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Een bericht van de voorzitter 

 

Beste collega’s en niet te vergeten beste 

kunstlievende leden, 

 

Het jaar loopt alweer op zijn eind en we kunnen 

genieten van een afwisselende herfst, met zijn 

heerlijke kruidige geuren. 

 

De voorselectie van het werk dat naar de Shirley 

Sherwood Gallery gaat is gemaakt. Nu volgt het 

afmaken van de werken en het inlijsten in 

Engelse stijl. 

Dan volgt het vervoersvraagstuk, maar ook daar 

komen we ongetwijfeld uit. 

 

Afgelopen week heeft een aantal leden de 

cursus van de door onze dit jaar geïnviteerde 

docent gevolgd. Het thema was hobbels en 

bobbels in bladeren. Onder de deelnemers was 

deze keer een aantal niet-werkende leden. Zij 

waren uitgenodigd deel te nemen aan de 

cursus, zodat zij een extra impuls zouden 

krijgen zich verder te bekwamen in de 

botanische teken -en schilderkunst. Ik kreeg de 

indruk dat ook zij van de cursus genoten 

hebben, zoals wij allemaal. 

Helen Allen was een goede docent met een 

duidelijke uitleg over wat er van ons verwacht 

werd. 

Onze dank gaat uit naar Adriana Willems voor 

haar gastvijheid en het huisvesten van de 

docent. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Komend jaar zal er in Leiden geen buitenlandse 

docent worden uitgenodigd, maar zal Eline de 

Jong een cursus organiseren met Sue Vize, een 

docent uit Engeland, die gespecialiseerd is in 

kleurpotlood. De locatie is de Tuinen van Mien 

Ruys, Dedemsvaart. Er is inmiddels een 

wachtlijst voor de cursus. 

Informatie: elinedejong2010@gmail.com 

 

Inmiddels worden de eerste stappen gezet voor 

de organisatie van het 10-jarig jubileum in 2016. 

Momenteel zijn we op zoek naar een geschikte 

locatie in Leiden, de bakermat van onze 

Vereniging. 

Ik kan u verder nog niets over het programma 

verklappen, want het is nog even puzzelen. 

Leuk en interessant wordt het zeker! 

 

Graag wil ik de ontwerpwedstrijd onder uw 

aandacht brengen voor een nieuw certificaat 

van onze Vereniging voor de nieuwe werkende 

leden. Jacomien van Andel of Margriet Honingh 

kunnen u hierover nader informeren. Ik hoop dat 

de ontwerpen spoedig in groten getale zullen 

binnenstromen bij de secretaris van onze 

Vereniging. 

Er rest mij nu niets anders dan u allen een 

prettige nazomer toe te wensen met veel teken-, 

schilder- en ander plezier! 

 

Een hartelijke groet, 

Anita Walsmit Sachs 
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Wilt u het werk van 

Botanisch 
Kunstenaars 
Nederland 

steunen? Voor een 
kunstlievend lid 
kost een 

lidmaatschap 25 
euro per jaar. 
Kunstlievende 

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 ballotage aan 
door een brief of e-
mail te sturen aan 

de Vereniging 
Botanisch 
Kunstenaars 

Nederland, p/a 
Boomkruiperlaan 7, 
2566 JH Den Haag; 

e-mail: 
info@botanischkun
stenaarsnederland.

nl 
Meer informatie: 
www.botanischkun

stenaarsnederland.
nl 
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Cursus Helen Allen 

Van 15 - 19 september hebben 16 leden van de 

VBKN een cursus gevolgd bij Helen Allen, een 

docent uit Engeland 

Helen Allen is directeur van The Chelsea School 

of Botanical Art. 

Het thema van deze week was: 'Extreme lumps 

and bumps´. Er is hard gewerkt door iedereen. 

Lumps en bumps (denk aan een primulablad) 

zijn verraderlijk ingewikkeld. 

Ondanks dat was het een inspirerende week in 

de Leidse Hortus. 

Cursus Helen Allen in de Hortus Leiden 

Helen Allen tijdens de cursus in de Hortus Leiden 

 

Tekenen in de Hortus en de Big Draw 
in Leiden 
 
Elke derde vrijdag van de maand is er een 

aantal leden van de Vereniging die gaan 

tekenen in de Hortus Botanicus. De ene keer is 

de groep groter dan de andere keer. Het is altijd 

een heel erg gezellige en inspirerende dag. Er 

wordt geen les gegeven, maar elkaars werk 

wordt natuurlijk wel bekeken en bewonderd! 

 

We verzamelen om 10.30 uur in het restaurant. 

Na een kop koffie zoeken we een goede plek en 

gaan aan de slag. We lunchen gezamenlijk en 

nemen de tijd om elkaars werk te bekijken. Na 

de lunch gaan we weer verder en sluiten aan 

het eind van de middag af met nog een drankje. 

 

In het kader van de Big Draw is hier meer 

ruchtbaarheid aan gegeven en is een aantal 

mensen die (nog) geen lid zijn van de 

Vereniging hierbij aangesloten. Daardoor was er 

uiteindelijk een zeer behoorlijke groep, die op 

krukjes en op het balkon in de kas heerlijk aan 

het tekenen waren. 

 

Wanneer je wilt aansluiten ben je van harte 

welkom. Info:Ellen@ticketteam.nl 

De Big Draw in Leiden 

De Big Draw in Leiden 
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Bezoek aan Bezoek aan printstudio Imidg te 
Heemstede 
 
Zaterdag 26 september is een groep van  

15 leden in de printstudio Imidg Artware in 

Heemstede ontvangen. Na de koffie is in drie 

kleine groepjes een rondleiding verzorgd door 

de medewerkers van de studio. Er is uitleg 

gegeven over het scannen of fotograferen van 

een tekening en het maken van reproducties, 

onder andere het printen van kaarten en het 

maken van giclée’s van een tekening. Er was 

ook aandacht voor het promoten van kunst in de 

markt. Het was een leerzame en interressante 

excursie. Na afloop heeft een aantal deelnemers 

heerlijk geluncht in het nabij gelegen 

pannenkoekenrestaurant. Binnenkort wordt een 

tweede excursie gepland voor degenen die 

belangstelling hebben. Houdt uw mail in de 

gaten. 

 

Beurs Meesterlijk in de 
Westergasfabriek 
 
Verenigingslid Lies Rookhuizen doet mee met 

Basalt/Thomas de Roo aan "MEESTERLIJK, 

beurs voor design en ambacht"  De beurs wordt 

gehouden op het terrein van de 

Westergasfabriek in Amsterdam van vrijdag 28 

t/m zondag 30 november. Lies Rookhuizen heeft 

een nieuwe website, namelijk 

www.natuurenstructuur.nl 

 

Ballotage 

Op 26 september 2014 is het werk van een 

aantal leden geballoteerd. 

Het bestuur deelt met plezier mee dat Ishbel 

Fleming en Frans van Rhijn tot het aspirant 

werkend lidmaatschap zijn toegelaten.  

Lydia Surig heeft het werkend lidmaatschap 

verkregen. 

 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 

januari; de sluitingsdatum voor de kopij is  

31 december.  

Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan  

Jacomien van Andel, 

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl 
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Agenda en cursusaanbod  
 

• t/m 31 oktober: Planten uit de oertijd, Hortus botanicus Leiden, .  
 http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/oerplanten_atelier/ 

• t/m 25 oktober: Hofwijck in Voorburg en Duivenvoorde in Voorschoten:  
 "Heerlijk en Adellijk Groen. De historische tuinen van Hofwijck en Duivenvoorde. 
 Colleges van het HOVO van de Universiteit Leiden op 1, 8, 15 en 22 oktober, 
 http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/kunst-cultuur/adel.html 

• 10, 17, 31 oktober en 14 november, 10-12 uur, hoorcolleges in de Hortus 
botanicus Leiden,   

• http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo/aanbod/natuurkunde/hortus-menp.html 

• t/m 26 oktober: Een zee van glas, zie nieuwsbrief 45, Lingedijk 28-30, Leerdam, 
http://www.nationaalglasmuseum.nl/ 

 
In de bijlage treft u een actueel cursusoverzicht van de VBKN aan. Informatie over 

workshops kunt u op de website van de docenten vinden. 
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CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND 2014-2015 

 

 CURSUS OMSCHRIJVING DATUM EN TIJD KOSTEN INFORMATIE 

Anita Walsmit Sachs 
Leiden 

Herfstcursus         (2014 nº 4) 
 
Wintercursus        (2015 nº 1) 

Voorjaarscursus   (2015 nº 2) 
Zomercursus        (2015 nº 3) 
Herfstcursus         (2015 nº 4) 

Tekenen/aquarel 04-11-2014 t/m 07-11-2014  (4 dgn. van 5! uur) 
 
03-02-2015 t/m 06-02-2015 (4 dgn. van 5! uur) 

17-03-2015 t/m 21-03-2015 (5 dgn. van 5! uur) 
27-07-2015 t/m 31-07-2015 (5 dgn. van 5! uur) 
03-11-2015 t/m 06-11-2015 (4 dgn. van 5! uur) 

Aantal deelnemers ongeveer: 14 

" 240 
 
" 245 

" 295 
" 295 
" 245 

anitaws@xs4all.nl 
www.anitawalsmitsachs.nl 

Dick Smit,  
Utrecht 

Kennismaken met Botanisch 
Tekenen 

Tekenen/aquarel datum workshop nog niet bekend  dicksmit37@gmail.com  
www.dick-smit.nl 

Jacomien van Andel 
Sassenheim 

Basiscursus potlood/aquarel, curs.4 
 

Basiscursussen potlood/aquarel, 
Cursus 1  
Cursus 2 

Cursus 3 
Cursus 4 

Potlood/aquarel 
 

Potlood/Aquarel 

20-10-2014 t/m 24-10-2014 (5 dgn van 5! uur) 
 

23-02-2015 t/m 27-02-2015  (5 dgn van 5! uur)* 
11-05-2015 t/m 15-05-2015  (5 dgn van 5! uur) 
20-07-2015 t/m 24-07-2015 (5 dgn van 5! uur) 

26-10-2015 t/m 30-10-2015 (5 dgn van 5! uur)  
Maximaal aantal deelnemers: 7 

" 260 
 

" 260 
" 260 
" 260 

" 260 

jacvanandel@planet.nl 
www.jacomienvanandel.nl 

* datum deze cursus onder voorbehoud 

Margriet Honingh 
Limmen 

 
 

  datum cursussen nog niet bekend  info@margriethoningh.nl 
www.margriethoningh.nl 

Ria van Elk 
Wijchen 

Voorlopig geen cursus 
 

   ria@riavanelk.nl 
www.riavanelk.nl 

Marionne van de  
Klashorst 

Zutphen 

Vervolgcursus 1 
Vervolgcursus 2 

Introductiecursus 1 
Introductiecursus 2 

Potlood/kleurpotlood 
Potlood/kleurpotlood 

Aquarel 
Aquarel 

4/9 t/m 16/10,                   (6 dagdelen van 3 uur) 
6/11 t/m 11/12                  (6 dagdelen van 3 uur)         

8/1 t/m 12/2                      (6 dagdelen van 3 uur) 
5/3 t/m 9/4                        (6 dagdelen van 3 uur) 
Aantal deelnemers: 3-6 

" 185* 
" 185* 

" 185* 
" 185* 

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl 
www.tuinstudiorozenhorst.nl 

of 06-52723770 
*(incl.cursuspakket papier) 

Marianne Verschoor 

Mook 
 
 

 
 
 

Nijmegen 

Botanische avonden 

 
Introductiecursus botanisch tekenen 
Driedaagse workshop midwinter 

schilderen 
Introductiecursus botanisch tekenen 
Tweedaagse workshop Het ontluiken 

van de natuur 
Herfstworkshop botanisch tekenen in 
Hortus Arcadië 

Tekenen 

 
Tekenen 
Tekenen/aquarel 

 
Tekenen 
Tekenen 

 
Tekenen 

16/9, 21/10, 18/11, 16/12, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 

19/5 en 18/6 (19.30-22.00 uur) 
28/10, 4,/11, 11/11 en 25/11 (19.30-21.45 uur) 
21, 22 en 23 januari 2015 (10.00-16.00 uur) 

 
3/2, 10/2, 24/2, 3/3 2015 (19.30 tot 21.45 uur) 
7 en 8 maart 2015 (zaterdag van 9.30 tot 15.30 uur, 

zondag van 10.30 tot 16.30 uur) 
19/10/2014 (11.00 tot 16.00 uur) 

" 210 

 
"   98 
" 187,50 

 
"   98 
" 120 

 
"   60 

info@marianneverschoor-remerie.nl 

www.marianneverschoor-remerie.nl 
 
 

 
 
 

 
www.hortus-arcadie.nl 
 

Marloes Vreeburg 

Velp 

Beginnerscursus botanisch 

aquarelleren 

Aquarel 21/5, 28/5 en 4/6 (10.00-15.00 uur) 

(data onder voorbehoud) 
Maximaal aantal deelnemers: 5 

" 150 www.ateliervreeburg.nl 

 

Wil  Wessel 
Rhenen 

Basiscursus voorjaar Tekenen/potlood/ 
pen en inkt 

volgende cursus start in het voorjaar  
Maximaal aantal deelnemers: 12 

 wilwes46@hetnet.nl 

Wil Wessel/Jenny Post, 
Rhenen 

Vervolgcursus 1 (na basiscursus) 
Vervolgcursus 2 (gevorderden) 

beide: 
2x tek./2x kleurptl. 

volgende cursussen starten in het voorjaar 
Maximaal aantal deelnemers: 14 

 wilwes46@hetnet.nl 
post.jenny@planet.nl 

 

Algemeen Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.  

Consumpties Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn. 

Materiaal In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist) 

Cursussen Informatie over cursussen kunt u vinden op de website van de docenten 


