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Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Hierbij ontvang je Nieuwsbrief 53 van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Veel leesplezier!
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Aankondiging expositie 2017
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Bericht van de voorzitter

Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland,

We staan aan het begin van een belangrijk jaar voor de Vereniging, namelijk ons 10e jaar van 
bestaan.
  
Eerst nog een terugblik over 2015, een jaar vol exposities, drie in getal, op prachtige locaties, Het
Westfries Museum, te Hoorn, met dank aan Wil Stelling en Margriet Honingh, de Royal Botanic
Gardens te Kew, in de Shirley Sherwood Gallery, ons buitenlandse optreden, en tot slot nog het
Noordbrabants Museum, met dank aan Ria van Elk en Wil Wessel.

Deze mensen hebben grote inspanningen verricht om het een en ander voor elkaar te krijgen.
Ook dank aan de leden die zich belangeloos hebben ingezet voor de Vereniging en demonstraties
botanisch tekenen hebben gegeven op diverse locaties, Eline de Jong, Ellen Riemens en Aat en
Wil van Wijk  voor het organiseren van de tekendagen. Hanneke Jelles veel dank voor de
publiciteit door middel van diverse artikelen die zij onze Vereniging bezorgd heeft, het afgelopen
jaar.
 
Veel dank aan de kunstlievende leden die tenslotte de pijlers van onze Vereniging zijn en een
onontbeerlijk draagvlak voor alle activiteiten.
 
Nu terug naar de toekomst, het jaar 2016 dat een jaar vol activiteiten en samenzijn zal zijn.
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Op 16 april is onze feestelijke opening van het jubileumjaar, de viering van ons 10-jarig bestaan
met een boottocht vanuit Lisse door het plassengebied.
Aan boord een warm welkom met koffie of thee en iets lekkers gevolgd door een heerlijke lunch
en een portfolio show.
Iedereen die zijn werk graag wil laten zien kan zich opgeven voor dit  
evenement wat voorbehouden is aan de kunstlievende leden en leden die niet aan de expositie in
Museum De Zwarte Tulp deelnemen. Het aantal deelnemers zal bij grote toeloop beperkt worden.
 
Na de boottocht wandelen we naar het Museum voor de feestelijke receptie met heerlijke hapjes
en bezichtiging van de tentoonstelling “Bolbloemen onder de loep”, waarmee we deze feestdag
afsluiten.
We hopen uiteraard op een grote opkomst en verheugen ons erop dat de banden tussen de leden
onderling hiermee weer flink versterkt worden.
 
Binnenkort komt er een brief voor de aanmelding voor deze feestelijke dag.
Met hartelijke groet en de beste wensen voor een kleurrijk 2016.
 
Anita Walsmit Sachs
 
 “Zonder passie wordt het niets”, quote van Penélope Cruz, Spaanse filmster 

Jubileumexpositie in Museum De Zwarte Tulp in Lisse
 

In 2016 viert de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland haar 10-jarig bestaan
met het motto 'Plantenwereld onder de loep".    
De werkende- en aspirant werkende leden van de Vereniging exposeren in de periode van 
4 maart  tot 20 augustus in het Museum De Zwarte Tulp in Lisse.            
Tot 29 mei worden afbeeldingen van bloeiende voorjaarsbollen en knollen geëxposeerd en
vanaf 31 mei bloeiende zomerbollen en knollen.
De titel van deze expositie is: ‘Bolbloemen onder de Loep’.

Er zijn circa 60 aquarellen en tekeningen van tulpen, hyacinten, narcissen, crocussen en
andere bijzondere bol- en knolgewassen te bezichtigen. Gedurende de expositie worden



wekelijks activiteiten, lezingen en workshops georganiseerd voor zowel museum
bezoekers als voor schoolkinderen. 

Op de website van het Museum volgt binnenkort meer informatie over het programma.

www.museumdezwartetulp.nl

Werkbespreking in Museum De Zwarte Tulp 

Op 21 november is een groot aantal van de (aspirant) werkende leden, die aan de
jubileumtentoonstelling deelnemen, in het Museum De Zwarte Tulp in Lisse bijeen geweest om
hun werk te bespreken.
    
Niet alle tekeningen waren voltooid, maar er is een duidelijk beeld ontstaan wat we kunnen
verwachten. Onder aanvoering van Anita Walsmit Sachs zijn alle werken onder de loep genomen
en hebben de deelnemers aanwijzingen en tips gekregen. Het was een nuttige en vruchtbare
bijeenkomst.

Jubileumzegel 
 

In 2016 bestaat de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars Nederland 10 jaar.
Ter ere van dit 10-jarig jubileum is er 
een postzegel te koop!
Eén velletje van 10 zegels kost € 9,00.
Minimale verzending is 2 velletjes.
Deze jubileumzegel is te bestellen via
Hans Sachs, jjsachs@xs4all.nl
Na overmaking van het bedrag op
NL86 INGB 0001 956 999
o.v.v. naam, adres en aantal velletjes
worden de zegels naar u toegezonden.

http://www.museumdezwartetulp.nl/
mailto:jjsachs@xs4all.nl


Aankondiging expositie 2017
 

Onze Vereniging is uitgenodigd om in 2017 te exposeren in Het Fruitteeltmuseum in
Kapelle. Het zal een expositie worden met het passende thema fruit.
De expositie gaat in het voorjaar van 2017 van start. Er is dus nog voldoende tijd om
nieuw werk te maken.
   

Hierbij roepen wij alle aspirant- en werkende leden op om aan de slag te gaan met het
thema fruit. In de loop van 2016 zullen jullie nadere informatie over de expositie
ontvangen.
 
Ingrid Elias zal de coördinator van deze expositie zijn.
Mochten je nu al vragen hebben stuur Ingrid dan een email;  ingrid.elias@ziggo.nl

                                   www.fruitteeltmuseum.nl                     
                       

Winnaar certificaat ontwerpwedstrijd 

Uit 7 inzendingen van 5 deelnemers heeft het bestuur het
ontwerp van Marloes Vreeburg als winnend ontwerp

gekozen.

Leden die na de tweede ballotage het werkend
lidmaatschap verwerven zullen tijdens de Algemene
Leden Vergadering het nieuwe certificaat uitgereikt

krijgen.

Expositie ‘Natuurbewust’ 
 

In januari exposeert Ingrid Elias met 25
botanische aquarellen in de Messiaskerk in
Wassenaar. De expositie is geopend op 16,
23 en 30 januari van 15.00 – 17.00 uur.
 
Messiaskerk, Zijllaan 57 in Wassenaar
 
www.ingridelias.nl

mailto:ingrid.elias@ziggo.nl
http://www.fruitteeltmuseum.nl/
http://www.ingridelias.nl/


Expositie 'Voorjaars bollen'

Van 4 januari tot 15 februari 2016 exposeert Dick Smit in
het Atrium, Kunstgein Podium.
De expositie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein.

www.dick-smit.nl

Het cursusoverzicht van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland kunt u vinden op
de website

 Summary in English
 
Message of the president
This year we will celebrate our 10th jubilee, but I would like to start with thanking all members who
have contributed to the Society in 2015 by organising exhibitions, activities, demonstrations,
workshops, etcetera. 16th of April will be the opening of our jubilee year in Lisse. Several activities
have been organised (boat trip, portfolio show, and reception at the exhibition in Museum De
Zwarte Tulp (Black Tulip)). More information will follow shortly.
Kindest regards and best of wishes for a colourful 2016.

Jubilee exhibition at Museum De Zwarte Tulp in Lisse
From 4 March till 20 August, Full and Associate Members of the Society will exhibit at the
Museum with the subject 'Flowering bulbs in focus'. Until May 29th focus will be on 'spring', from
31st onwards 'summer' will be on display. During the exhibition, several weekly activities will
be organised. More information can be found soon on the museum's
website; www.museumdezwartetulp.nl

Work discussion at Museum De Zwarte Tulp in Lisse
Many participants of the up-coming exhibition had gathered in Lisse to discuss their work. 

Announcement exhibition 2017
Our Society is invited to exhibit at the Museum for Fruit cultivation (Pomology Museum) in
Kapelle, starting spring 2017. Theme will be fruit and Full and Associated members are invited to
start with this theme. Coordinator is Ingrid Elias (ingrid.elias@ziggo.nl).

Jubilee edition – stamps
For the celebration of our 10th Jubilee, the society has a Jubilee-stamp for sale.
More details can be found in the article above or by contacting Hans Sachs, jjsachs@XS4all.nl

Winner of the certificate contest
From the 8th received, the board has selected the design by Marloes Vreeburg as the winning
one. Members obtaining Full membership will be awarded the new certificate at the General
Meeting of the 

	
Exhibition 'Aware of Nature'
Solo exhibition by Ingrid Elias in Messiaskerk in Wassenaar at 16, 23 and 30 January from 15-17.
www.ingridelias.nl

Exhibition 'Spring bulbs'

Cursusoverzicht

http://www.dick-smit.nl/
http://www.museumdezwartetulp.nl/
mailto:ingrid.elias@ziggo.nl
mailto:jjsachs@xs4all.nl
http://www.ingridelias.nl/
http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/cursussen/


Exhibition by Dick Smit in Atrium, Kunstgein Podium, Town Hall, Nieuwegein from 4 January to
15 February 2016. Tuesday to Saturday from 13-17. www.dick-smit.nl

You will find the course overview of the Dutch Society of Botanical Artists on the website.

If you View this email in your browser you can choose translate and read the text in English.
This option translates most of our Newsletter nicely.

Bent u zelf botanisch kunstenaar en wilt u werkend lid worden van Botanisch Kunstenaars
Nederland?
Kijk dan op de website van de Vereniging voor meer informatie over de ballotage.
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Course overview

Aanmelden voor ballotage
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