
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Ars et Studium 
 

Is een erkende vereniging van amateur 

beeldende kunstenaars die sinds 1973 

studiebijeenkomsten in tekenen, schilderen, 

aquarelleren, etsen en boetseren verzorgt in 

Wassenaar. 

 

De bijeenkomsten zijn geschikt voor zowel 

beginners als gevorderden, onder 

begeleiding van een professionele 

beeldende kunstenaar.  

 

In het open atelier wordt er ook 

geëxperimenteerd met nieuwe media, zoals 

glasfusie. 

 

Je hoeft niet van alles te kunnen om mee te 

doen. 

Heb je ervaring? Doe dan inspiratie op of 

verbeter de techniek. 

Beginnen aan het begin, zonder ballast, kan 

ook heel spannend zijn. 

 

Wil je ook lid worden van Ars et Studium? 

Meld je aan via de website of kom langs 

tijdens de bijeenkomsten. 

Tekenen 

Schilderen 

Aquarelleren 

Etsen 

Boetseren 

Glaskunst 

 

seizoen 

jan. t/m juni 

2023 

 

 

 

 
 

 

Voor informatie kunt u ons schrijven, 

bellen, e-mailen, de website of 

Facebook  bezoeken. U mag ook even 

langskomen tijdens de studiebijeen-

komsten. 
 

Ledenadministratie: 

Havenplein 20 

2242 NB Wassenaar 

 

Website: www.arsetstudium.nl 

E-mail: info@arsetstudium.nl 

Facebook: @arsetstudium.nl 

Instagram: arsetstudium 

 

De ateliers van Ars et Studium  zijn 

gevestigd op de eerste etage in het 

Van Heeckerenhuis, Van Heeckeren-

straat 2, 2242 GX Wassenaar 

 

Bankrekening:  

NL 33 INGB 0002 9915 85 t.n.v. 

Ars et Studium 

 

 



 

De studiebijeenkomsten 

beginnen weer in de week van  

maandag 9 januari 2023 

 

Woensdagmiddag 13.30 – 15.30 uur 

Begeleider: Suzanne Banning 
______________________________________________________ 

 

Woensdagmiddag 16.15 - 18.15 uur 

Begeleider: Neeltje Bangert 
______________________________________________________ 

 

Vrijdagmiddag 16.15 - 18.15 uur 

Begeleider: Neeltje Bangert 

 

 

Maandagmorgen 10.00 - 12.30 uur 

Begeleider: Hanny Hazenbroek 
________________________________________________________ 

 

Maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur 

Begeleider: Hanny Hazenbroek 
_______________________________________________________ 

 

 Maandagavond 19.30 - 22.00 uur 

Begeleider: Suzanne Banning 
_______________________________________________________ 

 

 Dinsdagmorgen 9.30 - 12.00 uur 

Begeleider: Corinna Voorham 
______________________________________________________ 

 

 Dinsdagavond 20.00 - 22.30 uur 

Begeleider: Hanny Hazenbroek 
______________________________________________________ 

 

Woensdagavond 19.30 - 22.00 uur 

Begeleider: Hanny Hazenbroek 
_______________________________________________________ 

 

Donderdagmiddag 13.30 - 16.00 uur 

Begeleider: Wierd Wagenmakers 
_______________________________________________________ 

 

Vrijdagmiddag 13.00 – 15.30 uur 

Begeleider: Hans Gussekloo 

 

Aanmelden kan via onze website 

www.arsetstudium.nl 
of met het aanmeldformulier 

verkrijgbaar bij de studiebegeleider 
 

Kortingen 
Snelle betalers krijgen per seizoen € 10,- korting 

per studiegroep. De contributie moet dan vóór      

1 januari  / 1 september betaald zijn. Deze korting 

is met de overige kortingen te combineren en 

geldt niet voor leden, die het afgelopen seizoen 

geen lid zijn geweest. 

Wanneer u twee studiegroepen in een seizoen 

volgt krijgt u € 35,- korting op de totaalprijs.  

Gezinskorting: (bij 3 of meer leden uit 1 gezin) 

 € 25,- korting op de totaalprijs. 

Jeugdleden (12 t/m 18 jaar) krijgen 25% korting 

op de prijs voor volwassenen. 

Volwassenen die (aantoonbaar) gebruik maken 

van de maatschappelijke participatieregeling van 

de gemeenten Wassenaar of  Voorschoten krijgen 

50% korting. 

 

Donderdagavond 19.30 - 22.00 uur 

Geen begeleiding aanwezig 

Tijdens het open atelier wordt er ook 

geëxperimenteerd met glaskunst, zowel Tiffany als 

glasfusie 

 

 

Schilderen en tekenen 
(alle technieken) 

Contributie: € 205,- 

 

 

 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 

Begeleider: Wierd Wagenmakers 

 

Etsen 
Contributie: € 215,-  incl. verbruiksmateriaal 

 

Maandagavond 19.30 - 22.00 uur 

Begeleider: Gerda van den Bergh 
________________________________________________________ 

 

Vrijdagmorgen 10.00 - 12.30 uur 

Begeleider: Elly Westgeest 

 

Kinderen, 6 t/m 12 jaar 
(alle technieken) 

Contributie: € 130,-  incl. verbruiksmateriaal 

 

Boetseren 
Contributie: € 205,-  incl. gebruik oven 

 

 

Open atelier 
Contributie: € 67,50 incl. eventueel gebruik 

oven 

Losse bijeenkomsten: € 5,25 per avond (ook 

voor niet-leden, graag contant  en gepast betalen) 

 

 


