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Beste Ingrid Elias,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Veel leesplezier!

Bericht van de voorzitter
Algemene Ledententoonstelling 2017
Anita Walsmit Sachs - Zomer Salon

'Tradescant's Orchard exhibition'
Boekenlijst VBKN

Margaret Flockton Award
Hennie Dijk-Stel geslaagd

Ballotage 2017
Ledendag 24 juni 2017

Promotie en kaartverkoop
Expositie Groep Noord/Oost

Workshop Beverly Allen
Worldwide Day of Botanical Art, 2018

TIP VAN ...
LEDEN VOOR LEDEN

Summary in English

Bericht van de voorzitter

Geachte leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

De alweer 60ste Nieuwsbrief valt in uw digitale brievenbus, alle virussen ten spijt, toch leve de vooruitgang.  
Zonder internet zou onze Vereniging niet kunnen functioneren aangezien we een uitgebreid gebied beslaan wat
leden betreft, van Noorwegen, Canada, Frankrijk, Engeland en binnenkort tot Indonesië.
Ook hebben we natuurlijk veel te danken aan onze webbeheerder Ingrid Elias, die alles up to date houdt waarbij
zij geassisteerd wordt door Marloes Vreeburg en Gesine Kielhöfer-Beermann.
Als Verenigingsleden kunnen we hen natuurlijk behulpzaam zijn door af en toe eens een artikeltje of wat foto’s
te sturen en de lijst met afbeeldingen van werkende leden tijdig aan te vullen of te vernieuwen met foto’s van
nieuw werk als daar om gevraagd wordt. Zo dragen we allen ons steentje bij onze Vereniging interessant en
actueel te houden. De website is tenslotte ons visitekaartje naar de rest van de wereld, dit dankzij internet en de
webbeheerder!!!

Afgelopen juni hadden we een zeer aangename leden dag in de “Tuinen Mien Ruys”, er waren 39 leden

http://mailchi.mp/e8705c792b82/vbkn-nieuwsbrief-1619117?e=565c095ab6
https://mailchi.mp/e8705c792b82/vbkn-nieuwsbrief-1619117?e=565c095ab6#Worldwide%20Day%20of%20Botanical%20Art,%202018


aanwezig, m.i. zouden er nog wel 10 bij gekund hebben, maar dit ter zijde.
De ontvangst in de boerenschuur, met aan de wanden het werk van onze leden uit Noord Oost Nederland was
erg prettig. De tentoonstelling is o.a. tot stand gekomen  door het initiatief van Aat van Wijk die enige jaren
geleden een tekengroep heeft opgericht, waarvoor hulde. Vervolgens hebben we kunnen genieten van de port
folio show, een prima gelegenheid je werk aan anderen te tonen en positieve adviezen te krijgen.
De sfeer was heel prettig en er werden weer oude vriendschapsbanden hersteld en nieuwe gemaakt.
Er werd gezellig gebabbeld en onze leden uit Frankrijk en Noorwegen hadden het, zo te zien ook naar hun
zin. Na de portfolioshow kregen we een heerlijke lunch en vervolgens werd de groep in 2 delen gesplitst voor de
rondleiding door de tuinen, die zeer het bekijken waard zijn. Een echte aanrader om eens naartoe te gaan, als
je er nog nooit geweest bent. De dag werd afgesloten met thee en iets lekkers en daarna ging iedereen
tevreden naar huis.

Ondertussen zit het bestuur niet stil en is er op 25 augustus een werkbespreking van het werk voor de
Wereldwijde expositie, voor de deelnemers aan deze tentoonstelling, de werkende leden. Kunstlievende en
aspirant leden zijn ook van harte welkom op deze leerzame ochtend in Museum de Zwarte Tulp in Lisse.
De werkbespreking begint om 10 uur en duurt tot 13.00 uur. Deze tentoonstelling zal samen met die van 19
andere landen wereldwijd digitaal gepresenteerd worden op de dag van de opening op 18 mei 2018.
 
Ook zijn we bezig met onderhandelingen met een buitenlandse docent. Helaas is de invitatie voor Ann Swan op
niets uitgelopen, aangezien de data haar niet pasten. Na u op de hoogte te hebben gebracht van de laatste
activiteiten wens ik u allen een prettige zomer toe.
 
Anita Walsmit Sachs

Algemene Ledententoonstelling
2017

Van 1 april tot en met 28 februari 2018
in het Fruitteeltmuseum in Kapelle.

Kijk hier voor de openingstijden.

Van NS station Kapelle-Biezelinge naar het
Fruitteeltmuseum is 10 minuten lopen.

www.fruitteeltmuseum.nl

'Botanische Kunst, Fruit in Beeld'

Activiteiten in het Fruitteeltmuseum

Tijdens de tentoonstelling worden er door de deelnemers diverse activiteiten georganiseerd;

2 september 2017 - Workshop door Eline de Jong
28 september 2017 - Lezing Maria Sybilla Merian door Janneke van Laar

Voor meer informatie:
www.fruitteeltmuseum.nl

http://www.fruitteeltmuseum.nl/tijden%20en%20prijzen.html
http://www.fruitteeltmuseum.nl/wisselexpositie.html
http://www.fruitteeltmuseum.nl/wisselexpositie.html


Anita Walsmit Sachs exposeert tijdens
Zomer Salon

Van 10 juni tot en met 20 augustus 2017 is het
werk van Anita Walsmit Sachs te zien tijdens de
expositie Zomer Salon in Hofstede Galerie Lijn 3 in
Geersdijk/Noord-Beveland.
 
www.galerielijn3.nl

‘Tradescant’s Orchard exhibition’ in het Garden Museum London

Tot en met september 2017 is de expositie ‘Tradescant’s Orchard: A Celebration of Botanical Art’ in het
net gerenoveerde Garden Museum in Londen te zien.

Tijdens deze expositie zijn zowel het 17e
eeuwse boek ‘the Tradescants' Orchard’ van
het Ashmolean Museum als hedendaagse
Botanische kunst van fruit dat door
de Tradescant's in Engeland is
geïntroduceerd te zien. Een aantal werkende
leden van de Vereniging van Botanisch
Kunstenaars Nederland doen mee aan deze
expositie, namelijk Marloes Vreeburg,
Marianne Grundy, Margriet Honingh, Dick
Smit en Esmée Winkel.

Voor meer informatie zie: The Tradescants Orchard 
 
Voor een film van de expositie zie:  https://youtu.be/UBWzXZSB8t0

Margaret Flockton Award voor
Esmée Winkel      
        

De Margaret Flockton Award for Scientific
Botanical Illustration is uitgereikt aan
Esmée Winkel.
Zij won de tweede prijs met haar pentekening
van  Monanthotaxis pynaertii.

Voor meer informatie zie:
The Margaret Flockton Award

http://www.galerielijn3.nl/
http://www.gardenmuseum.org.uk/page/the-tradescants-orchard
https://youtu.be/UBWzXZSB8t0
https://www.rbgsyd.nsw.gov.au/Science-Conservation/Botanical-Illustration/The-Margaret-Flockton-Award


Hennie Dijk-Stel geslaagd
voor SBA DLD

Uit handen van de course director Simon
Williams ontving Hennie Dijk-Stel het officiele
diploma; Society of Botanical Artists distant
learning diploma.

Voor meer informatie zie:
SBA - distance learning diploma course
 

Ballotage in 2017
 

Op 27 september 2017 is de eerstvolgende ballotage gepland.
Informatie kan opgevraagd worden bij het secretariaat;

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl 

Je kunt je ook aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website.

Boekenlijst VBKN 2017

Het bestuur van de Vereniging heeft een boekenlijst samengesteld van interessante boeken
op het gebied van de Botanische Kunst.

Via onderstaande link kun je het overzicht downloaden;
Boekenlijst VBKN 2017

Ledendag 24 juni 2017 in Tuinen Mien Ruys
 
Op zaterdag 24 juni 2017 hebben 42 leden van de Vereniging de reis naar de Tuinen Mien Ruys in
Dedemsvaart gemaakt voor de jaarlijkse Ledendag van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.
 
Voor veel leden was het een eerste ontmoeting met de Tuinen en het levenswerk van Mien Ruys. Maar voor de
'groep van Aat', een groep leden uit het noorden van Nederland is het de plek waar ze ’s zomers maandelijks
samenkomen om te tekenen, elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. In de winter doen ze dat bij Aat van
Wijk thuis. Zij zijn er trots op deze zomer  tot eind september in de “Boerenschuur” het botanische werk van
zeven van hun leden te kunnen exposeren.
 
Anita Walsmit Sachs heette iedereen welkom. Daarna was er tijd voor de portfolio-show : een prima
gelegenheid je te laten informeren en inspireren.
Monique Bruins Slot, gastvrouw van de Tuinen, leidde ons rond door de tuinen en daarmee langs het
levenswerk van Mien Ruys. De tuinen zijn een overzicht van haar  tuinarchitectuur vanaf 1924 tot nu.

http://www.soc-botanical-artists.org/education/distance-learning-diploma-course/
http://www.soc-botanical-artists.org/education/distance-learning-diploma-course/
mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
https://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/ballotage/
https://gallery.mailchimp.com/167306fc4517fbde29e369030/files/649edb92-12cd-4a45-98e2-af5313b11c8e/BOEKEN_LIJST_Botanisch_tekenen_2017.pdf


 
Veel leden herkenden planten en benoemden ze met hun botanisch correcte Latijnse namen.
Maar iedereen kwam onder de indruk van het levende kunstwerk, dat deze planten, struiken en bomen samen
vormen.

Tekst: Hennie Dijk-Stel

Promotie en kaartverkoop op markten

Een aantal maal per jaar is de Vereniging vertegenwoordigd op markten.
Door diverse vrijwilligers wordt de Vereniging gepromoot en worden er kaarten van de

Vereniging verkocht.
Je kunt de Vereniging in 2017 nog tegenkomen op de volgende markten:

16 september -  De Oogstfair - Kwekerij en tuin De Boschhoeve Info
9 en 10 september - Fris en Fruitig 2017 - Tuinen van Appleltern Info

1 oktober -  Herfstmarkt - Slot Zuylen Info
7 oktober -  Herfstmarkt Groei en Bloei - Noordoostpolder Info

Groep Noord/Oost exposeert in
Tuinen Mien Ruys

Van 5 juni tot eind september 2017
exposeren de leden van de Noord/Oost groep
in de Tuinen Mien Ruys.
Deelnemende leden zijn; Bea Baak; Nicolien
Bottema-Mac Gillavry; Rikie van Brakel;
Hennie J. Dijk-Stel; Eline de Jong; Nelly
Kemp; Corrie de Mooij; Jenny Post;
Aat van Wijk

http://boschhoeve.nl/activiteiten/tuinmarkten/oogstfair/
https://appeltern.nl/nl/kalender/fris_fruitig_2017
http://www.slotzuylen.nl/agenda/2017/herfstdag-2017/
http://www.herfstmarktnop.nl/


Moerheimstraat 84, Dedemsvaart
Dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur
www.tuinenmienruys.nl

Opening tentoonstelling Groep Noord/Oost – Tuinen Mien Ruys

Eline de Jong, Bea Baak, Corrie de Mooij,  Aat van Wijk,  Rikie van Brakel, Nicolien Bottema-Mac Gillavry, Nelly Kemp.
 
De tomtom geeft aan dat we midden in Dedemsvaart moeten zijn. We laten ons verrassen, blij verrassen. Een
knusse parkeerplaats wordt gevolgd door een slingerend paadje naar de entree. Gewapend met een
plattegrond en een speurtocht gaan we op ontdekkingstocht. En ondertussen de tijd in de gaten houden, want
om 14:00 uur is de opening! De leuke paadjes gaan verder langs borders met vaste planten, door bosschages,
langs vijvertjes, alles gezellig, lieflijk en mooi. En dat laatste geldt ook voor de tentoonstelling. In een schattig
boerderijtje zijn alle werken netjes opgehangen, een leuk hoekje of muurtje per persoon zodat de verschillende
stijlen goed te ontdekken zijn. Iedereen krijgt een hartelijke ontvangst en het geheel straalt naast de liefde voor
planten ook veel gezelligheid uit. En dat zijn nu net twee zaken die tekengroep Noord-Oost belangrijk vindt!
Geslaagde opening en een tentoonstelling om trots op te zijn! 

Tekst: Marloes Vreeburg

Verslag van de 4-daagse workshop door Beverly Allen in Museum De Zwarte Tulp

De schaduwzijde van wit (A darker shade of white)

In Museum De Zwarte Tulp lag van 19 t/m 22 april 2017 de nadruk op het schilderen van witte bloemen tijdens
een 4-daagse workshop gegeven door de Australische Beverly Allen, die deze keer de gastdocent voor de
Vereniging was. Beverly werkt sinds 1997 als botanisch kunstenaar en werkte daarvoor als grafisch illustrator,
veelal in zwart/wit. Ze werkt nu met veel plezier in kleur, zegt ze.
Witte bloemen hebben in de schaduw veel subtiele kleurschakeringen, aldus Beverly. Het is de uitdaging deze
goed naar voren te brengen. Beverly gebruikt hiervoor een basis palet van warme kleuren (cadmium geel,
scarlet lake & ultramarijn blauw) om grijzen te mengen voor de schaduwen van bloemblaadjes in de voorgrond.
Voor de schaduwen in de achtergrond gebruikt ze koude kleuren (cadmium citroen geel, permanent roze &
ceruleum blauw). Zo krijgt de bloem meer diepte. Natuurlijk voegt ze nog andere kleuren toe om de rijke kleuren
in de witte bloem goed weer te geven.
Ondanks de aandacht voor kleur in de schaduw, is het belangrijk dat de bloem echt wit blijft overkomen.

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/


“Schilder nooit lijnen, maar altijd toon op toon”, zegt Beverly. Om ook in de hooglichten de grenzen van de
bloem zonder lijnen aan te geven, gaat Beverly op zoek naar plooien of oneffenheden in de randen die met
kleine schaduwpartijtjes kunnen worden weergegeven. Juist deze details zorgen voor een realistisch effect en
wekken de suggestie van de rand van het blad zonder een lijn te hoeven trekken. Let op: “Bij het schilderen van
witte bloemen ligt de nadruk daarom niet op het wit, maar juist op de schaduwzijde”.

Verslag: Martine Oosterom

Worldwide Day of Botanical Art, May 18, 2018
 

A groundbreaking collaboration between botanical artists, organizations, and institutions worldwide,
creating and exhibiting botanical artworks of native plants found in each participating country.

 
https://www.botanicalartworldwide.info

TIP VAN...

In deze rubriek deelt een werkend lid iets van zijn/haar werkwijze met ons.
Deze keer de tip van Marloes Vreeburg

Lijnenspaghetti – een oplossing
 
Bij complexe bloemen of bladeren kun je vrij snel de weg kwijt raken tussen al die lijntjes die op je aquarelpapier
staan. Om dat te voorkomen is het mogelijk je tekening in stappen over te brengen op het papier. Hieronder een
uitgewerkt voorbeeld naar aanleiding van een Agapanthus.

In mijn schets merkte ik de bloemen en knoppen welke ik als eerste ging overzetten ‘x’ (meeste kleur en detail),
vervolgens die voor ronde 2, en daarna de rest (de allerachterste). Ik trok mijn originele tekening in zijn geheel
over op een kalk-papier. Ik draaide hem om en vervolgens trok ik aan de achterzijde alleen die onderdelen over
met een ‘x’ (wat ik bepaalde aan de hand van het origineel). Op de foto zie je de  afbeelding op het kalk-papier
in spiegelbeeld staan en herken je deze bloemen en knoppen doordat ze donkerder zijn. Vervolgens legde ik
het kalk-papier, weer met de juiste zijde naar boven, op de goede plaats op mijn aquarelpapier en wreef de
eerste bloemen en knoppen erop over met een lepel (en wat kracht). De lijnen zijn dun en bevatten op deze

https://www.botanicalartworldwide.info/


manier weinig grafiet. Zodra ik deze set geschilderd had, gumde ik de grafiet op de achterzijde van het kalk-
papier weg, en herhaalde ik dit voor fase 2, en daarna voor de laatsten.

LEDEN VOOR LEDEN

Deze nieuwe rubriek ‘Leden voor Leden’ stelt ruimte beschikbaar aan alle leden. De rubriek kan gebruikt worden
voor bijvoorbeeld verslagen van activiteiten die leden met elkaar ondernemen, exposities of een goed boek.
Voorwaarde is wel dat het onderwerp gerelateerd moet zijn aan de botanische kunst.

Heeft u iets te melden of wilt u iets delen met de andere leden van de Vereniging, laat het dan weten
aan; secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

De redactie blijft uiteraard eindverantwoordelijk en mag, in overleg met de schrijver, het artikel inkorten of
besluiten om het niet of later te plaatsen.

Het begin en het afscheid in de
keukenhof

De oprichting van de Vereniging kwam in
2006 tot stand na een dagje Keukenhof van
Anita Walsmit Sachs en Jacomien van Andel.
Onlangs namen zij, na het vertrek van
Jacomien uit het bestuur, afscheid tijdens ook
nu weer een dagje Keukenhof.

"Jacomien trakteerde mij op een dagje

mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl


Keukenhof als afscheid van onze jarenlange
samenwerking voor de Vereniging. Het begon
allemaal aldaar en het afscheid ter afsluiting
ook in de Keukenhof.
Je ziet ons hier gezusterlijk met ieder een
klompje aan."

Bericht van Anita Walsmit Sachs

Tekengroep Noord- en Oost-Nederland.

De tekengroep Noord- en Oost-Nederland bestaat nu zo’n vijf jaar. De oprichter en nestor van onze groep, Aat
Van Wijk, heeft destijds veel moeite moeten doen om een paar mensen bij elkaar te krijgen, maar uiteindelijk
lukte het. Aat nodigde ons uit bij hem thuis, zijn vrouw Wil en hij zouden voor de lunch zorgen.
 
Sinds die “oprichtingsvergadering” in mei 2012 komen we elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar, van
november tot april in Oosterhesselen, waar we altijd heel gastvrij onthaald worden en vanaf 2013 de overige
maanden in de Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart, kortweg “Mien” genoemd.
Hoewel beide locaties toch in een uithoek van het land liggen, zeker als je uit Schiedam komt zoals Eline, is dat
voor haar en ook voor Jenny  (Wijk bij Duurstede), Corrie (Achterveld) en Nelly (Utrecht) geen belemmering; ze
komen regelmatig naar de tekendagen. De naam Noord- en Oost-Nederland dekt dus niet helemaal de lading,
iedereen die met ons wil tekenen is welkom.

We zijn elke keer weer onder de indruk van de sfeer in de Tuinen van Mien en meestal komen we pas ‘s
middags aan tekenen toe. We gaan altijd eerst rondkijken, we volgen de hele bloeicyclus van bosanemonen tot
en met de asters en herfstkleuren. Kortom, we doen inspiratie op en we voelen ons daar helemaal thuis.

Sinds twee jaar worden er ook cursussen en workshops gegeven in het Kennishuis. In dezelfde ruimte hebben
we nu onze nieuwe tentoonstelling die op Tweede Pinksterdag geopend is. Het werk blijft de hele zomer te
zien. Al deze activiteiten zijn niet alleen een verrijking voor de Tuinen en de medewerkers, maar ook voor ons.

We zouden het leuk vinden als jullie  een keer komen kijken naar ons werk - en naar de Tuinen.  “We”, dat zijn
Aat van Wijk, Nicolien Bottema, Eline de Jong, Hennie Dijk, Corrie de Mooij, Jenny Post, Nelly Kemp, Bea Baak
en ikzelf, Rikie van Brakel.
 
Tot ziens in de Tuinen van Mien Ruys!
 
Tekst: Rikie van Brakel

Postzegelvel 'Leven in de
Noordzee'



"Op 17 juli verschijnt bij PostNL een mooi
postzegelvel ‘Leven in de Noordzee’. Een

van de afbeeldingen (zeewier) is van
Esmée."

Bericht van Gesine Beerman-Kielhõfer

Voor meer informatie:
https://collectclub.postnl.nl/postzegel

vel-leven-in-noordzee.html

Summary in English

 Message of the president
Our 60th newsletter, a digital one, as internet becomes more important with members in several countries. Also
our webmaster, Ingrid Elias, fulfils an important role, keeping our website up to date.
In June we enjoyed the Membersday in Gardens Mien Ruys, including the exhibition from drawing group North
East which was founded by Aat van Wijk.
On the 25th of August participants of the Worldwide exhibition are invited to have their works discussed in Lisse
(Museum Zwarte Tulp; 10-13h), and other members are invited to come and learn from this process.

 Activities and Exhibitions to remember:

Society exhibition 2017, ‘Botanical Art, Fruit in Focus’ from 1st of April 2017 until 28th of February 2018 in
“Fruitteeltmuseum” in Kapelle.
Anita Walsmit Sachs exhibits during “Zomer salon” in Hofstede Galerie Lijn 3 in Geersdijk/Noord-
Beveland.
Exhibition in Gardens Mien Ruys by Group North/East from 5th of June till the end of September,
Dedemsvaart.
Tradescant’s Orchard Exhibition in Garden Museum in London until spetember 2017. With works by
Marloes Vreeburg, Marianne Grundy, Margriet Honingh, Dick Smit and Esmée Winkel.
A Worldwide Exhibition – Worldwide Day of Botanical Art on May 18th 2018.
Hennie Dijk-Stel successfully completed het SBA Distant Learning Diploma course and received her
diploma from the course director.
Esmée Winkel received a Margaret Flockton award for Scientific Botanical Illustration. She won the
second prize with her pen and ink drawing of Monanthotaxis pynaertii.

Books on Botanical Art
The Society has compiled a list with interesting books on Botanical Art. Please find the link in the newsletter
above.

Gardens Mien Ruys
Three articles, all describing activities at the location Gardens Mien Ruys.
Members for members - Drawing group North/East by Rikie van Brakel
5 Years ago, Aat van Wijk started a drawing group in the north/east of the Netherlands, first at his own home,
where they still draw from November till April, and later on in the Gardens Mien Ruys. Every first Saturday of the
month we gather in the gardens and in the beginning of June we opened our exhibition there. Be welcome.
Opening of the exhibition by Drawing group North/East
After a warm welcome, everybody can enjoy the beautifully presented art works of 7 members, all clustered per
artist so individual styles can be discovered. Enthusiasm and love for plants, two important aspect in Group
North/East.
Membersday on 24th of June
42 Participants gathered in Gardens Mien Ruys for our Annual Membersday and a visit to the exhibition. After a
warm welcome, we enjoyed an inspiring portfolioshow. After lunch Monique Bruins Slot gave a tour through the
Gardens, giving an overview in Garden architecture from 1924 till now. 

Report on the workshop by Beverly Allen at Museum “De Zwarte Tulp” in Lisse – A darker shade of

https://collectclub.postnl.nl/postzegelvel-leven-in-noordzee.html


white
During her workshop she focussed on white flowers, especially on the shady parts. They contain many colours,
and it is a challenge to get these right. She uses warm colours for the front, and cold colours for shades in the
back. Not painting in lines but in tonal values, using the minute folds and inefficiencies in the flower to capture its
shape. 

Hint: Spaghetti of lines – a solution
With complex flowers I do not transfer the whole flowers to the watercolour paper all at once. I divide the flowers
into groups (front, middle, back) and transfer one group at a time using tracing paper.

Members for Members
A new column for members’ news on activities, books, etc. related to botanical art. Feel free to send in your
news to our Secretary.  secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
Beginning and farewell at the Keukenhof – by Anita Walsmit Sachs
Jacomien invited Anita for a trip to the Keukenhof, the place where they held their first talks on starting a
Society, to thank her for the long collaboration for the Society.
 
Stamps: Life in the Northsea – by Gesine Beerman-Kielhöfer
The illustration of the seaweed on this set of stamps is by Esmée Winkel. For more information please use the
link above in the original article.

If you View this email in your browser you can choose translate and read the text in English.
This option translates most of our Newsletter nicely.

Het cursusoverzicht van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland
kunt u vinden op de website;

Copyright © 2017 Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland, All rights reserved.

Cursusoverzicht

mailto:secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
http://mailchi.mp/e8705c792b82/vbkn-nieuwsbrief-1619117?e=565c095ab6
https://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/cursussen/

