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KORTE TERUGBLIK - EVENEMENTEN
Afgelopen maanden heeft er weer veel interessants op de agenda gestaan in de Tuin. Eén van de 

hoogtepunten was de ‘Japanse Voorjaarsmarkt’. Dit bracht vele bezoekers naar de Tuin afgelopen 19 

mei. Onder het genot van versbereide sushi en Japanse thee kon worden genoten naar een muzikale 

performance op de fluit en was het mogelijk een bonsai demo te aanschouwen. Tevens werden Japanse 

planten verkocht en exposeerde kunstenares Hinke Bruinsma haar tekeningen en origami. Het was een 

groot succes.
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DONATIES
Wij hebben al weer heel wat donaties ontvangen voor 2019, waarmee wij de Tuin zo goed mogelijk kunnen 

onderhouden, verbeteren en behouden. Wij danken u hartelijk voor uw continue bijdrage aan de Tuin! In 

2019 heeft Stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas mede door uw donatie al kunnen bijdragen 

aan een nieuwe hakselaar voor het verwerken van compost, het digitaliseringsproject en de reiskosten van 

de vrijwilligers die de tuin draaiende houden. Ook hebben we de Stichting Botanische Tuin Zuidas kunnen 

ondersteunen met bijdrages aan de luifel van de tropische kas, planten in diverse borders en een beamer. 
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PROJECTTEAM BTZ 2050
Zoals kort vermeld in de vorige nieuwsbrief is de stichting Vrienden van de Botanische Tuin Zuidas bezig 

met het in kaart brengen van innovatieve ideeën. Wij hebben ‘De Kleine Consultant’ ingeschakeld. Dit is 

een studenten strategieconsultant, die - onder leiding van gerenommeerde consultantbureaus - vanuit 

een strategische hoek naar de voortzetting van de Tuin zal kijken. Hiermee willen wij een extra stimulans 

bieden om de Tuin zo lang mogelijk te behouden.

ACTIVITEITEN IN DE TUIN
In het najaar van 2019 staat er weer veel interessants op het programma. Voor alle activiteiten en updates 

kunt u terecht op de website van de tuin zelf https://botanischetuinzuidas.nl/.

Enkele activiteiten zijn:

•  Tekenlessen: in het najaar starten weer vier tekenlessen in de Tuin verzorgd door het Tekenlab. 

Tijdens deze tekenlessen staat de plant centraal. Met deelname steunt u ook de Tuin want 10% van 

het inschrijfgeld gaat naar Stichting Botanische Tuin Zuidas voor onderhoud aan de Tuin. De lessen 

worden gegeven op zondag 1 en 8 september en vrijdag 18 en 25 oktober van 14:00 – 16:00 uur. U kunt u 

aanmelden voor de tekenlessen bij Het Tekenlab via www.hettekenlab.nl.

•  Aquarelleren op zaterdagmiddag: Wie de voorkeur geeft aan schilderen kan zich inschrijven voor de 

aquarel cursus. Aan kleine groepen zal Sanneke Griepink schilderskundige adviezen geven en helpen bij 

het ontwikkelen van persoonlijke creativiteit. Aandacht voor gebruik van kwalitatief goede materialen 

op een schildertechnisch verantwoorde manier is het uitgangspunt. Het plezier in het tekenen en 

schilderen staat voorop. U kunt zich zowel inschrijven voor een losse les (€ 24) als voor 5 (€ 115) of 8 

lessen (€ 180). U kunt u aanmelden voor de aquarel lessen bij Sanneke Griepink via  

sannekegriepink@gmail.com.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wij zouden graag de papieren post digitaal maken. En daartoe u als vrienden de nieuwsbrief voortaan niet 

meer per post, maar digitaal bezorgen. Hiermee zullen we bomen sparen. Indien mogelijk, zouden we u 

daarom willen vragen om een email te sturen naar info@vriendenbtz.nl met daarin uw volledige naam en 

uw emailadres. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u dan per email. Alvast veel dank voor uw begrip en 

melding!

VRAGEN EN SUGGESTIES
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of suggesties, dan vernemen wij dat maar al te 

graag. Ook wanneer u actief betrokken wilt worden (als vrijwilliger), horen wij dat graag. In dat geval kunt u 

een email sturen naar info@vriendenbtz.nl.

Veel lees- en kijkplezier!


