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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@ botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
Meer informatie:
www.botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
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BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND
Een bericht van de voorzitter
Beste collega’s en niet te vergeten beste
kunstlievende leden,
Net heb ik nog even de berichten van het
afgelopen jaar bekeken en realiseerde mij dat
een jaar wel erg snel voorbij gaat.
We hebben een succesvol jaar achter de rug
met een prachtige tentoonstelling in De Rijp, in
museum In ’t Houten Huis en niet te vergeten de
expositie in Museum Paleis het Loo, “Geurende
bloemen aan het hof”.
Nu staan we weer aan het begin van een nieuw
jaar: 2014, vol met nieuwe plannen.
Allereerst vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats, dit jaar pas op 17 mei.
Er komt een Algemene Ledententoonstelling in
Warmond van 22 juni tot en met 20 juli. Deze
keer, op verzoek van enkele leden, zonder
thema.
De ledendag is op zaterdag 14 juni; deze wordt
onder andere georganiseerd om de kunstlievende leden te danken voor hun steun en nietaflatende belangstelling voor de Vereniging.

steun te bieden. Dit om een zo goed mogelijke
collectie werken te realiseren, zodat we ons met
elan internationaal kunnen presenteren.
De Algemene Ledententoonstelling zal in 2015
in het geheel gerestaureerde Noordbrabants
Museum plaatsvinden met als thema "herfst".
Misschien loop ik wat te veel op het volgend jaar
vooruit, maar, zoals u weet, is ons werk
seizoengebonden en is het zaak tijdig de
werkzaamheden te plannen.
Een aantal van onze leden hebben iets
bijzonders te bieden: graag zou ik dit onder
ieders aandacht willen brengen, zodat iedereen
ervan kan meegenieten.
Ik noem graag enkele initiatieven zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief van Hanneke Jelles,
www.hortusfreak.nl. Mocht u de nieuwbrief nog
niet kennen: neem snel een kijkje en geniet!
Marianne Verschoor met de Miraki “De kubus
die de schatten van de natuur maar liefst 8 maal
weerspiegelt”. Een kijkje op haar website is
zeker de moeite waard:
http://www.marianneverschoor-remerie.nl/

Op deze dag zullen we een portfolioshow
houden, zodat degenen die niet aan de
ledententoonstellingen deelnemen, hun werk
kunnen laten zien.
We gaan in 2014 ook hard werken voor de
tentoonstelling te Londen in de Shirley
Sherwood Gallery in de Royal Botanic Gardens
Kew in 2015.
Er zijn vier bijeenkomsten gereserveerd in de
Hortus te Leiden om zoveel mogelijk hulp en
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Ook wil ik graag de activiteiten van Ellen

Of all seasons

Riemens onder uw aandacht brengen met de

Vanaf 7 januari zijn prachtige tekeningen en

door haar georgeniseerde tekenvrijdagen in de

aquarellen te zien in potlood, kleurpotlood,

Hortus te Leiden. Haar e-mailadres vindt u in de

aquarel en pen en inkt van gevorderde cursisten

ledenlijst.

van Wil Wessel en Jenny Post. De expositie in

Aat van Wijk met de tekenclub in de Tuinen Mien

de tentoonstellingsruimte van Wageningen
Ruys is ook zeer vermeldenswaardig. Een prachtig Universiteit is tot en met 13 februari te zien.
initiatief in het Hoge Noorden.
Informatie/route: Wageningen Campus Impulse,
Wil Wessel en Jenny Post worden met hun initiatief gebouw 115, Stippeneng 2, 6708 WE
in de Nieuwsbrief genoemd.
Wageningen,
De Vereniging bruist van de activiteiten. Fijn!

http://www.wageningenur.nl/nl/ExpertisesDienstverlening/Faciliteiten/Impulse-2.htm#

Een hartelijke groet, Anita Walsmit Sachs

Exposiie Dick Smit
Van 3 januari tot half maart 2014 exposeert Dick
Smit een twintigtal aquarellen van bloemen en
planten in het Gezondheidscentrum
Mondriaanlaan in Nieuwegein (Apotheek,
Huisartsen, Fysio en Psychologiepraktijken).
In de openbare en behandelruimten worden
steeds per kwartaal Nieuwegeinse kunstenaars
voor een expositie uitgenodigd.
Aansluitend op de expositie heeft Dick Smit een
artikeltje geschreven voor het Nieuwegeinse
Gezondheidsmagazine (EMC). De link tussen
de historie van plantentekeningen en
gezondheidszorg is erg passend en daar legt
Dick Smit in het artikel de nadruk op.
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Of all seasons

jan 7 | feb 13
Flyer van de tentoonstelling in Wageningen

Flora rondom Dever
Reprise: van 23 maart tot 18 mei exposeert de
Vereniging weer in Dever: "Flora rondom Dever,
planten uit de omgeving en de Tuin der Zinnen",
getekend door Jacomien van Andel, Margriet
Honingh en Dick Smit in 't Huys Dever,
Heereweg 349-A, 2161 CA Lisse, 0252411430, http://www.kasteeldever.nl/
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Glas- en papier-machémodellen

2014

Universiteitsmuseum Utrecht nu
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on-line
Ook in het Glasmuseum In Leerdam zijn de zg.
Blaschka-modellen van het Universiteitsmuseum Utrecht in het echt te zien. U kunt ze
nu ook on-line bekijken, evenals botanische
papier-maché-modellen.
http://www.universiteitsmuseum.nl/Collectie/Zoe
k?Query=&Story=bloemmodellen

Natural Beauty
In het Groninger Museum is tot en met 25 mei

Een zee van glas
In het Glasmuseum te Leerdam is een
tentoonstelling te zien rond het werk van de
zoöloog Ernst Haeckel (Duitsland, 1834-1919).
Ernst Haeckels wetenschappelijke tekeningen
zijn rond 1900 uitgegeven in "Kunstformen der
Natur". Deze tekeningen hebben tot op de dag
van vandaag vele kunstenaars geïnspireerd. Er
zijn - onder andere - enkele tekeningen van
Haeckel te zien en ook de organismen zelf, in
een aquarium of onder de microscoop.
http://www.nationaalglasmuseum.nl/

de tentoonstelling "Natural Beauty" te zien.
Natural Beauty toont werken uit de collectie van
tropenarts en kunstverzamelaar Gustav Rau.
Een botanische tekening van Jan van Kessel uit
de 17e eeuw uit die collectie is aanleiding
geweest om een prentenkabinet in te richten,
waar botanische tekeningen van Margareta de
Heer en/of Franciscus de Geest te zien zijn.
Ook in het Groninger Museum is de
Verzameling Veendorp te zien met onder
andere tekeningen van Theo van Hoytema.
http://www.groningermuseum.nl/

Assistentie Boschhoeve
Op 13, 14 en 15 februari is de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars op De Boschhoeve in
Wolfheze vertegenwoordigd (10-17 uur). Wie wil
daarbij een handje helpen? Informatie bij
wilwes46@hetnet.nl

Kopij
Heeft u kopij? U kunt deze sturen aan Jacomien
van Andel,
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
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Agenda en cursusaanbod
•

3 januari t/m 16 maart: tentoonstelling "Plantentekeningen, aquarellen van Dick
Smit" in het Gezondheidscentrum, Mondriaanlaan, Nieuwegein

•

7 januari t/m 13 februari: tentoonstelling van cursisten van Wil en Jenny Post "Of
all seasons", Wageningen Campus Impulse, gebouw 115, Stippeneng 2, 6708
WE Wageningen,
http://www.universiteitsmuseum.nl/Collectie/Zoek?Query=&Story=bloemmodellen
25 januari: open dag/50-jarig jubileum Wellant College Rotterdam met
lokaalnaambordjes geschilderd door de VBKN
13, 14 en 15 februari: Sneeuwklokjesfeest De Boschhoeve te Wolfheze (10-17
uur), Boschhoeve 3, Wolfheze, http://www.dinekelogtenberg.nl/

•
•

•

•
•
•
•

23 maart tot 18 mei: tentoonstelling "Flora rondom Dever, planten uit de omgeving
en de Tuin der Zinnen", getekend door Jacomien van Andel, Margriet Honingh en
Dick Smit in 't Huys Dever, Heereweg 349-A, 2161 CA Lisse, 0252-411430,
http://www.kasteeldever.nl/
t/m 25 mei: Natural Beauty, http://www.groningermuseum.nl/
t14 juni: ledendag, nadere informatie volgt
18 juni t/m 20 juli 2014: Algemene Ledenexpositie, Galerie Het Oude Raadhuis in
Warmond, geen speciaal thema
t/m 26 oktober: Een zee van glas, 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
CURSUS
Anita Walsmit Sachs
Leiden

Wintercursus
Voorjaarscursus
Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit,
Utrecht

!

DATUM EN TIJD

KOSTEN

INFORMATIE

Tekenen/aquarel

04-02-2014 t/m 07-02-2014 (4 dgn. van 5! uur)
18-03-2014 t/m 22-03-2014 (5 dgn. van 5! uur)
15-07-2014 t/m 19-07-2014 (5 dgn. van 5! uur)
04-11-2014 t/m 07-11-2014 (4 dgn. van 5! uur)
Aantal deelnemers ongeveer: 14

" 240
" 290
" 290
" 240

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

Kennismaken met Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel

3 september (1 dag, 8 uur)

" 75

dicksmit37@gmail.com
www.dick-smit.nl

Jacomien van Andel
Sassenheim

Basiscursussen potlood/aquarel, cursus 1
Cursus 2
Cursus 3
Cursus 4

Potlood/aquarel

17-02-2014 t/m 21-02-2014 (5 dgn van 5! uur)
31-03-2014 t/m 04-04-2014 (5 dgn van 5! uur)
07-07-2014 t/m 11-07-2014 (5 dgn van 5! uur)
20-10-2014 t/m 24-10-2014 (5 dgn van 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 7

" 260
" 260
" 260
" 260

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh
Limmen

Workshops botanisch tekenen en schilderen
in de Hortus Bulborum te Limmen

Tekenen/aquarel

25 en 26 april (11.00-16.30 uur)
2 en 3 mei
(11.00-16.30 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 105

info@margriethoningh.nl
www.margriethoningh.nl
of 06-54 777 880

Wognum

Workshop botanisch tekenen en schilderen
in de fuchsiatuinen van Jan Dekker

Tekenen/aquarel

26 en 27 juli
2014
(10.00-15.30 uur)
2 en 3 augustus 2014
(10.00-15.30 uur)
9 en 10 augustus 2014
(10.00-15.30 uur)
U kunt zich opgeven voor één of meerdere
weekenden
Maximaal aantal deelnemers: 5

" 105
" 105
" 105

Ria van Elk
Wijchen

Voorlopig geen cursus

Marionne van de
Klashorst
Zutphen

Basiscursus (ochtend)
Basiscursus (avond)

beide:
Potlood/kleurpotlood

23 en 30/1, 6, 13, 20 en 27 februari (6x 2,5 uur)
5, 12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april (6x 2,5 uur)

" 160
" 160

m.vandeklashorst@tuinstudiorozenhorst.nl

Marianne Verschoor
Mook

Botanische (dinsdag)avonden vervolgcursus
Basiscursus (dinsdagavond)
Basiscursus (dag)

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 27/5 en 3/12 (19.30-21.45)
28/1, 4/2, 11/2 (2,5 uur)
7 en 28 maart, 18 april (3 dgn van 5,5 uur)

" 100
" 68
" 168

info@marianneverschoor-remerie.nl
www.marianneverschoor-remerie.nl

Wil Wessel
Rhenen

Basiscursus voorjaar

Tekenen/potlood/
pen en inkt

3, 10, 17 en 24 maart (4 dgn van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 12

" 160

wilwes46@hetnet.nl

Wil Wessel en
Jenny Post
Rhenen

Vervolgcursus 1 (na basiscursus)
Vervolgcursus 2 (gevorderden)

beide:
2x tekenen +
2x kleurpotlood

28/3, 4, 11 en 18 april (4 dgn van 5 uur)
27/3, 3, 10 en 17 april (4 dgn van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 160
" 160

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

Algemeen
Consumpties
Materiaal
Cursussen

(2014 nº 1)
(2014 nº 2)
(2014 nº 3)
(2014 nº 4)

OMSCHRIJVING

ria@riavanelk.nl
www.riavanelk.nl

Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.
Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn.
In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist)
Informatie over cursussen kunt u vinden op de website van de docenten
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