
April 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand april: 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

Exposities 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zaterdag 1 april: Opening 
10.00 - 17.00 uur 

Op zaterdag 1 april begint het nieuwe tuinseizoen in de Tuinen Mien Ruys. Vanaf 10.00 uur bent u 

van harte welkom. 

Zondag 9 april: Officiële opening expositie 
14.30 – 16.00 uur 

Op deze dag wordt de expositie "Mien Ruys en De Stijl" officieel geopend.  

Programma: 

14.30 uur: ontvangst in de Boerenschuur met koffie / thee 

Welkomstwoord door de heer Henk Wiersma, voorzitter 

Opening tentoonstelling ‘Mien Ruys en De Stijl’ in Ruysend Riet 

Terug in de Boerenschuur heffen we het glas op een mooi tuinseizoen 

15.15 uur: Presentatie “Mien Ruys en Nagele” door Sanne Cobussen 

Zondag 16 april en maandag 17 april: Paasweekend 
Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur, maandag van 12.00 tot 17.00 uur 

 

Met verkoop van o.a. planten, tuinboeken, vogeldrinkschalen en een bijzondere verkoop uit de Kast 

van de Goede Zaak. Tevens demonstratie en verkoop producten takkenbosoven. 

Zaterdag 22 april: Cursus Botanisch Tekenen "Tulpen in een Tondo" door Eline de 

Jong 
10.30 - 16.00 uur 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/


In de inspirerende Tuinen Mien Ruys wordt in april een workshop botanisch tekenen met tekenpen 

(of goede fineliners) gegeven.  

 

De workshop is bedoeld voor beginners, maar ook degenen met tekenervaring of gevorderden die 

met de techniek kennis willen maken, zijn welkom. 

Het onderwerp van deze dag is tulpen en tulpenbollen. In de Tuinen staan de tulpen in april volop in 

bloei, maar ook de bollen kunt u tekenen en combineren met de bloemen. Met behulp van 

transparant papier en de lichtbak gaat u op zoek naar een goede compositie binnen een cirkel. U 

maakt kennis met de stippeltechniek.  

 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers. 

 

De workshops worden gegeven door Eline de Jong, werkend lid van de VBKN en docent tekenen in 

het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de VBKN en Eline de Jong is te vinden op 

www.botanischkunstenaarsnederland.nl 

en www.elinedejong.nl 

 

Cursusgeld: 

Het cursusgeld bedraagt € 50,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een lunch, exclusief 

materiaal. 

 

We tekenen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

 

Materiaallijst: 

U kunt eigen materiaal meenemen: 

 potloden: H, HB of een vulpotlood 

 puntenslijper 

 gum: kneedgum en een goede plastic gum 

 schetspapier: kopieerpapier of bijvoorbeeld Canson 90 gms croquis 

 Ieder ander schetspapier dat u al heeft voldoet 

 tekenpapier: Bristol 205 gms, of vergelijkbaar glad papier 

 transparant papier 

 goede fineliners van verschillende diktes of Rotring/Aristo technische tekenpennen 

 Eventueel: vergrootglas, passer. 

U kunt bij aanvang van de workshop een speciaal samengesteld pakket aanschaffen voor € 15,--. Het 

pakket bestaat uit een set van 6 Staedtler fineliners van verschillende diktes, 2 vellen schetspapier, 

een vel transparant papier, en vel Bristol en een vel Schoellershammer, beide 24/32. Wilt u bij 

aanmelding aangeven of u een materiaalpakket wilt aanschaffen? 

 

Inschrijven en informatie: 

U kunt zich voor de workshop opgeven bij Eline, elinedejong2010@gmail.com, tel. 06-12948195 

mailto:elinedejong2010@gmail.com


Deelnemers aan de workshop kunnen betalen door overmaking van het cursusgeld aan Stichting 

Tuinen Mien Ruys,  

Rabobank IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43 o.v.v. Workshop Botanisch tekenen. 

Donderdag 27 april: Koningsdag 
10.00 - 17.00 uur 

 

Met verkoop van o.a. planten, tuinboeken, vogeldrinkschalen en een bijzondere verkoop uit de Kast 

van de Goede Zaak. 

  



Mei 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

De hele maand mei 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag 
10.00 uur – 17.00 uur 

 

Met verkoop van o.a. planten, tuinboeken, vogeldrinkschalen en een bijzondere verkoop uit de Kast 

van de Goede Zaak. 

Zaterdag 6 mei: Cursus Botanisch Tekenen door Eline de Jong 
10.30 - 16.00 uur 

 

In de inspirerende Tuinen van Mien Ruys wordt op zaterdag 6 mei een workshop botanisch tekenen 

met kleurpotlood gegeven. De workshop is vooral bedoeld voor beginners, maar ook degenen met 

tekenervaring zijn welkom. 

Het onderwerp van deze dag is tulpen(bollen). In de Tuinen staat een prachtige collectie tulpen. We 

gaan tulpen en/of bollen tekenen en letten daarbij vooral op licht en donker. 

 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers. 

 

De workshops worden gegeven door Eline de Jong, werkend lid van de VBKN en docent tekenen in 

het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de VBKN en Eline de Jong is te vinden op 

www.botanischkunstenaarsnederland.nl en www.elinedejong.nl. 

 

Cursusgeld: 

Het cursusgeld bedraagt € 65,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een lunch, exclusief 

materiaal. 

We tekenen óf buiten, óf in het “Kennishuis”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

Materiaallijst: 

U kunt eigen materiaal meenemen: 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/


 potloden: H, HB, 2B en/of 4B 

 puntenslijper 

 gum: kneedgum of een goede plastic gum 

 schetspapier: kopieerpapier of bijvoorbeeld Canson 90 gms croquis. Ieder ander schetspapier 

dat u al heeft, voldoet. 

 tekenpapier: Fabriano Classico 5, Schoellershammer, of vergelijkbaar glad papier 

 transparant papier 

 kleurpotloden, die u al heeft of Faber-Castell green chrome oxide (278), earth green (168), 

juniper green (165), dark indigo (157), deep scarlet red (219), dark chrome yellow (109), pink 

carmine (127) 

 Eventueel: vergrootglas, liniaaltje, passer 

U kunt bij aanvang van de workshop een speciaal samengesteld kleurpakket aanschaffen voor € 15,-. 

Het pakket bestaat uit 6 kleurpotloden van het merk Faber-Castell, een vel Fabriano Classico en een 

vel Schoellershammer, beide A4. Wilt u bij aanmelding aangeven of u een materiaalpakket wilt 

aanschaffen? 

U kunt eventueel beperkt gebruik maken van de kleurpotloden en het overig materiaal van de 

docent. 

 

Inschrijven en informatie: 

U kunt zich voor de workshop opgeven bij Eline, elinedejong2010@gmail.com, tel. 06-12948195.  

Deelnemers aan de workshop kunnen betalen door overmaking van het cursusgeld aan Tuinen Mien 

Ruys, Rabobank IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43 o.v.v. Workshop Botanisch tekenen. 

Zondag 7 mei: Mien Ruys Plantenverkoopdag 
12.00 - 17.00 uur 

 

Op deze dag wordt het teveel aan planten uit de Tuinen ter verkoop aangeboden.U kunt op deze 

manier tegen een vriendelijke prijs in het bezit komen van prachtige planten uit onze collectie. 

De activiteiten vinden plaats in de Boerenschuur. 

Programma: 

12.00 uur: mogelijkheid tot lunch 

13.15 uur: informatie over de groei- en bloeiomstandigheden van de aangeboden planten en het 

maken van combinaties 

14.00 uur: gelegenheid voor koffie/thee in de Boerenschuur 

14.15 uur: verkoop van de planten 

15.00 uur: pauze 

15.30 uur: rondleiding door de Tuinen met extra aandacht voor de aangeboden planten 

Zaterdag 13 mei: Cursus Beplantingsplannen maken 
10.00 - 16.30 uur 

 

In deze dagcursus staan vaste planten centraal. Hoe combineer je ze, rekening houdend met 

kleurgebruik, hoogte, habitus, blad en bloeivorm? Duidelijk zal worden dat er keuzes gemaakt 



moeten worden om tot een passend beplantingsplan te komen. Als extra hulpmiddel maken wij 

hierbij gebruik van onze eigen digitale plantendatabank. De cursus wordt gegeven door 

hoofdtuinvrouw Conny den Hollander. 

Programma: 

10.00 uur Ontvangst met koffie in het Theehuis 

10.15 uur Lezing theorie over samenstellen beplantingen: o.a. beplantingstypen, grondsoort, ligging, 

zon, structuur, texturen, schaal en kleur 

11.45 uur Toepassingen en analyse van de verschillende borders in de Tuinen Mien Ruys 

12.30 uur Lunch 

13.15 uur Vervolg toepassingen en analyse 

14.30 uur Koffie / thee 

14.45 uur Informatie over de praktische opzet en uitwerking van het beplantingsplan en 

boekbespreking 

Prijs € 65,00 incl. entree, cursusmap, koffie, thee en lunch. Voor donateurs: € 57,50 

Informatie en aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier, via email tuinen@mienruys.nl 

of telefonisch via (0523) 61 47 74. 

Zaterdag 20 mei: Workshop Schilderen "Alla prima" met acrylverf 
10.00 – 16.00 uur 

In de inspirerende Tuinen Mien Ruys wordt op zaterdag 20 mei een workshop schilderen met 

acrylverf gegeven. “Alla prima” wil zeggen dat je in 1 sessie je schilderij voltooid. De workshop is 

vooral bedoeld voor beginners, maar ook degenen met schilderervaring zijn welkom. 

Het onderwerp van deze dag is compositie en kleur. Jeanette zal iets vertellen over hoe je een 

compositie kiest, hoe je de verf op je palet organiseert en een schilderij opzet. Bij het kiezen van de 

compositie kun je vanuit een landschappelijk idee werken of juist kiezen voor een detail. Denk 

bijvoorbeeld aan de prachtige voorjaarsborders met hun vlammende of juist zachte kleuren. Een 

stukje architectuur meenemen van een van de gebouwen of een strakke haag kan ook mooi zijn. Dit 

kan voor spanning, of juist rust, in je schilderij zorgen. Een bloem of enkele bloemen schilderen kan 

natuurlijk ook. Als we bij slecht weer naar binnen moeten uitwijken, kunnen we stillevens maken van 

het aanwezige materiaal.  

Aan het eind van de middag heeft u een eigengemaakt schilderij om mee naar huis te nemen. 

 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers 

 

De workshops worden gegeven door Jeanette Jipping. Jeanette heeft de Klassiek Academie in 

Groningen gevolgd en is afgestudeerd in 2013. Sindsdien is ze professioneel kunstschilder. Voor meer 

informatie: www.jeanettejipping.nl 

 

Cursusgeld: 

De kosten voor deze dag bedragen €45,-. Dit is inclusief entree, ontvangst met koffie/thee en iets 

lekkers en lunch, exclusief schilderpakket. 

 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/dagcursus-beplantingen-samenstellen/
http://www.jeanettejipping.nl/


We schilderen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

 

Materiaallijst: 

Doek of paneel 

 

U kunt eigen materiaal meenemen: 

Acrylverf, azogeel citroen, alizarin crimson, ultramarijn, titanium wit, eventueel uitgebreid met 

azogeel middel, azorood middel, cereleumblauw, gele oker, gebrande sienna en/of omber. Bv. 

Amsterdam is prima studieverf. 

Penselen (plat acryl of varkenshaar)in verschillende maten (minimaal 4: bv 2,8,12 en 16) 

Evt brede spaltel voor ondergrond 

Palet (bv papieren afscheurpalet), kan ook een simpel rechthoekig glad plankje zijn. 

Paletmes om te mengen en/of verf op te brengen. 

Schetspapier, potlood of houtskool, kneedgum 

U kunt bij aanvang van de workshop een speciaal samengesteld pakket aanschaffen voor € 40,-. Het 

pakket bestaat uit: opgespannen doek 30/40, set penselen, palet, paletmes, basis-set acrylverf. Wilt 

u bij aanmelding aangeven of u een materiaalpakket wilt aanschaffen? 

 

Inschrijven en informatie: 

U kunt zich voor de workshop opgeven bij Jeanette Jipping via email: jzjipping14@gmail.com of 

telefonisch via 06-22909209.  

 

Deelnemers aan de workshop kunnen betalen door overmaking van het cursusgeld aan Stichting 

Tuinen Mien Ruys via:  

 

IBAN: NL50 RABO 0312 9215 43  

onder vermelding van: Workshop Schilderen 

Donderdag 25 mei: Hemelvaart 
10.00 uur – 17.00 uur 

 

Met verkoop van o.a. planten, tuinboeken, vogeldrinkschalen en een bijzondere verkoop uit de Kast 

van de Goede Zaak. 

Zaterdag 27 mei: Cursus Tuinfotografie met Bert-René Brinkman 
10.00 - 16.30 uur 

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte, gevolgd door een praktijkopdracht in de Tuinen. Aan 

het eind van de dag worden de opdrachten besproken met daarbij persoonlijk advies. 

Programma 



10.00 uur: ontvangst in Theehuis 

10.30 uur: Theoretisch gedeelte over de basiselementen van de fotografie en over compositie in het 

Kennishuis 

12.30 uur: Lunch in het Theehuis 

13.00 uur: Praktijkopdracht buiten in de Tuinen 

15.00 uur: korte koffiepauze in het Kennishuis 

15.15 uur: bespreken van de praktijkopdrachten 

De kosten voor deze cursus bedragen €65,- per persoon, voor donateurs €57,50. Dit is inclusief 

entree en lunch. Aanmelden kan via email: tuinen@mienruys.nl, via het aanmeldformulier of 

telefonisch via (0523) 61 47 74. 

  

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/cursus-tuinfotografie/


Juni 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand juni: 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 4 juni en maandag 5 juni: Pinksterweekend 
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur, maandag van 12.00 tot 17.00 uur 

 

Met verkoop van o.a. planten, tuinboeken, vogeldrinkschalen en een bijzondere verkoop uit de Kast 

van de Goede Zaak. 

Zaterdag 10 juni: Workshop Stof bedrukken met patronen uit de Tuinen 
10.00 - 16.00 uur 

 

Laat je inspireren door de planten in de tuinen van Mien Ruys. 

 

Onder begeleiding van kunstenares Lenneke Saraber leert u hoe u een eenvoudig patroon ontwerpt 

op basis van plantenvormen. Tijdens een korte rondleiding krijgt u schetsmateriaal mee en leert u 

eenvoudige tekeningen maken die later de basis gaan worden voor een ontwerp van een motief. De 

praktische uitwerking hiervan naar een gedrukt patroon is een leuke en leerzame uitdaging. Na enige 

oefening in het drukken met de hand, gaan we het resultaat op een mooi keukenschort van textiel 

drukken. Het is een leuke en intensieve workshop die op eigen niveau gevolgd kan worden. 

Gegarandeerd een succes! 

Programma 

 10.00 uur: Ontvangst in Theehuis met koffie/thee en iets lekkers 

 10.30 uur: Korte rondleiding door de Tuinen 

 11.15 uur: Zelf aan de slag 

 12.30 uur: Lunch in het Theehuis 

 13.15 uur: Vervolg workshop 

 14.30 uur: Theepauze met iets lekkers 

 15.00 uur: Laatste deel van de workshop 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
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De kosten voor deze workshop bedragen €65,-. Dit is inclusief entree, koffie/thee met iets lekkers, 

lunch, korte rondleiding en materialen. Donateurs van de Tuinen betalen €57,50. Minimaal 6 

deelnemers. 

Opgeven voor deze workshop kan door een email te sturen naar tuinen@mienruys.nl met daarin uw 

naam, adresgegevens en het aantal personen. Graag ook vermelden of u donateur van de Tuinen 

bent. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via (0523) 61 47 74. 

Woensdag 21 juni: Signeersessie Leo den Dulk 
12.00 – 16.00 uur 

Op woensdag 21 juni zal auteur Leo den Dulk van 12.00 tot 16.00 uur in de Tuinen zijn nieuwste boek 

"Zoeken naar de heldere lijn - De complete biografie" signeren. 

Deze publicatie geeft een zo volledig mogelijk, geïntegreerd beeld van leven en werken van Mien 
Ruys. Hoofddoel is de verspreiding van kennis over het werk van Mien Ruys. 
 
Een begeleidende oeuvrelijst omvat alle bekende werken, waarvan een aantal representatieve 
projecten uitgebreider wordt beschreven. Ruys' oeuvre wordt geïnterpreteerd met gebruikmaking 
van gegevens uit de toenmalige context en vanuit de hedendaagse vakinhoudelijke en historische 
inzichten. Het boek richt zich tot een breed publiek, dat zowel vakgenoten, studenten en vormgevers 
als niet beroepsmatig geïnteresseerden omvat. 
 
Het boek zal in het Theehuis ter verkoop worden aangeboden voor €39,90. 

Voor meer informatie: http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Mien-ruys-de-complete-biografie 

Zaterdag 24 juni: Midzomernacht 
18.00 – 21.30 uur 
 
Dit jaar organiseert de Tuinen Mien Ruys een Midzomeravond op zaterdag 24 juni 2017. Rond de 
langste dag van het jaar een avond vol genot voor de zintuigen: geuren en kleuren, klanken en 
smaak. Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze avond in de Tuinen te komen beleven. 
 
Het programma voor deze avond is als volgt: 
 

 18.00 uur:                   Ontvangst in Theehuis met drankje en hapje en muziek van gitarist Floyd 
Messina 

 

 18.30 uur:                  Wandeling door Tuinen. Bij de Cirkel in het bos vertelt Kees de Gier een 
verhaal. Vervolgens vindt het programma in en rondom de Boerenschuur plaats 

 

 19.00 uur:                   Start diner met huisgemaakte soep en kruidenbroodje uit de 
takkenbosoven. Bakker Aard Oegema vertelt over het gebruik van de takkenbosoven. 
Vervolgens heeft u de gelegenheid om door de Tuinen te wandelen 

 

 20.00 uur:                   Vervolg diner in buffet vorm. Dit buffet zal o.a. bestaan uit diverse 
salades, hartige taarten, uienkruier, pizza en fruitsalade inclusief 2 consumpties. Tijdens het 
diner muziek van Floyd Messina. Ter afsluiting een gedicht van Kees de Gier 

 

http://dehefpublishers.nl/Recente-uitgaven/Mien-ruys-de-complete-biografie


 21.00 uur:                  Dessert met koffie / thee 
 

 21.30 uur:                  Einde  
 
Indien het weer goed is zal een gedeelte van het programma buiten plaatsvinden. Arrangementsprijs 
€42,50 per persoon, voor donateurs €37,50  (inclusief 2 consumpties bij diner). 
 
Opgave kan telefonisch (0523) 61 47 74 of via e-mail: tuinen@mienruys.nl tot uiterlijk 20 juni. 
Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, aantal personen en eventuele dieet wensen. 
 
I.v.m. de organisatie gaat de deze avond door bij een minimum van 25 personen. 
   



Juli 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand juli 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 9 juli: Tuinenatelier 
12.00 - 17.00 uur 

 

Nadere informatie volgt. 

Zaterdag 29 juli: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post 
10.30 – 16.00 uur 

 

In de inspirerende Tuinen Mien Ruys wordt een workshop botanisch tekenen met kleurpotlood 

gegeven.De workshop is vooral bedoeld voor beginners, maar ook deelnemers met tekenervaring 

zijn welkom. 

Het onderwerp van deze dag is blad of bloem. We maken een tekening gebaseerd op botanische 

kenmerken. We tekenen op ware grootte en letten op vorm, licht en schaduw, compositie en kleur. 

Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over papiersoorten en kleurpotloden. 

De workshop wordt gegeven door Jenny Post, werkend lid van de Vereniging Botanisch Kunstenaars 

Nederland. Jenny verzorgt al jaren cursussen en workshops. Meer informatie over de VBKN en Jenny 

Post is te vinden op www.botanischkunstenaarsnederland.nl en www.jennypost.nl 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers. 

Cursusgeld: 

Het cursusgeld bedraagt €65,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een  lunch, exclusief 

materiaal. 

Leden van de VBKN en donateurs van de Tuinen betalen €60. 

We tekenen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
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Materiaallijst: 

 U kunt eigen materiaal meenemen: 

 potloden: H, HB, 2B en 2H 

 puntenslijper 

 kneedgum of een goede plastic gum 

 schetspapier 

 goede kwaliteit glad tekenpapier 

 transparant papier 

 kleurpotloden, 

 Eventueel: vergrootglas, liniaaltje, passer. 

Bij aanvang ontvangt u een mapje met informatie en een vel schetspapier, transparantpapier en 

geschikt tekenpapier. U kunt eventueel beperkt gebruik maken van de kleurpotloden en het overig 

materiaal van de docent. 

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Jenny Post 

via jennypost2@gmail.com of telefonisch 0343577997 / 0620668899 

Aanmelding 

Deelnemers aan de workshop kunnen zich aanmelden bij de Tuinen van Mien Ruys via email: 

tuinen@mienruys.nl of telefonisch via (0523) 61 47 74. Graag vermelden of u lid bent van de VBKN of 

donateur van de Tuinen. 

Betaling door overmaking van het cursusgeld aan Tuinen Mien Ruys: 

Rabobank: IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43 

o.v.v. Workshop Botanisch tekenen en datum 

 

   

mailto:jennypost2@gmail.com


Augustus 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand augustus 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zaterdag 12 augustus: Cursus Botanisch Tekenen door Jenny Post 
10.30 - 16.00 uur 

In de inspirerende Tuinen Mien Ruys wordt een workshop botanisch tekenen met kleurpotlood 

gegeven. 

De workshop is vooral bedoeld voor beginners, maar ook deelnemers met tekenervaring zijn 

welkom. 

Het onderwerp van deze dag is blad of bloem. We maken een tekening gebaseerd op botanische 

kenmerken. We tekenen op ware grootte en letten op vorm, licht en schaduw, compositie en kleur. 

Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over papiersoorten en kleurpotloden. 

De workshop wordt gegeven door Jenny Post, werkend lid van de Vereniging Botanisch Kunstenaars 

Nederland. Jenny verzorgt al jaren cursussen en workshops. Meer informatie over de VBKN en Jenny 

Post is te vinden op www.botanischkunstenaarsnederland.nl en www.jennypost.nl 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers. 

Cursusgeld: 

Het cursusgeld bedraagt €65,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een  lunch, exclusief 

materiaal. 

Leden van de VBKN en donateurs van de Tuinen betalen €60. 

We tekenen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

Materiaallijst: 

U kunt eigen materiaal meenemen: 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/
http://www.jennypost.nl/


 potloden: H, HB, 2B en 2H 

 puntenslijper 

 kneedgum of een goede plastic gum 

 schetspapier 

 goede kwaliteit glad tekenpapier 

 transparant papier 

 kleurpotloden, 

 Eventueel: vergrootglas, liniaaltje, passer. 

Bij aanvang ontvangt u een mapje met informatie en een vel schetspapier, transparantpapier en 

geschikt tekenpapier. U kunt eventueel beperkt gebruik maken van de kleurpotloden en het overig 

materiaal van de docent. 

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Jenny Post 

via jennypost2@gmail.com of telefonisch 0343577997 / 0620668899 

Aanmelding 

Deelnemers aan de workshop kunnen zich aanmelden bij de Tuinen van Mien Ruys via email: 

tuinen@mienruys.nl of telefonisch via (0523) 61 47 74. Graag vermelden of u lid bent van de VBKN of 

donateur van de Tuinen. 

Betaling door overmaking van het cursusgeld aan Tuinen Mien Ruys: 

Rabobank: IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43 

o.v.v. Workshop Botanisch tekenen en datum 

 

   

mailto:jennypost2@gmail.com


September 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand september 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Exposities 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

Zondag 10 september: Vaste plantendag 
12.00 – 16.30 uur 

Deze dag staat in het teken van vaste planten. U kunt inspiratie opdoen, nieuwigheden bekijken, 

informatie verkrijgen. 

Vakmensen zullen u van alles laten zien en hebben veel te vertellen! 

 

Programma volgt. 

Zaterdag 23 september: Cursus Botanisch Tekenen door Eline de Jong 
10.30 - 16.00 uur 

Programma volgt. 

 

  

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
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Oktober 
In dagprogramma's is over het algemeen geen lunch opgenomen. In het Theehuis is het echter 

mogelijk een smakelijke lunch tegen een schappelijke prijs te gebruiken. 

De tijdstippen van cursussen, themadagen en seminars zijn de exacte begintijdstippen. Deze 

bijeenkomsten worden in de Boerenschuur of het Kennishuis gehouden. Houd er rekening mee dat 

het circa vijftien minuten kost om entree te betalen en van de kassa naar de Boerenschuur te komen. 

Hele maand oktober 

Ontdekkingstocht voor kinderen 

Beelden 

Zie ook onder informatie exposities 

 

Expositie "Oktober Keramiekmaand" 

De gehele maand oktober staat in het teken van keramiek. 15 keramisten uit heel het land exposeren 

hun werken zowel binnen als buiten. 

 

Het hele tuinseizoen in het Theehuis unieke composities van meesterbloembinders 

1 oktober t/m  31 oktober: Keramiekmaand 
Voor het derde jaar op rij vieren we de succesvolle Oktober Keramiekmaand in de Tuinen Mien Ruys. 

 

Keramiek@venture bestaat uit Joke Dekker, Anneke Jansen, Leo Broos, Floor de Wit en Lia van Rhijn. 

Wederom zijn zij  er in geslaagd om een groep boeiende keramisten uit te nodigen om samen met 

hen deze expositie vorm te geven. De werken zijn te zien in de verschillende tuinen en de diverse 

gebouwen. 

 

Op alle zondagen in deze maand worden er speciale activiteiten georganiseerd met keramiek als 

thema, zie hiervoor het programma hiernaast. 

 

De expositie wordt op zondagmiddag 1 oktober om 14.30u. feestelijk geopend met muziek. Een 

hapje en drankje zal daarbij niet ontbreken. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. 

 

Daarna zal de expositie te bezichtigen zijn tot en met zondag 29 oktober gedurende de 

openingstijden van de Tuinen Mien Ruys. 

Programma: 

Zo 1 okt. - Dag van de opening 

14.30u: Officiële opening met live muziek. 

Zo 8 okt. - Dag van het draaien 

14.00 tot 16.00u: Demonstratie van potten draaien door Leo Broos en Floor de Wit. 

Natuurlijk mag u zelf ook de uitdaging aangaan.  

Eigen bijdrage €2,50. 

De resultaten worden op 29 oktober gebakken in diverse ovens. 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/informatie-exposities/
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Zo 15 okt. - Dag van stijlvol boetseren 

14.00 – 16.00u:  Onder leiding van Leo Broos, Floor de Wit, Lia van Rhijn, Joke Dekker en Anneke 

Jansen. Eigen bijdrage €2,50. Ook deze resultaten worden gebakken op 29 oktober. 

Zo 22 okt. - Dag van zien en horen 

Rondleidingen door de Tuinen onder leiding van een keramist en een gids van Tuinen Mien Ruys. 

12.45u: Rondleiding. 

14.30u: Rondleiding. 

Zo 29 okt. - Dag van het vuur 

13.00 - 16.00u: Demonstratie stoken van  

keramiek. Raku, papieroven en zaagseloven. Op deze dag worden de werkstukken gebakken die 

eerder deze maand zijn gemaakt. 

 

Elke zondag 

Demonstratie takkenbosoven door onze bakker in de Boerenschuur. 

 

Zaterdag 21 oktober: Cursus Botanisch Tekenen door Eline de Jong 

In de Tuinen Mien Ruys wordt een workshop botanisch tekenen met kleurpotlood gegeven. De 

workshop is bedoeld voor beginners, maar ook degenen met tekenervaring of gevorderden die met 

de techniek kennis willen maken, zijn welkom. 

Zaterdag 7 oktober: Cursus Snoeien 
10.00 – 15.30 uur 

Op deze dag krijgt u alles te weten over het snoeien van fruitbomen en heesters. Chris Potze, docent 

Groene Welle, en Bert Langejans, medewerker Tuinen Mien Ruys, leggen aan de hand van 

theoretische en praktische voorbeelden uit hoe het snoeien in zijn werk gaat. Uiteraard gaat u ook 

zelf aan de slag. 

Programma: 

 10.00 uur: Ontvangst in Theehuis met koffie / thee en iets lekkers 

 10.15 uur: Theorie in het Kennishuis, met informatie over heesters, fruitbomen en 

snoeigereedschappen 

 12.30 uur: Lunch 

 13.15 uur: Praktijk in de Tuinen waarbij u zelf fruitbomen gaat snoeien. Vervolgens laten de 

cursusleiders zien waar u op moet letten bij de snoei van heesters. 

 15.15 uur: Afsluiting met koffie / thee 

Zaterdag 14 oktober: Workshop Schilderen “Alla Prima” door Jeanette Jipping 
10.00 – 16.00 uur 

In de inspirerende Tuinen Mien Ruys wordt op zaterdag 14 oktober een workshop schilderen met 

acrylverf gegeven. “Alla prima” wil zeggen dat je in 1 sessie je schilderij voltooid. De workshop is 

vooral bedoeld voor beginners, maar ook degenen met schilderervaring zijn welkom. 



Het onderwerp van deze dag is compositie en kleur. Jeanette zal iets vertellen over hoe je een 

compositie kiest, hoe je de verf op je palet organiseert en een schilderij opzet. Bij het kiezen van de 

compositie kun je vanuit een landschappelijk idee werken of juist kiezen voor een detail. Denk 

bijvoorbeeld aan de prachtige voorjaarsborders met hun vlammende of juist zachte kleuren. Een 

stukje architectuur meenemen van een van de gebouwen of een strakke haag kan ook mooi zijn. Dit 

kan voor spanning, of juist rust, in je schilderij zorgen. Een bloem of enkele bloemen schilderen kan 

natuurlijk ook. Als we bij slecht weer naar binnen moeten uitwijken, kunnen we stillevens maken van 

het aanwezige materiaal.  

Aan het eind van de middag heeft u een eigengemaakt schilderij om mee naar huis te nemen. 

 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers 

 

De workshops worden gegeven door Jeanette Jipping. Jeanette heeft de Klassiek Academie in 

Groningen gevolgd en is afgestudeerd in 2013. Sindsdien is ze professioneel kunstschilder. Voor meer 

informatie: www.jeanettejipping.nl 

 

Cursusgeld: 

De kosten voor deze dag bedragen €45,-. Dit is inclusief entree, ontvangst met koffie/thee en iets 

lekkers en lunch, exclusief schilderpakket. 

 

We schilderen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

 

Materiaallijst: 

Doek of paneel 

 

U kunt eigen materiaal meenemen: 

 Acrylverf, azogeel citroen, alizarin crimson, ultramarijn, titanium wit, eventueel uitgebreid 

met azogeel middel, azorood middel, cereleumblauw, gele oker, gebrande sienna en/of 

omber. Bv. Amsterdam is prima studieverf. 

 Penselen (plat acryl of varkenshaar)in verschillende maten (minimaal 4: bv 2,8,12 en 16) 

 Evt brede spaltel voor ondergrond 

 Palet (bv papieren afscheurpalet), kan ook een simpel rechthoekig glad plankje zijn. 

 Paletmes om te mengen en/of verf op te brengen. 

 Schetspapier, potlood of houtskool, kneedgum 

U kunt bij aanvang van de workshop een speciaal samengesteld pakket aanschaffen voor € 40,-. Het 

pakket bestaat uit: opgespannen doek 30/40, set penselen, palet, paletmes, basis-set acrylverf. Wilt 

u bij aanmelding aangeven of u een materiaalpakket wilt aanschaffen? 

 

Inschrijven en informatie: 

U kunt zich voor de workshop opgeven bij Jeanette Jipping via email: jzjipping14@gmail.com of 

telefonisch via 06-22909209.  

http://www.jeanettejipping.nl/


 

Deelnemers aan de workshop kunnen betalen door overmaking van het cursusgeld aan Stichting 

Tuinen Mien Ruys via:  

 

IBAN: NL50 RABO 0312 9215 43  

onder vermelding van: Workshop Schilderen 

Zaterdag 21 oktober: Cursus Botanisch Tekenen door Eline de Jong 
10.30 - 16.00 uur 

Het onderwerp van deze dag is herfstbladeren. Een eikenblad dat half verkleurd is van groen naar 

goudgeel, een roestbruin kastanjeblad, half opgerold, een kastanje, een kanten esdoornvleugeltje, 

een diepbruine kastanje of juist een stekelige kastanje: het zijn kleurrijke verrassingen, heerlijk om te 

tekenen en te kleuren. Aan het eind van de middag heeft u een mooie natuurstudie in kleur. 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers. 

De workshops worden gegeven door Eline de Jong, werkend lid van de VBKN en docent tekenen in 

het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de VBKN en Eline de Jong is te vinden op 

www.botanischkunstenaarsnederland.nl en www.elinedejong.nl 

Cursusgeld: 

Het cursusgeld bedraagt €65,- per dag, inclusief entree, koffie/thee/lekkers en een lunch, exclusief 

materiaal. 

We tekenen óf buiten, óf in het “Kenniscentrum”, een ruimte met uitstekend licht en ruime tafels, 

middenin de inspirerende omgeving van de Tuinen. 

Materiaallijst: 

 potloden: H, HB of een vulpotlood 

 puntenslijper 

 gum: kneedgum en een goede plastic gum 

 schetspapier: kopieerpapier of bijvoorbeeld Canson 90 gms croquis 

 Ieder ander schetspapier dat u al heeft voldoet 

 tekenpapier: Bristol 205 gms, of vergelijkbaar glad papier 

 transparant papier 

 goede fineliners van verschillende diktes of Rotring/Aristo technische tekenpennen 

 Eventueel: vergrootglas, passer. 

U kunt eigen materiaal meenemen of bij aanvang van de workshop een speciaal samengesteld 

kleurpakket aanschaffen voor € 15,--. Het pakket bestaat uit 6 kleurpotloden van het merk Faber-

Castell, een vel Fabriano Classico en een vel Schoellershammer, beide A4. 

Wilt u bij aanmelding aangeven of u een materiaalpakket wilt aanschaffen? 



Inschrijven en informatie: 

U kunt zich voor de workshop opgeven bij Eline, elinedejong2010@gmail.com, tel. 06-12948195 

Deelnemers aan de workshop kunnen betalen door overmaking van het cursusgeld aan Stichting 

Tuinen Mien Ruys,  

Rabobank IBAN NL 50 RABO 0312 9215 43 o.v.v. Workshop Botanisch tekenen. 



Algemene activiteiten 

Workshop Bloem & Brood  
Een workshop waarbij de schoonheid van de Tuinen gecombineerd wordt met de 
schoonheid van het bakken in een takkenbosoven. 

Trouwreportages 
Ook voor het maken van een trouwreportage wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de 
Tuinen Mien Ruys. 

Rondleidingen 
Ook in 2017 wordt er met grote regelmaat groepen door de tuin geleid. Te weten HBO- en 
MBO opleidingen zowel uit Nederland als uit het buitenland, tuinclubs, Vrouwen van Nu, 
Vrouwennetwerk, Groei & Bloei afdelingen, privé groepen en meer.

 
Lezingen 
Op verschillende locaties in het land zijn lezingen gegeven over Mien Ruys en de Tuinen 

Mien Ruys. Dit jaar is er ook een lezing gegeven op de Universiteit van Londen. 

Buitenlandse rondleidingen 
In 2017 zijn er, naast Nederlandse rondleidingen, ook rondleidingen gegeven in het Engels, 
Duits en Frans. 

Scholen 
Kinderen van de basisscholen in Dedemsvaart, Balkbrug en Oud-Avereest krijgen een 
speciale rondleidingen in de Tuinen Mien Ruys. Leerlingen van De Zeven Linden krijgen een 
rondleiding door de Tuinen Mien Ruys. Leerlingen van het AOC Groene Welle in Hardenberg 
kregen les in plantenkennis in de Tuinen. 

Kinderen 
Voor de kinderen was er een spannende ontdekkingstocht en het Geheime Bos, een plek 
waar zij lekker konden spelen. Ook in ons Kennishuis waren er leuke en leerzame spelletjes 
te doen. 

Arrangementen 
Er werd met grote regelmaat gebruikt gemaakt van ons arrangement “In 5 gangen door de 
Tuinen” en “Lunchen in de wandelgangen”. Ook de nieuwe arrangementen, in 
samenwerking met de Historische Vereniging Avereest, zijn met regelmaat gebruikt. 
 
Elke eerste zaterdag van de maand  

Botanische tekenaars in de Tuinen
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