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

Hierbij ontvang je de Jubileum nieuwsbrief van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Veel leesplezier!

Bericht van de voorzitter
Feestelijke opening van het Jubileum

Jubileumexpositie 'Bolbloemen onder de loep'
Jubileum activiteiten programma

Jubileumzegel
Summary in English

Bericht van de voorzitter

Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland,

Eindelijk is het dan zover ons 10 jarig jubileum. 
  
De jubileum commissie is al vanaf maart 2014 bezig geweest met de voorbereidingen van het
jubileum, wat een lange tijd zal u denken en terecht.

Eerst was het plannen maken, brainstormen, ideeën spuien en overleggen. We waren heel
ambitieus bezig, maar weldra kwam de realiteit om de hoek kijken, het moest allemaal wel
haalbaar zijn. Onze eerste uitdaging was een ruimte vinden voor een plek van samenkomst en
een jubileumexpositie, liefst in Leiden, onze bakermat. We zijn op heel wat plekken geweest
totdat Jacomien van Andel met het voorstel van Museum de Zwarte Tulp te Lisse kwam, een
dorpje midden tussen de bollenvelden met een klein, maar charmant Museum dat net helemaal
gerenoveerd is. Een expositie ruimte was gevonden met aangrenzend een leslokaal waar
workshops en lezingen gegeven kunnen worden.

Na vele vergaderingen de volgende uitdaging, een plek waar we onze leden, die uit het hele land
en daarbuiten komen kunnen ontvangen en waar geluncht kan worden, Omdat Lisse een kleine
plaats is waar wel voldoende horeca aanwezig is, maar net iets te klein om ruim 120 mensen te
ontvangen is onze keus gevallen op Rederij Van der Meer, met een schip dat makkelijk zo’n groot
aantal mensen kan herbergen. We zullen al varend de lunch genieten, de portfolio show kunnen
bekijken en gezellig met elkaar ideeën kunnen uitwisselen en toekomstplannen kunnen maken.

Op de uitnodiging heeft u het programma van de feestelijke openingsdag van het jubileum
kunnen lezen. Na de boottocht wandelen we gezamenlijk naar Museum de Zwarte Tulp in het
centrum van Lisse, waar de feestelijke opening van de jubileum tentoonstelling plaats zal
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vinden. Het openingswoord zal gedaan worden door de heer dr.Paul Kessler, prefect van de
Hortus te Leiden. Na het openingswoord is de tentoonstelling en het museum te bezichtigen.
Drankjes en hapjes zullen voor de gasten en deelnemers geserveerd worden, zodat niemand met
een lege maag huiswaarts hoeft te keren. De tentoonstelling met het thema 'BOLbloemen onder
de loep' zal uit twee delen bestaan. Eerst drie maanden voorjaarsbollen en daarna drie maanden
zomerbollen.

Nagenoeg iedere zaterdag, tijdens de tentoonstellingsperioden zal er een workshop of lezing zijn,
die belangeloos door leden van de Vereniging verzorgd zullen worden. Tijdens de opening en
tentoonstellingen zal een presentatie getoond worden over de geschiedenis van de Vereniging,
gemaakt door Giuliana Gallo. Op de website kan het complete programma gevonden worden,
gerealiseerd door Ingrid Elias. Mijn dank gaat uit naar de directrice van het Museum Mevrouw
Sabine Huls voor haar gastvrijheid, de jubileumcommissie en het bestuur van de Vereniging voor
hun inzet. Ik wens u een gezellige feestdag toe.

Nakomend bericht,
Anne-Marie Evans, ons Erelid krijgt op 15 maart 2016 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
door Hare Majesteit Koningin Elizabeth II op Buckingham Palace, voor haar verdiensten voor de
Botanische Kunst.
Wij feliciteren haar van harte met deze belangrijke onderscheiding.
Deze prijs is ook een stap voorwaarts voor de erkenning van deze kunstvorm.

Anita Walsmit Sachs 

In 2016 viert de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland haar 10-jarig
bestaan met het motto 'Plantenwereld onder de loep'.



Feestelijke opening van het Jubileum 

Het programma voor de feestelijke openingsdag van het jubileum is bij de leden van de
Vereniging in goede aarde gevallen. We kunnen ongeveer 120 deelnemers, leden inclusief hun

introducés, als gast aan boord verwelkomen voor de vaartocht over de
Kagerplassen/Westeinderplassen. Er zijn tien Kunstlievende Leden die hun portfolio tijdens de

vaartocht zullen laten zien. De Jubileum Commissie is blij met de grote belangstelling en ontvangt
u graag op 16 april in Lisse.

Op deze dag is Ingrid Elias op telefoonnummer 06 45 282 032 bereikbaar voor vragen en
calamiteiten.

Extra informatie bereikbaarheid:

De rondvaartboot ligt aangemeerd bij Kanaalstraat 270 in Lisse. Langs de kade zijn
parkeerplaatsen beschikbaar. Mochten deze parkeerplaatsen vol zijn dan kunt u één straat

verder in de Gasstraat parkeren. Rijdt u daarvoor de Gasstraat in via de Kanaalstraat en sla na
ca. 100 meter links af. U bereikt dan een parkeerterrein. 

Parkeren in Lisse

9292.nl Openbaar vervoer vanaf Schiphol
9292.nl Openbaar vervoer vanaf Station Leiden Centraal

9292.nl Openbaar vervoer vanaf Station Sassenheim

Afvaart locatie boot, Kanaalstraat 270, Lisse 

Bezoek Museum De Zwarte Tulp
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Jubileumexpositie 'Bolbloemen onder de loep'
 

Museum De Zwarte Tulp in Lisse presenteert vanaf 4 maart t/m 21 augustus 2016 de
tentoonstelling ‘Bolbloemen onder de Loep’ met aquarellen en tekeningen van
werkende- en aspirant werkende leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars
Nederland (VBKN).   

Halverwege deze periode vindt er een wisseling plaats van de tentoon gestelde werken.
Van 4 maart tot 29 mei zijn er werken te zien van bloeiende voorjaars bollen en
knollen. Na de wisseling worden van 31 mei tot 21 augustus, bloeiende zomerbollen en
knollen ten toon gesteld. In beide perioden zijn circa zestig aquarellen en zwart/wit
tekeningen van tulpen, hyacinten, narcissen, krokussen en andere bijzondere bol- en
knolgewassen te bezichtigen.

Gedurende de expositie worden wekelijks activiteiten, lezingen en workshops
georganiseerd.



Op de website van het Museum vindt u meer informatie over het activiteiten programma.
www.museumdezwartetulp.nl

Jubileum activiteiten programma

Gedurende de tentoonstelling worden wekelijks activiteiten, lezingen en workshops
georganiseerd. Kijk voor het volledige overzicht van alle activiteiten op de website

 

Alle activiteiten vinden plaatsen in Museum De Zwarte Tulp in Lisse.

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden in de agenda van het Museum De Zwarte Tulp.

Voor vragen en inschrijven kunt u het Museum De Zwarte Tulp bellen: 0252-417900
of mailen: info@museumdezwartetulp.nl.

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.

Summary in English
 
Message of the president
Dear members,

Finally our 10-year anniversary. Preparations have started in 2014, forming ideas, making plans
and looking for a suitable location for the exhibition. The next challenge was looking for a nice
place to celebrate the opening of our jubilee year. With a boat trip, portfolio show and visit to our
exhibition at Museum De Zwarte Tulp we have found the perfect place for a varied, interesting and
cosy day. Many thanks to the people who help organising.
 
We are looking forward to a lovely day in and around Lisse, with lots of activities in a beautiful
setting. Enjoy!
 
Anne-Marie Evans, our honorary member, will receive on March 15th a Royal award from Queen
Elizabeth II for her contributions to Botanical Art. We congratulate her warmly with this important
distinction.
 
Anita Walsmit Sachs

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 on the museum's
website; www.museumdezwartetulp.nl

Jubilee edition – stamps

Activiteiten overzicht
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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

More information about the Societies Anniversary can be found on the Anniversary page on the
website of the Dutch Society of Botanical Artists.
 

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.
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Anniversary page
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