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Wilt u het werk van 

Botanisch Kunstenaars  

Nederland steunen? 

Voor een kunstlievend  

lid kost het lidmaatschap 

25 euro per jaar. Kunst

lievende leden ontvangen 

de digitale nieuwsbrief,  

5% korting bij aankoop 

van een kunstwerk en  

korting op verschillende 

activiteiten.

Bent u zelf botanisch  

kunstenaar en wilt u  

werkend lid worden van 

Botanisch Kunstenaars  

Nederland? 

Vraag de criteria voor 

ballo tage aan door een 

brief of email te sturen 

aan de Vereniging  

Botanisch Kunstenaars  

Nederland, p/a  

Boomkruiperlaan 7 

2566 JH Den Haag; 

email:

info@botanischkunstenaar

snederland.nl

Meer informatie: 

www.botanischkunste

naarsnederland.nl
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Starterscursus in Hoorn
Margriet Honingh organiseert een cursus  

botanisch tekenen op de zaterdagen 17 en  

24 september en 8 oktober 2011 van 10.00 uur 

tot 15.00 uur. De lessen worden gegeven in het 

wijkcentrum Risdam, Scheerder 1, Hoorn.  

Er wordt tijdens deze dagen uitsluitend met pot-

lood gewerkt. Er wordt aandacht besteed aan de 

gedetailleerde en natuurgetrouwe weergave van 

plantenmateriaal waarbij het tekenen op ware 

grootte, uitwerken van textuur en gebruik van 

licht/donker effecten een essentiële rol spelen. Te-

kenervaring is niet vereist, maar strekt tot aanbe-

veling.

Het cursusgeld voor niet leden bedraagt €150,- 

exclusief materiaal. Leden krijgen €10,- korting. 

Inclusief koffie/thee en €10,- p.p. als bijdrage aan 

de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Neder-

land. Het cursusgeld kunt u contant voldoen op de 

eerste cursusdag of vooraf overmaken op 

2929914 t.n.v. Margriet Honingh, Twisk o.v.v.  

Botanisch tekenen najaar 2011. Na aanmelding 

ontvangt u een bevestiging en één week voor 

aanvang van de cursus de aanvullende informatie.

U kunt zich opgeven via info@margriethoningh.nl 

o.v.v. Botanisch tekenen najaar 2011 of  

schriftelijk naar Dorpsweg 112, 1676 GH Twisk. 

Info 06 54 777 880, www.margriethoningh.nl.

Expositie te Hilversum
Ria van Elk, Margriet Honingh, Dick Smit, Gerda 

van den Berg, Jenny Post en Wil Wessel expose-

ren in september een aantal werken in raadhuis 

Dudok te Hilversum. Vanaf vrijdag 2 september 

t/m 30 september 2011.  

Het raadhuis is geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.  

Dudokpark 1 te Hilversum.

Basiscursus in Wijchen
Ria van Elk gaat van start met een basiscursus in 

het Zuiden van Nederland (Cultureel Centrum  

‘t Mozaiek in Wijchen). Cursusdagen zijn 12, 14 , 

19, 21, 26, 28 oktober 2011.  

Verdere informatie op www.riavanelk.nl.

Basiscursus in Sassenheim
Ook in Sassenheim gaat een basiscursus bota-

nisch tekenen van start in Atelier De Blauwe Re-

gen. In deze cursus komen de basisbeginselen 

van het (botanisch) tekenen aan de orde. Het 

gaat daarbij om vooral heel precies te leren kijken 

naar planten en het nauwkeurig weergeven van 

de kenmerken d.m.v. vorm en plastiek, het licht 

en donker in de tekening. Er wordt gewerkt met 

potlood. De data zijn: 21 oktober, 22 oktober,  

28 oktober en  

29 oktober. Het cur-

susgeld bedraagt  

€ 210 exclusief ma-

teriaal. Inclusief zijn 

koffie/thee. Leden 

van de Vereniging 

krijgen € 10 korting.

Het cursusgeld kunt 

u contant voldoen 

op de eerste cur-

susdag of vooraf 

overmaken op 

568411404 t.n.v. 

Jacomien van  

Andel- Tromp, Sassenheim o.v.v. Basiscursus  

Botanisch Tekenen najaar 2011. Meer informatie:  

Jacomien van Andel, Jagtlustkade 7, 2171 AG 

Sassenheim, tel. 0252 216773,  

e-mail jacvanandel@planet.nl 

Expositie Janneke Brinkman
Janneke Brinkman exposeert met mr. Pieter van 

Vollenhoven in Museum Jan van der Togt. Er wor-

den foto´s en aquarellen tentoongesteld t/m  

september 2011. Dorpsstraat 50, Amstelveen.  

Tel. 020 6415754, www.jvdtogt.nl. Wo t/m vrij 

11.00-17.00 uur, za zo 13.00-17.00 uur.

Ballotage
De eerstvolgende ballotage is gepland op 21 sep-

tember in Leiden. Voor meer informatie en aan-

meldingen kan men terecht bij het secretariaat: 

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
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Cursus tekenen naar de natuur
De cursus ‘Tekenen naar de Natuur’ worden naast 

bloemen en planten ook andere voorwerpen, zoals 

bijvoorbeeld schelpen en insecten als onderwerp 

gebruikt. Ook dan wordt gelet op een realistische 

weergave van de objecten. Zowel beginners als 

gevorderden kunnen aan deze cursus deelnemen. 

Gevorderden kunnen de reeds verworven vaardig-

heden verder ontwikkelen en beginners maken 

kennis met de basistechnieken.

Duur: 10 lessen. Tijden: dinsdag 13.30-16.30 uur. 

Het cursusgeld, exclusief materiaal, bedraagt  

€ 200 per 10 lessen. Het cursusgeld dient in zijn 

geheel vóór het begin van de cursus te worden 

voldaan door overschrijving op girorekeningnum-

mer 333.78.55 t.n.v. R.A. Versteeg-Plas te Voor-

schoten, of moet op de eerste cursusdag contant 

betaald worden.

De cursussen vinden doorgang bij voldoende deel-

name. Deze workshops worden gehouden in het 

Creativiteitscentrum in Voorschoten of in eigen 

atelier. Aanmelden en informatie bij de docente: 

Ina Versteeg, Carel Fabritiuslaan 7, Voorschoten, 

tel : 071 5614077, 06 52282482,  

ina-versteeg@hetnet.nl

Leuk initiatief!
Op 22 juli kwam een zestal leden van de 

vereniging bijeen bij Jacomien van Andel 

om gezamenlijk te tekenen en te schilde-

ren. Met grote concentratie werd in Jaco-

miens atelier gewerkt, met vruchtbaar 

resultaat. De deelnemers bespraken – 

desgewenst – elkaars werk en wisselden 

talloze tips uit. Het weer werkte mee, zo-

dat we in de tuin koffie, thee en de door 

Wouter bereide lunch konden gebruiken. 

Dit initiatief verdient navolging! 

Expositie kasteel Duivenvoorde
Van zaterdag 30 september t/m zaterdag 8 okto-

ber exposeren leden van de vereniging  

Botanisch Kunstenaars Nederland in de Grote Zaal 

van kasteel Duivenvoorde. Doorlopend van 14.00-

17.00 uur. Toegangprijs 2,50 euro; kinderen t/m 

16 jaar gratis; museumkaart gratis.  

Woensdag 5 oktober is een kinderworkshop Bota-

nisch Tekenen onder leiding van Ina Versteeg, van 

14.00-16.00 uur. Gratis, aanmelden verplicht;  

e-mail activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl.  

Maximaal 20 deelnemers. Vrijdag 7 oktober work-

shop botanisch tekenen voor volwassenen onder 

leiding van Anita Walsmit Sachs, 13.30-16.30 uur. 

Deelname € 15, maximum aantal deelnemers 20, 

aanmelden verplicht, via het e-mail adres 

activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl.

www.kasteelduivenvoorde.nl.

14 sept Inleiding botanisch tekenen
Docent Dick Smit, Tijd 10.30-15.30 uur, locatie  

Botanische Tuin Fort Hoofddijk in Utrecht; Kosten  

€ 75 inclusief toegang, koffie, thee en lunch, aan-

tal deelnemers maximum 10, opgeven bij  

dicksmit37@gmail.com. Fort Hoofddijk, Budapest-

laan 17, Utrecht (De Uithof), tel. 030-2531890,  

www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen

Nienke Raven exposeert
Gedurende de hele maand november 2011 expo-

seert Nienke Raven haar botanisch werk in de 

Openbare Bibliotheek (BplusC) aan de Nieuwstraat 

in Leiden, tijdens de reguliere openingstijden.

Zomerworkshop
25 t/m 29 juli vond de Zomerworkshop van Anita 

Walsmit Sachs plaats in de Hortus botanicus,  

Leiden. De workshop was geheel volgeboekt.

Zie www.anitawalsmitsachs.nl voor nieuwe data.
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Agenda 2011

• 14 september Kennismaken met Botanisch  

tekenen en schilderen Dick Smit, Botanische  

Tuinen Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl. 

lunch en koffie. Informatie en aanmelden:  

dicksmit37@gmail.com.

• 17 september Oogstfair Boschhoeve, aanwezig 

met informatie en kaartverkoop. Van 10.00 uur-

17.00 uur, www.boschhoeve.nl.

• 17 en 24 september, 8 oktober, basiscursus 

Hoorn; zie www.margriethoningh.nl.

• 12, 14 , 19, 21, 26, 28 oktober basiscursus  

Ria van Elk, www.riavanelk.nl.

• 15 en 16 oktober, aanwezig op Herfstmarkt 

Trompenburg, Rotterdam; zie  

www.trompenburg.nl.

• 13, 14, 15 oktober 2011 Herfstworkshop Anita 

Walsmit Sachs, Hortus botanicus, Leiden. Volge-

boekt. Aanmelden voor de workshops van  

Anita Walsmit Sachs in 2012 is reeds mogelijk.  

Zie www.anitawalsmitsachs.nl. 

• 21, 22, 28 en 29 oktober basiscursus Atelier  

De Blauwe Regen, Sassenheim, tel. 0252 

216773, e-mail jacvanandel@planet.nl

Ledendag
2 juli vond de ledendag plaats in de Botanische 

Tuinen Universiteit Utrecht in de Uithof.

Hieronder: impressies workshop van Elaine Searle.


