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Demonstratie bloemschikken door Pim van den Akker op 18 maart a.s. 

Van Groei en Bloei Zoetermeer kregen we het heugelijke nieuws door dat er op 18 maart a.s. 
een digitale bloemschikdemonstratie komt. 

We hebben niemand minder dan Pim van den Akker bereid gevonden om een prachtige 
lente/paasdemonstratie te verzorgen. 

Exclusief voor de leden van Groei & Bloei kan de hele demonstratie op ons YouTube kanaal 
worden bekeken! 

Op onze website www.groei.nl komen in de aanloop naar Pasen ook delen van deze demo 
online. Steeds een stukje van de opnames. Maar de hele demo blijft voorlopig speciaal voor 
onze leden. 

Op donderdag 18 maart a.s. plaatsen wij een link naar de video van de demonstratie op de 
pagina https://www.groei.nl/bloemschikken/voorjaar-met-pim-van-den-akker. 

Ga er fijn van genieten door op de link hierboven te klikken. 

     

Pim van der Meer in actie tijdens de opnamen op 9 maart en een deel van het paasbloemstuk in wording. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.groei.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40veluwezoom.groei.nl%7C1d3e7359c5e443437b0208d8e3f33d0b%7Cab4c1f4be4994e3f9427d7c4df656593%7C0%7C0%7C637509981144286300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V%2B3tNEeRnNquPqmW1DtT8hTq86glVrOAz50nBpgr3Mg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.groei.nl%2Fbloemschikken%2Fvoorjaar-met-pim-van-den-akker&data=04%7C01%7Cinfo%40veluwezoom.groei.nl%7C1d3e7359c5e443437b0208d8e3f33d0b%7Cab4c1f4be4994e3f9427d7c4df656593%7C0%7C0%7C637509981144286300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ETsEPcSj7p08VJ1X0qhEr6Ct5TsaIlIV7STClZt2lUE%3D&reserved=0


 

 

 

Het YouTube kanaal van Groei en Bloei 

Kijkt u wel eens op het YouTube kanaal van Groei en Bloei? Is echt de moeite waard, er staan 

veel interessante video’s op. Niet alleen over bloemschikken, maar alle mogelijke tips en 

instructies voor het tuinieren: wat je in het voorjaar kunt doen om een mooi gazon te krijgen, 

hoe je moet zaaien, tips voor snoeien, enz. Neem eens een kijkje door op de volgende link te 

klikken https://www.youtube.com/channel/UCCiGqXO0ecxj3qFfgRc0knA  

 

Seizoen 2021 van Gardeners World begint op vrijdag 19 maart op BBC 2 

Aanstaande vrijdag begint voor de liefhebbers Gardeners World weer, om 22.00 uur op BBC 2. 

Monty Don verwelkomt de lente op Longmeadow en doet een paar voorjaarsklussen. Carol 

Klein is in Bressingham Gardens in Norfolk. Heerlijk om ze weer te zien. 

 

Tenslotte 
Dat waren dan weer de laatste nieuwtjes. Er zijn leden die hun eerste corona-enting hebben 

gehad. We hopen dat het nu snel verloopt met de entingen zodat we weer iets samen kunnen 

doen en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Het is een beetje frissig de laatste tijd, maar de natuur gaat gewoon door. De knopjes zitten in 

de tulpen, de struiken lopen uit en het komt goed met de lente. Zo lekker om weer met de neus 

in de voorjaarszon zon te zitten, al is het met de jas of een dik vest aan. 
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