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Botanisch tekenen in Rhenen
Docente Wil Wessel biedt twee cursussen
botanisch tekenen, een basiscursus en een
gevorderdencursus.
• Basiscursus Botanisch tekenen: Er wordt aandacht geschonken aan de observatie, het schetsen
en het natuurgetrouw weergeven van planten.
Techniek potlood en pen. Tekenvaardigheid wordt
niet verlangd. Data; maandag 5/12/19/26 maart
a.s. Tijden: van 10.00 tot 15.00 uur. Kosten
€160.- exclusief materiaal.
• Botanisch tekenen voor gevorderden. Data
donderdag 1/8/15/22 maart. Tijden: van 10.00 tot
15.00 uur. Kosten €160.- exclusief materiaal.
Als je belangstelling hebt om deel te nemen aan
een van deze cursussen, dan hoor ik dat graag:
uiterlijk voor 24 februari a.s.
Na aanmelding, schriftelijk of per mail, graag met

11 uur in Grand Café Clusius van de Hortus

adres en telefoonnummer, krijgt iedereen verdere

botanicus. Er is geen begeleiding, wel drinken de

Wilt u het werk van

informatie over materiaal, adres locatie e.d.

tekenaars samen koffie en lunchen ze samen,

Botanisch Kunstenaars

(dichtbij NS station).

en bewonderen ze elkaars werk aan het eind

Nederland steunen?

Wil Wessel, Paulus Potterhof 23, 4033 AN Lienden

van de dag.

Voor een kunstlievend

Tel. (0344) 601280, Email wilwes46@hetnet.nl

lid kost het lidmaatschap

Smaakboek Achterhoeks Fruit

25 euro per jaar. Kunst

In Achterhoeks Fruit gaan Michiel Bussink en

lievende leden ontvangen

Maurits Steverink in op de geschiedenis van de

de digitale nieuwsbrief,

fruitteelt én op de hedendaagse fruitteelt in de

5% korting bij aankoop

Achterhoek. Unieke fruittekeningen van een Zut-

van een kunstwerk en

phense fruitleraar, die een halve eeuw op een zol-

korting op verschillende
activiteiten.
Bent u zelf botanisch
kunstenaar en wilt u
werkend lid worden van
Botanisch Kunstenaars
Nederland?

Expositie Marian van der Stee

Vraag de criteria voor

In verpleegtehuis Leytherode exposeert werkend

ballotage aan door een

lid Marian van der Stee van 14 april t/m 30 mei

brief of e-mail te sturen

2012 botanisch werk. Het is te zien in de centrale

aan de Vereniging

hal van het verpleeghuis.

Botanisch Kunstenaars

Adres: Hoogmadenseweg 55, Leiderdorp,

Nederland, p/a

dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.

Boomkruiperlaan 7
2566 JH Den Haag;

Zelfstandig tekenen op vrijdag

e-mail:

Een aantal botanisch tekenaars komt elke derde

info@botanischkunstenaar

vrijdag van de maand samen in de Hortus in Lei-

der hebben gelegen, worden in dit boek voor het

snederland.nl

den om met elkaar te gaan tekenen. Wilt u op 17-

eerst gepresenteerd. Michiel Bussink en Maurits

Meer informatie:

2, 16-3, 20-4, 18-5, 15-6, 20-7, 17-8, 21-9, 19-10,

Steverink, uitgever: kennisinstelling Nelles, ISBN

www.botanischkunste

16-11, 21-12 meetekenen, stuur dan een mailtje

978-90-818026-0-4 , € 24,95, Te bestellen via

naarsnederland.nl

naar Ellen@TicketTeam.NL. Verzamelen om half

Nelles Administratie, info@nelles.nl.
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Workshop in Fuchsiatuinen
28/ 29 juli, 4/ 5 en 11/ 12 augustus 2012. Tijdens
de open dagen van de fuchsiatuinen van Jan Dekker wordt op drie achtereenvolgende weekenden
een workshop botanisch tekenen en schilderen gegeven door botanisch kunstenaar Margriet Honingh. www.margriethoningh.nl
De fuchsiatuinen zijn gelegen aan de Hoornseweg
31, 1687 NE Wognum, tel. 0229 571418 of
06 30 530 154. Meer informatie vindt u op de website: www.jandekker-fuchsia.nl
De tuinen herbergen maar liefst zo’n 600 verschillende soorten fuchsia’s. De fuchsia in al zijn variaties is een aantrekkelijke plant om te tekenen en/
of te schilderen. Er wordt gewerkt met potlood en/
of aquarelverf. Teken- en/of schilder ervaring is
niet vereist, maar wordt aanbevolen.
De dag begint om 10.00 uur met een kopje koffie
of thee en eindigt rond 15.30 uur.

Basiscursus in Sassenheim

Er wordt gewerkt in de kassen en als het weer het

Atelier de ‘Blauwe Regen’. In deze cursus komen

toelaat buiten in de tuinen.

de basisbeginselen van het (botanisch) tekenen

De kosten bedragen per weekend €100,- inclusief

aan de orde. Het gaat daarbij om vooral heel pre-

koffie en thee (lunch zelf meenemen) en exclusief

cies te leren kijken naar planten, en het nauwkeu-

materialen. U kunt zich opgeven voor één of meer-

rig weergeven van de kenmerken, d.m.v. vorm en

dere weekenden. Er is plaats voor maximaal vijf

plastiek, het licht en donker in de tekening.

deelnemers per weekend.

Er wordt gewerkt met potlood.

Het cursusgeld kunt u contant voldoen op de eer-

De cursus bestaat uit vier dagen, de data voor

ste cursusdag of vooraf overmaken op 2929914

2012 zijn: Voorjaar basiscursus: vrijdag/ zaterdag

t.n.v. Margriet Honingh, Twisk o.v.v. Fuchsia 2012.

6 en 7 april, vrijdag/zaterdag 13 en 14 april

U kunt zich opgeven per mail: info@margrietho-

Zomer basiscursus: ma t/m do 6, 7, 8 en 9 augus-

ningh.nl of per tel.: 06 54 777 880.

tus, Herfst basiscursus: vrijdag/ zaterdag 19 en 20

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en

okt. en vrijdag/zaterdag 26 en 27 okt.

twee weken voor aanvang van de workshop de

Het cursusgeld bedraagt € 210,- exclusief materi-

aanvullende informatie.

aal. Inclusief zijn koffie/thee.
Leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland krijgen € 10 korting.
Voor meer informatie: Jacomien van Andel
Jagtlustkade 7, 2171 AG Sassenheim
tel. 0252 216773, e-mail jacvanandel@planet.nl

Bloeiende bollen afgebeeld
Leden van de vereniging Botanisch Kunstenaars
Nederland werken al twee seizoenen aan afbeeldingen van bloeiende bolgewassen. Elke kunstenaar heeft een eigen bolgewas gekozen. Een selectie van het beste werk wordt in 2012
geëxposeerd in ’t Huys Dever te Lisse. Heereweg
349a Lisse; 25 maart t/m 6 mei, woensdag t/m
zondag 14.00- 17.00 uur. 1e paasdag en 1e pinksterdag gesloten. www.kasteeldever.nl
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Basiscursus in Hoorn

sche kassen gestort wordt. Op donderdag 2, vrij-

Botanisch kunstenaar Margriet Honingh organi-

dag 3 en zaterdag 4 augustus 2012 leren 16 cur-

seert een basis cursus botanisch tekenen en schil-

sisten drie dagen lang de fijne kneepjes van het

deren op de zaterdagen 14 april, 21 april en 12

tekenen van deze bijzonder gebouwde bloemen.

mei 2012 van 10.00 uur tot 15.00 uur in het wijk-

Koffie, thee en entree hortus is inclusief. Materiaal,

centrum Risdam van Stichting Netwerk, Scheerder

(eigen tekenspullen meenemen) en de lunch is

1, Hoorn. Er wordt aandacht besteed aan de gede-

voor eigen rekening. Cursustijden van 10.00-15.30

tailleerde en natuurgetrouwe weergave van plan-

uur. Elke cursist maakt na bevestiging van plaat-

tenmateriaal in potlood en/of kleur d.m.v. aquarel-

sing 200 euro over voor de tropische kassen.

verf. Enige teken- en schilderervaring wordt

Aanmelden via www.hortusleiden.nl.

aanbevolen. Het cursusgeld voor niet leden bedraagt €160,- exclusief materiaal. Leden krijgen

Introductiedagen

€10,- korting. Inclusief zijn koffie/thee en €10,-

Dick Smit geeft weer twee keer een introductiedag

p.p. als bijdrage aan de Vereniging van Botanisch

botanisch tekenen in de Botanische Tuinen van de

Kunstenaars Nederland. Het cursusgeld kunt u

Universiteit Utrecht: 16 mei en 12 sept. Kosten

contant voldoen op de eerste cursusdag of vooraf

€ 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.

overmaken op 2929914 t.n.v. Margriet Honingh,
Twisk o.v.v. Botanisch schilderen voorjaar 2012.
U kunt zich opgeven via e-mail info@margriethoningh.nl o.v.v. Botanisch schilderen voorjaar 2012
of schriftelijk naar onderstaand adres.
Voor meer informatie: Dorpsweg 112, 1676 GH
Twisk, 06 54 777 880, www.margriethoningh.nl.

Agenda
• 16-18 feb Sneeuwklokjesfeest De Boschhoeve
met kaartverkoop. www.boschhoeve.nl
• 1, 8, 15, 22 maart Botanisch tekenen voor gevorderden Rhenen , zie elders in deze nieuwsbrief.
• 5, 12, 19, 26 maart cursus botanisch tekenen
Rhenen, zie elders in deze nieuwsbrief.
• 25 maart-6 mei, expositie Bloeiende bollen
afgebeeld, Lisse, www.kasteeldever.nl
• 14, 21 en 28 april basiscursus botanisch tekenen
en schilderen, Hoorn
• 28 april algemene ledenvergadering, Leiden
• 11-12 mei aanwezig op Meimarkt Hortus Leiden
met kaarverkoop. www.hortusleiden.nl
• 16 mei introductiedag botanisch tekenen in de
Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.
Kosten € 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.
• 26 mei aanwezig op Meimarkt De Boschhoeve

Benefiet workshop orchideeën
2, 3 en 4 augustus 2012. De tropische kassen van
de Hortus botanicus worden tussen april 2012 en
voorjaar 2013 stap voor stap gerenoveerd. De basis voor de financiering is gelegd door de Universiteit Leiden, eigenaar van de Hortus botanicus.
Maar de tuin wil graag een aantal extra’s: meer
duurzaamheidsmaatregelen, de aanleg van een
lesbalkon in een van de kassen, een lift voor invaliden. Voor deze extra’s zoekt de tuin fondsen.
Anita Walsmit Sachs heeft zich bereid verklaard
om een driedaagse cursus ‘Botanisch tekenen en

met kaartverkoop. www.boschhoeve.nl
• 15-16 juni aanwezig op Kwekerijdagen
Bingerden, www.bingerden.com
• 2, 3 en 4 augustus, benefietworkshop botanisch
tekenen van orchideeën, www.hortusleiden.nl
• 8 en 9 september, Liefhebbersdagen Eenrum.
Aanwezig met kaartverkoop (onder voorbehoud)
• 12 sep introductiedag botanisch tekenen in de
Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.
• 15 sep aanwezig op Oogstfair De Boschhoeve
met kaartverkoop, www.boschhoeve.nl
• 13 en 14 okt, kaartverkoop op Herfst-

schilderen van orchideeën’ te geven waarvan de

Plantendagen Trompenburg Tuinen &

gehele opbrengst direct in het fonds voor de tropi-

Arboretum, www.trompenburg.nl.
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