de traditionele Chinese
geneeskunde. Het land van oorsprong van deze boom is dus
China.
Wij volgen vanuit onze luie zetel de tocht van deze boom
helemaal de wereld rond tot aan de andere kant van de Stille
Oceaan in de zuidelijke staten van de VS. Om de tocht tot bij
ons na te gaan verplaatsen we ons naar de tijd van de
zijderoute, tijdens de Middeleeuwen en zelfs vlot daarvoor
tijdens de Klassieke Oudheid. Toen trokken karavanen met
kamelen van China over Centraal-Azië tot Constantinopel.
Deze dieren werden gevoed met o.a. de bonen van deze
boom. Zo kwam het zaad tot groei in Turkije en omstreken.
Om in West-Europa te geraken zou het dan overzee gaan.
Daarvoor moeten we nog wachten tot 1749 toen de
Florentijnse edelman en naturalist Filippo degli Albizzi
deelnam aan een zeetocht naar Constantinopel en bij die
gelegenheid de zaden overbracht naar zijn tuin in Florence.
De familie Albizzi was ooit de tegenstrever van de families
Medici en Alberti maar over moord en doodslag,
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gearangeerde huwelijken en politieke machtsspelletjes gaan
we het hier nu niet hebben; dat blijft opgeborgen in de
beruchte geschiedenis van deze families. Onze Filippo,
markies van Castelnuovo, was in vergelijking met zijn
familieleden een koorknaap die zich bezig hield met het
verzamelen van zaden en planten. Wie eens in Firenze
passeert, loop eens in de Borgo degli Albizi in het oude
stadsdeel waar zich meerdere ‘Palazzi’ bevinden met
verwijzingen naar de Albizzi.
In 1772 merkte de secretaris van de botanische vereniging
van Florence dat de boom nog geen officiële naam had. Ter
ere van Filippo noemde hij deze Albizia julibrissin. De
soortaanduiding wordt wel eens verklaard als bloeiend in juli
maar meer waarschijnlijker is dat ze is afgeleid van het
Perzisch gul-i-abrischim en mag vertaald worden als
zijdebloem. En zo belanden we bij de Nederlandse naam:
Perzische slaapboom, Acacia van Constantinopel of
zijdeboom. Vanuit Italië werd de slaapboom verspreid over
Europa en vanuit Engeland naar Amerika waar hij vooral in de
zuidelijke staten voorkomt, zelfs in het wild. Daar werd hij
voor het eerst aangeplant door André Michaux in zijn
arboretum in Charleston dat hij in 1786 en de
daaropvolgende jaren aanlegde. Michaux was een
fantastisch botanist en plantenverzamelaar waar we het ooit
nog eens over moeten hebben.
De slaapboom is een kleine boom of heester die in juliaugustus bloeit met lichtroze bloembundels waarvan de
lichtroze meeldraden waaiervormig open staan alsof het
poederkwastjes zijn. ’s Avonds vouwen de dubbel geveerde
bladeren zich dicht, vandaar slaapboom. Dit gedrag hebben
ze gemeen met andere leden van de Mimosa-familie
alhoewel sommige taxonomen de slaapboom bij de
vlinderbloemigen onderbrengen. Wat er ook van zij, dit
slaap-bioritme vertoont een duidelijk lichtgebonden patroon
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dat aangestuurd wordt door een lichtgevoelige sensor
fytochroom. Dit stuurt de celpompen aan die door de
poreuze celmembranen kaliumionen stuwen. Deze trekken
water aan zodat de osmotische druk verandert en er aan de
dunwandige parenchymcellen van de bladgewrichten wordt
getrokken of los laten. Vergelijk het een beetje met een spier
die aan een bladsteel bevestigd is. De celspanning kan ook
het resultaat zijn van omzetting van zetmeel in suiker. Zitten
we hier niet bij een embryonaal model van onze eigen
spieren dat nog veel complexer is uitgewerkt door de
natuur?
De slaapboom is winterhard tot -20°C en er wordt door
kwekers gewerkt aan meerdere cultivars want door de
klimaatopwarming ontstaat hiervoor een gat in de markt. Je
kan de buren eens afgunstig doen kijken met een ‘exotisch’
uitziende boom in je tuin. Vermeerdering is mogelijk in een
beschermde serre-omgeving door zaaien of stekken. Soms
maakt de boom wortelscheuten en kom je zo gemakkelijk
aan een boompje.
En waar kan je nu exemplaren vinden? Meerdere Belgische
tuinen en arboreta hebben er in hun collectie (zie plantcol)
en sommige kwekerijen kunnen zorgen voor levering.
Benieuwd naar het eerste exemplaar in Beveren of
omstreken!
Ter afsluiting om het nieuwe jaar goed in te zetten een
doordenkertje van Georges Brassens:
J'ai plaqué mon chêne
Comme un saligaud,
Mon copain le chêne,
Mon alter ego,
On était du même bois
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Un peu rustique, un peu brut,
Dont on fait n'importe quoi
Sauf, naturell'ment, les flûtes...
J'ai maint'nant des frênes,
Des arbres de Judée,
Tous de bonne graine,
De haute futaie...
Mais, toi, tu manque' à l'appel,
Ma vieill' branche de campagne,
Mon seul arbre de Noël,
Mon mât de cocagne !
Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux,
J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre
Auprès de mon arbre,
Je vivais heureux
J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Lieve groeten,
Simon
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