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Botanische Tuin van St. Gallen. Hij zal daar laten
zien hoe zijn aquarellen tot stand komen. De

Nog tot en met 13 juni vindt de jaar-

Botanische Tuin van St. Gallen besteedt in 2011

lijkse ledententoonstelling van de

extra aandacht aan fuchsia’s, onder andere door

Vereniging Botanisch Kunstenaars

exposities, lezingen en rondleidingen.

Nederland plaats in Galerie Kobalt

Ook tijdens Flora Ootmarsum in het Openluchtmu-

in Culemborg, gevestigd in de voor-

seum Los Hoes in Ootmarsum van 5 t/m 14 au-

malige stationsrestauratie. De gale-

gustus 2011 exposeert Aat van Wijk een aantal

rie is bereikbaar via de ingang aan

fuchsia-aquarellen. Tevens zal hij op de zaterda-

het stationsplein, of via de entree op

gen en zondagen aanwezig zijn om zijn werkwijze

perron 1. www.galeriekobalt.nl

te demonstreren.

Openingstijden: woensdag, vrijdag
Attentie, zondag 12 juni gesloten in verband met

14 september:
Inleiding botanisch tekenen

Pinksteren, maandag 13 juni (2e pinksterdag)

Docent Dick Smit, Tijd 10.30-15.30 uur, locatie

extra open!

Botanische Tuin Fort Hoofddijk in Utrecht; Kosten

en zondag van 13.00-17.00 uur.

€ 75,- inclusief toegang, koffie, thee en lunch,
aantal deelnemers maximum 10, opgeven bij

dicksmit37@gmail.com. Tijdens deze workshop
Wilt u het werk van

maakt u kennis met botanisch tekenen, een

Botanisch Kunstenaars

manier van tekenen waarvoor goed kijken en

Nederland steunen?

precies werken essentieel is. Na aanmelding volgt

Voor een kunstlievend

meer informatie over materialen e.d.

lid kost het lidmaatschap

Bezoekadres Botanische Tuinen, Fort Hoofddijk,

25 euro per jaar. Kunst

Budapestlaan 17, Utrecht (De Uithof), tel. 030-

lievende leden ontvangen

253 1890, www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen

de digitale nieuwsbrief,
5% korting bij aankoop
van een kunstwerk en
korting op verschillende
activiteiten.

Nieuwe basiscursus in Hoorn
17 en 24 september en 8 oktober 2011 starters-

Bent u zelf botanisch

cursus botanisch tekenen door Margriet Honingh

kunstenaar en wilt u

in Hoorn (West Friesland). Informatie:

werkend lid worden van

info@margriethoningh.nl, tel. (06) 5477 78 80.

Botanisch Kunstenaars
Vraag de criteria voor

Aat van Wijk exposeert en
demonstreert

ballotage aan door een

Op zondag 5 juni 2011 is Aat van Wijk, kunst

brief of e-mail te sturen

lievend lid van onze vereniging, aanwezig in de

Nederland?

Expositie kasteel Duivenvoorde

aan de Vereniging

Van zaterdag 30 september t/m zaterdag 8 okto-

Botanisch Kunstenaars

ber exposeert een aantal leden van de Vereniging

Nederland, p/a

Botanisch Kunstenaars Nederland in de Grote Zaal

Boomkruiperlaan 7

(spiegelpaviljoen) van kasteel Duivenvoorde.

2566 JH Den Haag;

Doorlopend van 14.00-17.00 uur. Toegangprijs

e-mail:

€ 2,50; kinderen t/m 16 jaar gratis; museumjaar-

info@botanischkunstenaar

kaart gratis. Woensdag 5 oktober is een kinder-

snederland.nl

workshop Botanisch Tekenen van 14.00-16.00

Meer informatie:

uur. onder leiding van Ina Versteeg. Deze work-

www.botanischkunste

shop is gratis, aanmelden verplicht.

naarsnederland.nl

(Lees verder op volgende pag.)
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e-mail activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl.

Siebolds Blümengarten

maximaal 20 deelnemers.

Siebolds Blümen

Vrijdag 7 oktober workshop botanisch tekenen

garten, de expositie in

voor volwassenen onder leiding van Anita Walsmit

het Siebold Museum

Sachs, 13.30-16.30 uur. Deelname 15 euro, maxi-

te Würzburg, liep tot

mum aantal deelnemers: 20, aanmelden verplicht

1 mei. ‘Het was een

via activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl.

prachtige en complete

www.kasteelduivenvoorde.nl.

expositie, nog uitgebreid met boeken over

Plantenmarkten

botanie van de Univer-

 Begin mei stond de vereniging twee dagen

siteit te Würzburg,’

met een kraam op de Plantenmarkt van de Hortus

blikt Anita Walsmit

botanicus leiden. De verkoop bracht € 351,- op,

Sachs terug. ‘Het

een goed resultaat, meldt penningmeester Hans

Museum beschikte

Sachs, een van de leden die de kraam bemande.

over een prachtige

Hij kreeg hulp van respectievelijk Wil Stelling en

ruimte met uitsteken-

Marian van der Stee. Het publiek was zeer geïnte-

de verlichting en nog

resseerd in de activiteiten van de Vereniging.

een uitgebreide documentatie over de heer
Von Siebold himself.
De bezoekers waren
zeer geïnteresseerd in
de aard van het werk.’

Dick Smit in
Glasmuseum
Tijdens de tentoonstelling in het nationaal
 Op 1 mei was onze vereniging te gast op

Glasmuseum te Leer-

Belmonte op z’n Best in Wageningen.

dam met het thema
‘Ode aan Copier’ in het
Copierjaar’ werd een
tekening van Dick Smit
tentoongesteld van
een Smeerwortel,
Symphytum officinale
L. De plant is een van
de inspiratiebronnen
van de beroemde glasblazer Copier.
Adres Lingedijk te Leerdam.
Zie www.nationaalglasmuseum.nl.

 Op 28 mei stond de
vereniging een dag met
een kraam op de
Boschhoeve.
Wil Wessel:
‘Ondanks de wind en
wat minder bezoek toch
aardig verkocht en
leuke contacten
zaterdag.’
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Nienke Raven exposeert
in november

Ledententoonstelling

Gedurende de hele maand november 2011 expo-

Kobalt in Culemborg.

Nog tot 12 juni Ledententoonstelling in Galerie

seert Nienke Raven haar botanisch werk in de
Openbare Bibliotheek (BplusC) aan de Nieuwstraat
in Leiden, tijdens de reguliere openingstijden.

Impressies van de jaarvergadering

2011
• nog tot 13 juni Ledententoonstelling in Galerie
Kobalt in Culemborg. Attentie, 12 jun. gesloten!

In de aanbieding: boek
Anna Pavord
Marlien van Winsen -

• 2 juli, ledendag in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in de Uithof. Alleen voor leden. en
introducees.

de Jong laat weten dat
ze het (Engelstalige)

• 25 t/m 29 juli Zomerworkshop Anita Walsmit

boek Searching for

Sachs, Hortus botanicus, Leiden. Kosten € 285.

Order van Anna Pavord

Zie www.anitawalsmitsachs.nl. Volgeboekt.

dubbel heeft. Ze biedt
dit splinternieuwe, on-

• 14 september Kennismaken met Botanisch teke-

gelezen exemplaar aan

nen en schilderen Dick Smit, Botanische Tuinen

voor 12,50. Ze neemt

Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl. lunch en

het voor u mee naar

koffie. Informatie en aanmelden:

de ledendag, of het

dicksmit37@gmail.com.

kan in overleg verstuurd
worden.

• 17 september Oogstfair Boschhoeve, aanwezig

Als u geïnteresseerd bent:

met informatie en kaartverkoop. Van 10.00 uur-

mvwinsen@home.nl of tel: 043 458 1320

17.00 uur, www.boschhoeve.nl

mobiel: 06-55 888 314.
• 13, 14, 15 oktober 2011 Herfstworkshop
Anita Walsmit Sachs, Hortus botanicus, Leiden.
Kosten € 190,- Zie www.anitawalsmitsachs.nl.
Aanmelden verplicht: anitaws@xs4all.nl.
Volgeboekt.
Aanmelden voor de workshops van Anita Walsmit Sachs in 2012 is reeds mogelijk, data 2012:
Winterworkshop woensdag 1 februari-zaterdag
4 februari 2012; Voorjaarworkshop dinsdag 6
maart - zaterdag 10 maart 2012; Zomerworkshop dinsdag 24 juli - zaterdag 28 juli 2012;
Herfstworkshop woensdag 31 oktober - zaterdag
Impressies vna de

3 november 2012.

voorjaarsworkshop van
Anita Walsmit Sachs
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