
AGENDA 2023
Meer groen in de stad



In samenwerking met het Bijen Educatiecentrum maken tekenaar 
Christel Bouwmeester en illustrator Marijn van der Wateren de... 

Meer groen in de stad 
AGENDA 2023

•  Een spread per week en  
veel schrijfruimte per dag.

•  Het handzame A5 formaat valt door  
de Wire-0 bindwijze goed open op je bureau,  

maar past ook makkelijk in je tas.

•  De flappen aan de omslag zijn handig te  
gebruiken als boekenlegger.

•  Een kunstagenda met elke week  
een andere tekeningen.

•  Geen advertentiespagina’s, maar  
promo’s subtiel verwerkt in de tekeningen

• Met tips voor bloemen en planten.

Meer groen in de stad is iets waar het Bijen Educatiecentrum zich al 
jaren hard voor maakt. Met de kennis van het educatiecentrum willen 
de kunstenaars op een ludieke manier het belang van meer groen in de 
stad onder de aandacht te brengen. 

Christel tekent stadsgezichten van herkenbare gebouwen, allerdaags 
stadsmeubilair tot willekeurige dakenpatronen. Marijn brengt, met de 
fantasierijke blik die we van haar gewend zijn, de tekeningen door de 
seizoenen heen tot leven.
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De helft van de opbrengst gaat naar het Bijen Educatiecentrum. De andere 
helft naar de kunstenaars. Wil je een bijdrage leveren aan dit project en jouw 
bedrijfspand of product ook terug zien in deze kunstagenda? 
Neem dan contact op met:

Jaap Molenaar
Bijen Educatiecentrum
Lindeseweg 2
7251 NK Vorden
0575-469832
info@bijenstichting.nlEDUCATIECENTRUM
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Als voorbeeld zie je hier het bedrijfspand  
van Flevodruk Harlingen. Zij verzorgen het 
drukwerk en kiezen voor verantwoorde  
papieren van hoge kwaliteit die de tekeningen 
recht doen.

Het pand is op een naïeve manier getekend 
door Christel en geheel naar eigen inzicht door 
illustrator Marijn ingekleurd met weelderige 
beplanting. Verder is er ruimte voor een korte 
begeleidende tekst en urls. 

We streven ernaar deze agenda te realiseren zonder advertentiepagina’s.  
Om dit project toch mogelijk te maken willen we investeerders en sponsoren 
ruimte bieden in de agenda door middel van een tekening van hun 
bedrijventerrein, pand of een product met relatie tot biodiversiteit.

Geen advertentie, wel tekening
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