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9 december: kerst met Jan van Doesburg 
 

Online kerst-demo 

Floral designer Jan van Doesburg geeft speciaal voor Groei & Bloei een online kerstdemo! In 

verband met Corona nemen we een dag ervoor de demo zonder publiek op in Jan's studio. Jan 
zal een aantal stukken maken, uiteraard in kerstsfeer. Mercedes Docter (afdeling Midden-

Kennemerland) neemt de presentatie op zich. 

Primeur 

Op 9 december, vanaf eind van de middag, plaatsen 

wij een link naar de video op deze pagina: 
www.groei.nl/bloemschikken/kerst-met-jan-van-

doesburg. Een echte primeur, want deze link wordt 

voorlopig alleen gedeeld met jullie, de bloemschik-
liefhebbers bij Groei & Bloei. Pas vanaf 15 december 

zal de video ook door anderen te bekijken zijn. 

Zeker, het is anders dan anders ... maar hoe leuk is 
het dat je dit vanuit je luie stoel kunt meemaken? 
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Dus ga er de 9e december lekker voor zitten en geniet van de master! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doen jullie het ook digitaal? 

Corona is dit jaar wel een enorme spelbreker! In de zomer dachten we nog even dat we na de 
vakantieperiode met de nodige aanpassingen wel weer lekker aan de slag zouden kunnen. 

Maar helaas, de tweede golf kwam bijna letterlijk over ons heen. En weer was het gedaan met 
onze gezellige bloemschikavonden. 

Het is fijn om te zien dat veel afdelingen hier met grote flexibiliteit mee omgaan. Regelmatig 

ontvangen we leuke berichtjes over aangepaste, vaak digitale, activiteiten. Een digitale 
bloemschikles, een workshop via Zoom... hartelijk dank hiervoor.  

Hoe leuk zou het zijn deze filmpjes en ideeën met anderen te delen! Dus als jullie op de 
afdeling iets dergelijks hebben gemaakt en je wilt het met de rest van Groei & Bloei delen, 

stuur het dan naar: bloemschikken@groei.nl. 
Dan plaatsen wij het op intranet zodat iedereen er van kan genieten en de collega-

bestuurders nog meer geïnspireerd worden! 
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Een fleurige kerstgroet 

Natuurlijk wil je je mooiste kerstcreatie aan iedereen laten zien. Maar buiten je huisgenoten en jezelf is er 
dit jaar niet veel kans om anderen er van te laten meegenieten. 
Daarom hadden wij gedacht dat het wel heel erg leuk is om je mooiste creatie met ons allemaal te delen. 

Maak een foto van je kerstbloemwerk. Zet er een kerstgroet bij.  
Deze foto stuur je naar bloemschikken@groei.nl, met in het mailtje je naam en afdeling. 

Wij plaatsen de foto's op intranet EN op de Facebook-pagina  
https://www.facebook.com/GroeiBloeiBloemschikken. 

LAAT DIE SITE MAAR ONTPLOFFEN ! 
 
De leukste inzending krijgt een mooi bloemschikpresentje cadeau.  

 
We vinden het leuk als jullie ook deze oproep doorgeven aan de bloemschikkers 

binnen de afdeling! 
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Met fleurige groet, 
namens de commissie Landelijke Coördinatie Bloemschikken  

(LCB), 
Sia Rutjes 
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