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In het hartje van Maastricht ligt ook het klooster van de Beyart 

waar jaarlijks meerdere iconen schildercursussen worden 

gegeven.  
 

De cursussen worden begeleid door Broeder Toon Verkoijen FIC 

en de leiding is in handen van Ank Landwier-Boonekamp met 

assistentie van Bernadette Gerrits.  

Gevolgd wordt de Russisch-orthodoxe schildermethode, 

tempera: ei-emulsie en pigmenten. Zowel beginners als 

gevorderden kunnen kiezen uit voorbeelden voorzien van 

lijntekeningen en een handleiding. 

We beginnen en eindigen de dag met een korte bezinning. 

Aan het einde van de cursus is Uw zelf geschreven icoon af en 

kan ze worden gewijd. 
 

In het voorjaar en het najaar is er een cursus op zeven achtereen 

volgende donderdagen van 09.30 uur tot 16.00 uur.  

De kosten bedragen vanaf 2020 € ???,??. Inclusief 

schilderbenodigdheden, exclusief penselen, goud en paneel. De 

prijs van het paneel is afhankelijk van de houtkeuze die U maakt. 

U kunt ook Uw eigen paneel meenemen. Het bladgoud is in het 

atelier verkrijgbaar. Zes maanden vòòr aanvang van de cursus 

wordt een aanbetaling van € ???,?? gevraagd. Deze aanbetaling 

dekt de vaste kosten voor het geval dat er minder dan tien 

cursisten deelnemen. Bij minder dan acht deelnemers gaat de 

cursus niet door en krijgt men het betaalde geld gerestitueerd. 
 

Voor koffie en thee wordt gezorgd.  

Voor de lunch kunt U zelf iets mee nemen of deelnemen aan de 

warme middagmaaltijd in het restaurant waarvoor U zich bijtijds 

dient op te geven (± € 9,00 voor soep, hoofd- en nagerecht).   
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In verband met de Corona dreiging heeft Woonzorgcentrum 

de Beyart tot nader order de deur van ons atelier gesloten. 

Op dit moment is zeker dat de interne najaarscursus 2020 

niet doorgaat. 

 

Ook zijn er in het voorjaar en in het najaar een interne cursus 

van een week van zondagnamiddag tot zaterdagmiddag. De 

kosten bedragen vanaf 2020 € ?,??. Inclusief logies en alle 

maaltijden, schilderbenodigdheden, exclusief penselen, goud en 

paneel. De prijs van het paneel is afhankelijk van de houtkeuze 

die U maakt. U kunt ook Uw eigen paneel meenemen. Het 

bladgoud is in het atelier verkrijgbaar. Zes maanden vòòr 

aanvang van de cursus wordt een aanbetaling van € ???,?? 

gevraagd. Deze aanbetaling dekt de vaste kosten voor het geval 

dat er minder dan tien cursisten deelnemen. Bij minder dan acht 

deelnemers gaat de cursus niet door en krijgt men het betaalde 

geld gerestitueerd. 

 

In de genoemde bedragen is dus begrepen het cursusgeld, de 

maaltijden, koffie en thee in de loop van de dag, de 

overnachtingen in een eenpersoonskamer en het gebruik van 

pigmenten.  

 

De cursussen bieden plaats aan tien cursisten en door  

deelnemers met geen of te weinig ervaring wordt een 

eenvoudiger icoon geschreven.  

 
Plaatsing op een wachtlijst is evenwel  

mogelijk en ook wenselijk.  

In de praktijk blijkt soms dat iemand die  

als laatste op de wachtlijst staat  

uiteindelijk toch nog deel kan nemen!!! 
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PROGRAMMA  ICOONSCHILDERCURSUSSEN 
 

 
 

De donderdagen cursussen 
 

Zeven donderdagen (cursuskosten  € 260,00 en aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

Op 15 - 22 - 29 oktober - 5 - 12 - 19 - 26 november 2020 
Er zijn negen aanmeldingen genoteerd.  

U kunt zich dus nog aanmelden. Het doorgaan van deze cursus is hoogst onzeker. 

 
2021 
 

Zeven donderdagen (cursuskosten  € 260,00 en  aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

Op 11 - 18 - 25 februari - 4 - 11 - 18 - 25 maart 2021.  
Er zijn geen aanmeldingen genoteerd. 

U kunt zich dus nog aanmelden. Het doorgaan van deze cursus is zeer onzeker. 

 

Zeven donderdagen (cursuskosten  € 260,00 en aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

Op 14 - 21 - 28 oktober - 4 - 11 - 18 - 25 november 2021 
Er zijn geen aanmeldingen genoteerd.  

U kunt zich dus nog aanmelden. Het doorgaan van deze cursus is onzeker. 

 

De interne weekcursussen 

 

2020 
 

Weekcursus (verblijf- en cursuskosten € 460,00 en aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

verblijf: Woonzorgcentrum de Beyart 
Aankomst zondag 20 t/m zaterdag 26 september 2020 
Er zijn tien aanmeldingen genoteerd.  

Deze cursus is volgeboekt! Het is zeker dat deze cursus niet doorgaat. 

 

2021 
 

Weekcursus (verblijf- en cursuskosten € 460,00 en aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

verblijf: Woonzorgcentrum de Beyart 
Aankomst zondag 2 mei t/m zaterdag 8 mei 2021 

Deze cursus is in beginsel gereserveerd voor de deelnemers aan de vervallen 

interne voorjaarscursus 2020 vanwege het Corona virus.  

Het is evenwel niet zeker of deze cursus doorgaat. 
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2021 
 

Weekcursus (verblijf- en cursuskosten € 460,00 en aanbetaling € 195,00 onder voorbehoud)  

verblijf: Woonzorgcentrum de Beyart 
Aankomst zondag 19 t/m zaterdag 25 september 2021 
Er zijn geen aanmeldingen genoteerd.  

U kunt zich dus nog aanmelden. De doorgang van deze cursus is niet zeker. 

 
 

Bijgewerkt op 25 augustus 2020  

In verband met de Corona dreiging heeft Woonzorgcentrum 

de Beyart tot nader order de deur van ons atelier gesloten. 

Op dit moment is zeker dat de interne voorjaarscursus 2020 

niet doorgaat. 
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ICONEN INLOOP MIDDAGEN 

ATELIER SINT SERVAAS 

Bestemd voor geoefende iconenschilders die voornamelijk thuis werken en incidenteel  

een beroep op de kunde van ervaren iconenschrijvers zouden willen doen. Dus niet  

bedoeld voor beginners of om een geheel nieuwe icoon te schrijven.  

 

Er zijn inloopmiddagen op de eerste en derde woensdag van de maand.  

De eerste woensdag van de maand wordt verzorgd door  
Bernadette Gerrits en de derde woensdag van de maand 
wordt verzorgd door Ank Landwier-Boonekamp.  

Tot nader bericht vindt ook deze activiteit niet plaats. 

U kunt U van 14.00 tot 17.00 uur terecht in het atelier van de broeders van de Onbevlekte 

Ontvangenis in klooster en Woonzorgcentrum de Beyart aan de Brusselsestraat 38 te 

Maastricht. Het atelier is bereikbaar via de lift en een trap met 16 treden. U kunt zich 

melden bij de receptie. De kosten bedragen exclusief materialen € 8,50 per bezoek.  

 

Enkel bezichtiging van het atelier kan alleen op afspraak!  

 

* * * * * * * 
 

Informatie omtrent deelname aan de cursussen: 

Secretariaat Atelier Sint Servaas 

p/a broeder Ton van Baaren f.i.c. 

Nieuwe Kerkstraat 3 

3135 LR Vlaardingen 

Tel. 010-4342154 

E-mail pe.ned@brothers-fic.org 

www.broedersvanmaastricht.nl 
 

Technisch inhoudelijke informatie: 

Ank Landwier-Boonekamp 

Wilhelminasingel 3 C 

6221 BE Maastricht 

Tel. 043-3260627 

E-mail ankboonekamp@icloud.com en 

 Bernadette Gerrits 

E-mail w.gerrits20@kpnplanet.nl 

 

In verband met de Corona dreiging heeft Woonzorgcentrum 

de Beyart tot nader order de deur van ons atelier gesloten. 
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