
DRIEDAAGSE WORKSHOP 
BOTANISCH TEKENEN 

met kleurpotlood  
door JENNY POST 

in de TUINEN VAN MIEN RUYS 
1, 2 en 3 september 2017 

(10.00-17.00 uur)   
 

 
De Tuinen van Mien Ruys 
 
In september 2017 wordt in De Tuinen van Mien 
Ruys een workshop botanisch tekenen met 
kleurpotlood gegeven door Jenny Post.  
Jenny is al een aantal jaar werkend lid van de 
VBKN en geeft les in botanisch tekenen met 
kleurpotlood. Jenny heeft cursussen gevolgd bij 
Wil Wessel, Anita Walsmit Sachs, Ann Swan, Sue 
Vize en Anne Marie Evans. Meer informatie over 
de VBKN en Jenny is te vinden op  
www.jennypost.nl 
www.botanischkunstenaarsnederland.nl 
 
Inhoud: 
Het concept van de workshop:  
de basis-/werktekening is klaar bij aanvang van 
de cursus, zodat zoveel mogelijk op 
kleurgebruik en techniek ingegaan kan worden.  
Graag de getekende plant meenemen. Geen 
thema, hoewel de nazomer zeer inspirerend kan 
zijn. 
De cursus is voor gevorderde tekenaars. 
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. 

Cursusgeld: 
Het cursusgeld bedraagt € 260,--. 
Dit is inclusief: 
• entree Tuinen Mien Ruys 
• 3 maal per dag koffie/thee 
• 1 maal per dag ambachtelijke lekkernij bij de 

koffie/thee 
• 3 maal lunch met ambachtelijke soep, 

broodjes, melk/karnemelk en koffie/thee 
• 1 maal rondleiding door de Tuinen op de 

tweede cursusdag aan het eind van de 
middag: een buffet met soep, hartige 
taarten, pizza, uienkruiers en salades, 
inclusief dessert en koffie 

 

 
Het Kenniscentrum 
 
We tekenen in het “Kenniscentrum”, een ruimte 
met uitstekend licht en ruime tafels, middenin 
de inspirerende omgeving van de Tuinen. 
 
Betaling: 
Voor 1 juli 2017 op rekening 
NL 02 ASNB 0707 9386 51 
t.n.v. F.E.Post o.v.v. cursus Tuinen Mien Ruys 
 
Materiaallijst: 
Alle deelnemers zijn ervaren tekenaars, dus 
neem mee wat u gewend bent te gebruiken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Jenny: jennypost2@gmail.com 

 
Adres: 
Moerheimstraat 84, 7701 CG Dedemsvaart, 
Telefoon 0523 - 614774 
 
Verblijf: 
Er zijn in Dedemsvaart en omgeving enkele  
Bed & Breakfasts die wij u kunnen aanbevelen: 
 
• De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10,  

7707 PE Balkbrug,  
tel.0523-656049,  
www.benb.kruidenhoeve.nl 

• Arriërend, Moerheimstraat 88,  
7701 CH Dedemsvaart, tel. 0523-
750292, 
www.arrierend.nl 

• Hotel de Zon, Voorbrug 1, 7731 BB Ommen, 
tel.  0529-455550 

• Hotel Wildthout, Hammerweg 40, 7731 AK 
Ommen, tel. 0529-451592 

 
Op www.bedandbreakfast.nl kunt u alle B&B’s in 
de omgeving van Dedemsvaart  vinden. 
Verder verwijzen wij u naar www.vvvvechtdal.nl   
 
Inschrijven en informatie:  
Voor meer informatie en voor de inschrijving 
kunt u contact opnemen met Jenny Post:  
jennypost2@gmail.com 
Tel. 0343577997, 0620668899 
 
Informatie over De Tuinen van Mien Ruys kunt u 
vinden op www.tuinenmienruys.nl 

 
Het buffet 


