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Ginkgo herfstkleuren | イチョウ, Ginkgo autumn foliage 
https://www.youtube.com/watch?v=HFVCgE89-YI 

 
like tiny golden birds 
the ginko leaves scatter 
from the tree on the  
hill in the sunset glow 
                                                                         Akiko Yosano 

 
 
 
Geachte lezer, 
Met veel plezier stuur ik u hierbij de 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', een inspirerende 
e-nieuwsbrief van d oo rtje | kleurvormgeving. 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de  h e r f s t . Op zondag 22 september vanaf 
22.44 uur staat ook voor de sterrenkundigen de herfst weer op de kalender. De zon staat 
dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht dan overal op aarde even lang duren.  
Bron: http://www.knmi.nl/cms/content/24948/herfst 
 
herfstkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik herfst associeer? Zie 
hiervoor 'herfstkleur 2013' 

Mooie Nazomertip: De Hortus Botanicus in Leiden is ruim 400 jaar oud en is daarmee de 
oudste botanische tuin van Nederland. Woensdag 4 september werd de tuin na een 
grondige verbouwing heropend door koningin Máxima. Als u gaat, neem dan gelijk een 
kijkje bij één van ‘de Kroonjuwelen’ van de Leidse Hortus nl: de 228 jaar oude Ginkgo 
boom. De boom werd gepland in 1784, van meegebracht zaad uit Deshima (Japan) door 
Carl-Peter Thun. Zie hieronder het youtube filmpje over de Ginkgo boom tijdens de herfst  
van 2010. Met dank aan Cor Kwant. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KTST4uTGkX4 

 
 

 

 

Activiteiten in de herfst: 



KUNSTROUTE AALSMEER  -  Dit jaar doe ik mee aan de KCA Kunstroute Aalsmeer, dit is 
een kunstmanifestatie op 24 locaties op 21 en 22 september van 12.00 – 17.00 uur. U kunt 
mij vinden op Locatie 12 in De Oude Veiling, Marktstraat 19. Het is een historisch pand uit 
1912 in het centrum van Aalsmeer. Vijftien leden van Vereniging Amstelland Kunst tonen 
hier hun werk, waaronder ik. 

http://www.kunstencultuuraalsmeer.nl/UserFiles/files/flyer_kunstroute_2013.pdf 
 

 
 
 
ATELIERROUTE AMSTELVEEN - De 22ste Atelierroute wordt op zaterdag 5 en zondag 6 
oktober 2013 gehouden, u bent van harte welkom in mijn atelier|galerie in de Dorpsstraat 
106 J. De deuren staat open vanaf 11 – 17.00 uur.  

Voorafgaand is er vanaf zaterdag 21 september een overzichtstentoonstelling in de 
Kunstuitleen van Amstelveen.  

http://www.atelierrouteamstelveen.nl/ 
 
En hiermee sluit ik deze h e r f s t  nieuwsbrief  weer af en wens iedereen een mooie 
nazomer toe. 
 
 
een  k l e u r i g e  herfstgroet, 
 
 
         d oo rtje 
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