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Vereniging present op Floriade

Nog één plaats Benefietworkshop

Botanisch kunstenaar Eline Hoogendijk is zeer

Wegens (plezierige) persoonlijke omstandigheden

regelmatig in de tropische kas van de Floriade in

heeft een van de tekenaars die zich voor de drie-

Venlo te vinden, waar ze bezoekers uitleg geeft

daagse benefietworkshop van Anita Walsmit

over de vereniging, botanische kunst en de

Sachs heeft opgegeven wel een donatie voor de

Leidse Hortus botanicus. In de kas zijn prints van

renovatie van de Leidse tropische kassen gedaan,

werk van onze leden te bewonderen. Een bijzon-

maar is zij niet in de gelegenheid deel te nemen

Wilt u het werk van

der goede gelegenheid om de vereniging aan een

aan de cursus. Er is dus weer één plaats vrij op

Botanisch Kunstenaars

internationaal publiek te presenteren. Deze editie

deze bijzondere driedaagse workshop (2-4 augus-

Nederland steunen?

van de Floriade is een bezoek meer dan waard.

tus 2012). Stuur een mailtje aan educatie@hor-

Voor een kunstlievend

Zie www.floriade.nl.

tus.leidenuniv.nl. De opbrengst komt voor 100%
ten goede aan de renovatie van de kassen.

lid kost het lidmaatschap
25 euro per jaar. Kunst

Gelukwensen

lievende leden ontvangen

De vereniging ontving de volgende gelukwens van

de digitale nieuwsbrief,

Dr. Shirley Sherwood, oprichter van de Shirley

5% korting bij aankoop

Sherwood Gallery te Kew Gardens:

van een kunstwerk en

‘Thank you very much for the excellent booklet

korting op verschillende

from the Society of Dutch Botanical Artists. I wish

activiteiten.

you good luck for your 5th jubilee which I am sure
will go very well. You obviously have some very

Bent u zelf botanisch

talented artists.’

kunstenaar en wilt u
werkend lid worden van
Botanisch Kunstenaars

Bovendien geeft Anita een tweede, korte work-

Nederland?

shop, waarvan de opbrengst ook geheel ten goe-

Vraag de criteria voor

de komt aan de renovatie van de kassen: op 9 au-

ballotage aan door een

gustus 2012. Zie www. hortusleiden.nl onder

brief of e-mail te sturen

Programma/Overzicht activiteiten. Voor deze dag

aan de Vereniging

kunt u zich via de website van de hortus opgeven.

Botanisch Kunstenaars
Nederland, p/a

Kunst in Twisk

Boomkruiperlaan 7

9 en 10 juni vindt het evenement ‘Kunst, Kamer

2566 JH Den Haag;

en Koegang’plaats in Twisk. Ongeveer 30 kunstenaars tonen hun werk in de kerken en vele boer-

e-mail:
info@botanischkunstenaar

Sigrid in Noorderland

derijen. Jacomien van Andel en Margriet Honingh

snederland.nl

In het vorige nummer van Noorderland stond een

exposeren hun botanisch werk en geven een

Meer informatie:

artikel over Sigrid Frensen, werkend lid van onze

demonstratie botanisch tekenen en schilderen.

www.botanischkunste

vereniging. Zie http://www.noorderland.nl/het-

Meer informatie www.kunstroutetwisk.nl

naarsnederland.nl

magazine/ons-nieuwste-magazine

en www.margriethoningh.nl.
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Nieuwe (aspirant) werkende leden
Half april vond er een ballotage plaats bij NCB Naturalis in Leiden. De vereniging verwelkomt als aspirant werkend lid: Ingrid Elias en Froukje Eggenkamp. Bovendien werden vier aspirant werkdende
leden bevorderd tot werkend lid: Jenny Post, Anneke Schilder, Mia Visser en Nicolien Bottema. Allen hartelijk gefeliciteerd!

Jubileumopening zeer succesvol
Bollenspecialiste Rita van der Zalm was in topvorm
en de opkomst was hoog; de opening van de
Jubileumexpositie was bijzonder geslaagd. ’t Huys
Dever te Lisse, Heereweg 349a Lisse; nog t/m 6
mei, woensdag t/m zondag 14.00- 17.00 uur. 1e
pinksterdag gesloten. www.kasteeldever.nl.
Hier (en achterin deze nieuwsbrief) een aantal foto’s (gemaakt door onder andere Jet Bergman).

Cursussen in Spijkenisse
Orchideeënkenner Eline Hoogendijk helpt wetenschapper Ed de Vogel in de Hortus botanicus Leiden, én maakt prachtige aquarellen van orchideeën en andere (hortus)planten. Sinds kort geeft
Eline cursussen, in Spijkenisse. De cursussen duren 12 weken. Zie www.elinehoogendijk.com;
of mail voor nieuwe data elinehoogendijk@live.nl.

Demonstratie tijdens Museumnacht
In de Hortus botanicus Leiden geeft Anita Walsmit
Sachs een doorlopende demonstratie botanisch
schilderen op de Museumnacht, 30 juni, tussen
19.30 uur en 22.00 uur. Belangstellenden kunnen
om 20.30 langskomen met eigen werk, waarbij ze
over drie werkstukken kosteloos advies kunnen
krijgen. Zie (tzt) www.hortusleiden.nl.

2

Mei

Nieuwsbrief

2012

BOTANISCH

KUNSTENAARS

NEDERLAND

Cursusprogramma Valerie Oxley
Valerie Oxley geeft in Engeland weer op een aantal
mooie locaties cursus. ‘The Glory of the Garden,
Painting Plant Portraits’, water-colour /coloured
pencil. Friday 13th July - Sunday 15th July 2012;
Drawing & Painting Autumn Flowers, Fruits & Fungi. Beide in Madingley Hall, Madingley, Cambridge
CB23 8AQ tel. 01954 280399. registration@ice.
cam.ac.uk, www.ice.cam.ac.uk
Illustrating WildFlowers & Butterflies, Monday 25th
June - Friday 29th June 2012, West Dean College,
West Dean, Chichester, West Sussex PO18 0QZ tel
0844 4994408 enquiries@westdean.org.uk.
www.westdean.org.uk
Exotic Fruits & Flowers in Coloured Pencil, Wednesday 4th July - Friday 6th July 2012, Denman
College, National Federation of Women’s Institu01865 391991, info@denman.org.uk, www.theWI.

Anita Walsmit Sachs doneert prijs
aan Leidse Hortus

org.uk/college. Meer informatie, e-mail (in het En-

Anita Walsmit Sachs, botanisch illustrator bij NCB

gels): valerie.oxley@btinternet.com.

Naturalis, doneert een geldbedrag van € 1.600,-

tes, Marcham, Abingdon, Oxfordshire OX13 6NW,

(AUS$ 2.000,-) aan de Hortus botanicus Leiden.
Dit geldbedrag ontving ze als tweede prijs van de
Margaret Flockton Award, een belangrijke Australische wedstrijd voor wetenschappelijk illustratoren
van planten en bloemen. Dankzij de donatie kan
de Hortus nieuw meubilair kopen voor een lokaal
waar tekenworkshops worden gegeven. Walsmit
Sachs won de prijs voor haar illustratie in pen en
inkt van Lepisanthes senegalensis, een Afrikaanse
boom.

Passie voor Bloemen
In NCB Naturalis is een kleine tentoonstelling van
41 kostelijke botanische tekeningen tentoongesteld die in de 17e en 18e eeuw verzameld zijn

Ledendag in Wageningen

door de Leidenaar Van Berkhey. Nog t/m 8 juli;

Alle leden van de vereniging Botanisch Kunste-

zie www.naturalis.nl/nl/het-museum/passievoor-bloemen/

naars Nederland zijn van harte uitgenodigd voor
de Ledendag op zaterdag 7 juli 2012 in Wageningen. We beginnen om 11.00 uur in de Beeldengalerij Het Depot, Arboretumlaan 4, Wageningen. Tel
0317 467729, www.hetdepot.nl. Kosten voor deze
dag zijn er niet. Voor introducés wordt een bijdrage gevraagd van €5.- Dit bedrag kan op de dag
zelf betaald worden. U kunt zich aanmelden (aantal leden/introducés vermelden) vóór 15 juni bij
Wil Wessel, Paulus Potterhof 23, 4033 AN Lienden,
Tel. 0344 601280, wilwes46@hetnet.nl.
Op de foto een kraam van onze vereniging tijdens een
eerdere markt in arboretum Belmonte.
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Japan inspireert Middachten
Op Middachten zijn deze zomer twee tentoonstellingen te zien. De expositie in de Oranjerie toont
bijzondere botanische tekeningen van planten die
hun oorsprong in Japan hebben. Terwijl de tentoonstelling in het kasteel laat zien hoe de tuinen
op Middachten zijn ontstaan. 1 juni tot 15 september 2012 (zondag t/m donderdag) van 10.30 tot
16.30 uur. De expositie in het kasteel is te bezichtigen op alle zondagen in juli en augustus (13.00
- 16.00 uur) en tijdens de Rozenzondag en Open
Monumentendag. De collectie botanische aquarellen is gemaakt door leden van de Vereniging van

Introductiedagen

Botanisch Kunstenaars Nederland. Tuin 15 mei-13

Dick Smit geeft weer twee keer een introductiedag

september zondag-donderdag 10.30-16.30 uur,

botanisch tekenen in de Botanische Tuinen van de

kasteel Rozenzondag, zondagen juli/augustus en

Universiteit Utrecht: 16 mei en 12 sept.

9 september 13.00-16.00 uur

Kosten € 75.- Opgave dicksmit37@gmail.com.

€ 6 tuin; € 9 kasteel en tuin, www.middachten.nl.
Op rozenzondag 24 juni geven Wil Wessel en Ria

Expositie Marian van der Stee

Wilt u het werk van

van Elk een demonstratie botanisch tekenen en

In verpleegtehuis Leytherode exposeert werkend

Botanisch Kunstenaars

schilderen. Op 10 augustus is er een workshop bo-

lid Marian van der Stee van nog t/m 30 mei 2012

Nederland steunen?

tanisch tekenen en schilderen, verzorgd door

botanisch werk. Het is te zien in de centrale hal

Voor een kunstlievend

Wil Wessel en Ria van Elk.

van het verpleeghuis. Hoogmadenseweg 55,

lid kost het lidmaatschap

Voor informatie of deelname ria@riavanelk.nl.

Leiderdorp, dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.

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

Agenda 2012

werkend lid worden van

• t/m 6 mei, expositie Bloeiende bollen afgebeeld, Lisse, www.kasteeldever.nl.

Botanisch Kunstenaars

• 11-12 mei aanwezig op Meimarkt Hortus botanicus Leiden met kaarverkoop. www.hortusleiden.nl

Nederland?
Vraag de criteria voor

• 16 mei introductiedag botanisch tekenen in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht.
• 26 mei aanwezig op Meimarkt De Boschhoeve met kaartverkoop. www.boschhoeve.nl.

ballotage aan door een

• 15-16 juni aanwezig op Kwekerijdagen Bingerden, www.bingerden.com.

brief of e-mail te sturen

• 28-29 juli, 4/5 en 11/12 augustus workshops botanisch tekenen en schilderen in de fuchsiatuinen in

aan de Vereniging
Botanisch Kunstenaars
Nederland, p/a
Boomkruiperlaan 7
2566 JH Den Haag;
e-mail:
info@botanischkunstenaar
snederland.nl

Wognum. Info: www.margriethoningh.nl
• 2, 3 en 4 augustus, benefietworkshop botanisch tekenen van orchideeën (nog één plaats! Aanmelden
via www.hortusleiden.nl).
• 6, 7, 8 en 9 augustus Zomer basiscursus
Botanisch Tekenen in Sassenheim.
• Eendaagse benefietworkshop Anita Walsmit Sachs, 9 augustus, 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.

Meer informatie:

• 15 sep aanwezig op Oogstfair De Boschhoeve met kaartverkoop, www.boschhoeve.nl.

www.botanischkunste

• 13 en 14 okt, kaartverkoop op Herfst-Plantendagen Trompenburg Tuinen & Arboretum,

naarsnederland.nl

www.trompenburg.nl.
• 19, 20, 26, 27 oktober Herfst basiscursus Botanisch Tekenen in Sassenheim, Atelier de ‘Blauwe Regen’.
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