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Woord van het bestuur.
Wat hadden we een prachtige dag op 7 september. Het weer was schitterend en de
ontvangst op de kwekerij Muijderman was geweldig. Na de rondleiding door Erica zag ik
nogal wat deelnemers met de meegebrachte verlanglijstjes de gewenste planten
verzamelen op deze bijzonder goed gesorteerde kwekerij. Als lunch genoten we van een
lekker broodje bij de Opwettense Watermolen en aansluitend bezochten we de mooie
tuin van Dini Baten in Nuenen.
De op 17 september gehouden workshop “Bloemschikken met Dahlia’s” was een groot
succes en voor de lezing van herboriste Wendie Linders “EHBO huisapotheek met
kruiden” op 19 september, was zoveel enthousiasme dat Wendie maar de helft van de
onderwerpen heeft kunnen behandelen. Ter plekke werd besloten om in het voorjaar van
2018 een vervolg te geven aan deze lezing.
Ook voor de laatste lezing van dit jaar op 17 oktober, “Namen van en Verhalen over
Planten” door Rini Kerstens was grote belangstelling.
Op 6 oktober vond het Nationaal Kampioenschap Bloemschikken plaats in Nieuwegein en
daar behaalde Ina Doornbos de 2e prijs in de A Select klasse.
Zoals ieder jaar houden we ook nu weer de Mien v.d. Burgt-v.d. Paal
bloemschikwedstrijd en wel op 22 november. De uitslag van de wedstrijd wordt
bekendgemaakt tijdens de Kerstbloemschikdemonstratie op 23 november. Verderop in
deze brief vindt u alle verdere informatie hierover.
De kerstactiviteit van dit jaar vindt plaats op woensdag 13 december. We gaan naar een
Maretakkenkwekerij met aansluitend een high tea uiteraard helemaal in kerstsfeer.
Ik hoop velen van u te zien op 23 november en diegenen die er niet zullen zijn wens ik
alvast mede namens de andere bestuursleden fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling.
Maria Haenen-van den Bosch, voorzitter
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Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken.
Vrijdag 6 oktober vond het
Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 2017 plaats in De
Beursfabriek in Nieuwegein.
Van onze afdeling deden mee: Ina Doornbos, Tonnie Smits en
Jose Smits in de A-Klasse en Karin Klompers in de semiprof
Klasse.
Het thema van het NKB was dit jaar ()kant (pikant). De
verschillende klassen krijgen verschillende opdrachten binnen
dit thema.
Ina Doornbos heeft hierbij de tweede prijs gehaald in de
A-select klasse met haar bloemstuk “Pikant in een pittige
relatie”. Wij willen Ina van harte feliciteren met dit mooie
resultaat en ook de andere dames feliciteren met hun
behaalde plaatsen.

Mien van de Burgt - van de Paalbloemschikwedstrijd.
Groei & Bloei afd. Helmond e.o. nodigt iedereen uit deel te nemen aan onze
bloemschikwedstrijd op woensdag 22 november om de Mien van de Burgt - van de
Paaltrofee.
Op donderdag 23 november is de prijsuitreiking tijdens onze Kerstdemonstratie.
De wedstrijdstukken staan dan tentoongesteld en kunnen vanaf 19.30 uur bekeken
worden.
Voor de demonstratie van Ruud van Schie zijn plaatsen gereserveerd voor
de wedstrijddeelnemers.
De locatie voor de wedstrijd en de “Kerstdemonstratie“ is Buurthuis “De
Fonkel, “Prins Karelstraat 131 in Helmond.
Opzet van de wedstrijd.
Er kan ingeschreven worden in de volgende
categorieën:
 A: Degene die voor het eerst aan deze
wedstrijd meedoet.
 B: Degene die al eerder heeft meegedaan.
 C: Degene die al jaren meedoet.
Op 22 november start de wedstrijd om 20.00 uur
in “De Fonkel “ te Helmond. Graag om 19.30 uur
aanwezig zijn. De werkstukken worden de dag er na
op 23 november beoordeeld.
Er is een eerste prijs in elke categorie en er wordt
geloot tussen de winnaars van de A-, B- en Ccategorie wie de wisseltrofee mee naar huis krijgt. De
winnaar krijgt de wisseltrofee een jaar mee naar huis.
De organisatie van de wedstrijd is in handen van Harma de Bie en Francé
van Kemenade. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Harma de Bie via
harma.de.bie(at)gmail.com. Inschrijven kan tot 10 november.
Leden van Groei & Bloei betalen geen inschrijfgeld. Anders zijn de kosten voor deelname
aan de wedstrijd € 15,-.
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot Annelies Kessels,
bloemschikcoördinator van Groei & Bloei afd. Helmond e.o.:
annelieskesselsdriessen(at)hotmail.com
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Kerstdemonstratie Ruud van Schie
Op 23 november vindt de Kerstdemonstratie van de afdeling Groei & Bloei Helmond e.o.
plaats in De Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond.
Wij zijn er trots op dat wij Ruud van Schie, een bloemschikkunstenaar, hebben kunnen
strikken om live, op een podium, voor ons de mooiste bloemstukken te maken die later
op de avond zullen worden verloot.
Ruud van Schie is een gepassioneerd bloemschikker en mede-eigenaar van “Cor van
Schie Bloemen” te Veghel.
Ruud doet ook regelmatig mee met bloemschikwedstrijden zoals bijvoorbeeld de
Nederlandse Kampioenschappen Bloemsierkunst Vakgenoten met een mooie 4e plaats als
resultaat.
Ook is hij bij wedstrijden in Appeltern al eens
als eerste geëindigd en in 2016 behaalde hij het
certificaat “Jurylid Bloemsierkunst”.
Tijdens onze kerstdemonstratie zal hij diverse
technieken laten zien en zoveel mogelijk de
vernieuwende technieken en ideeën toepassen
die hem als bloemschikker zo uniek maken. Hij
laat zien hoe u met een mooie basis een creatie
kunt maken waarmee u hierna ook thuis aan de
slag kunt.
De entree voor deze avond is € 3,- voor leden
van Groei & Bloei en € 6,- als u geen lid bent
van Groei & Bloei.
De zaal gaat open om 19.30 uur.
Kerstactiviteit.
Voor de laatste activiteit van het jaar gaan we op woensdag 13 december naar
Maretakkenkwekerij Nouwens in Moergestel. Hier krijgen we uitleg over de Maretak,
Mistletoe, Vogellijm, Viscum Album of hoe je deze met magie omgeven plant ook wilt
noemen.
Aansluitend volgt een rondleiding over de kwekerij en natuurlijk kunnen we verse
maretakken kopen voor de kerstversiering.
Rond 12.00 uur is het dan tijd om naar de buren te gaan voor een uitgebreide High Tea
in Den Heijkant, helemaal in kerstsfeer natuurlijk.
09.45 uur vertrek vanaf De Wissen, Keizerin Marialaan in Helmond.
10.30 uur aankomst Maretakken kwekerij, Heikant 10, Moergestel. U krijgt koffie/thee en
een versnapering met aansluitend een rondleiding.
12.00 uur High Tea bij Den Heijkant,
Heikant 8, Moergestel
15.30 uur vertrek naar Helmond
De prijs is € 38,- p.p. voor leden maar
omdat de vereniging deze excursie
subsidieert betalen onze leden slechts
€ 30,- p.p., niet leden betalen € 43,- . In
de prijs is inbegrepen: vervoer, bezoek
kwekerij met koffie/thee en wat lekkers en
de High Tea.
Aanmelden voor deze excursie uiterlijk 1
december bij Maria Haenen-van den Bosch
d.m.v. aangehechte strook of via e-mail.
Als u via e-mail aanmeldt vermeldt dan svp
uw naam, adres, telefoonnummer, het
aantal deelnemers (lid of geen lid) en of u mee wilt rijden of bereid bent zelf anderen
mee te nemen.
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Bloemschikcursus Groei & Bloei voorjaar 2018.
In januari 2018 starten wij met een nieuwe groep bloemschikken voor beginners.
De onderwerpen zullen veelal te maken hebben met de lente en met Pasen.
U neemt de materialen die U nodig heeft zelf mee en tijdens de les wordt hier een
schikking van gemaakt.
Vooraf wordt het thema besproken, welke technieken gebruikt gaan worden en welke
materialen zoals planten, bloemen, bakje en oase meegenomen kunnen worden.
In de bijgevoegde flyer vindt u alle informatie over deze cursus.
Jaarvergadering 2018.
Dinsdag 20 februari 2018 is de jaarlijkse ledenvergadering. In de volgende nieuwsbrief
vindt u meer informatie hierover.
Wist u dat:
-

-

-

-

We de nieuwsbrief het liefst per e-mail toezenden. Als u de nieuwsbrief nu op
papier krijgt en u beschikt over e-mail zou u dan uw naam, adres en e-mailadres
willen doormailen naar info(at)helmond.groei.nl
U de nieuwsbrief niet meer krijgt als u vergeet uw nieuwe e-mailadres aan ons
door te geven. Wij krijgen de e-mail retour en u mist de informatie van onze
afdeling, waaronder al die leuke activiteiten waar u aan mee kunt doen.
U zich kunt abonneren op de gratis nieuwsbrief per e-mail van de landelijke Groei
& Bloei-vereniging. U wordt maandelijks op de hoogte gehouden van nieuws, tips,
favoriete planten, groene evenementen en acties. Aanmelden voor deze
nieuwsbrief kan via de website www.groei.nl bij “inschrijven nieuwsbrief”.
U als lid van Groei & Bloei niet alleen kunt deelnemen aan onze eigen activiteiten,
maar ook aan de activiteiten van onze zusterafdelingen. Informeer gerust eens
naar het programma van de andere afdelingen van Groei & Bloei in de buurt of
kijk eens op hun website.
Onze website http://helmond.groei.nl door onze webmaster Robert Waterschoot
telkens wordt voorzien van de laatste informatie. Ook zijn we nu actief op Twitter
https://twitter.com/helmondgroeinl en Facebook
http://www.facebook.com/helmond.groei
De volgende nieuwsbrief begin februari 2018 verschijnt.

Groei & Bloei afdeling Helmond e.o.
Coördinator bloemschikken is Annelies Kessels,
tel. 0492-514548
Contactpersoon voor de excursiecommissie (vacature)
Contactpersoon Open Tuinendag is Ine van de Laar-van Vijfeijken,
tel. 0492-512725
Redactie en lay-out van de nieuwsbrief: Beppie Groot Dengerink,
tel. 0492-515926
Ledenadministratie: Beppie Groot Dengerink,
tel. 0492-515926
Webmaster: Robert Waterschoot
Website: www.helmond.groei.nl
Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl
Bestuurssamenstelling:
Maria Haenen-van den Bosch (Voorzitter)
Ria van Mierlo
(Secretaris),
Marjo van der Heijden
(Penningmeester)
Ine van de Laar-van Vijfeijken
Beppie Groot Dengerink
Annelies Kessels
Karin de Vos
Odette Maas- Steijger

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
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0492-663704
0492-546152
0492-529191
0492-512725
0492-515926
0492-514548
0492-665139
0492-559146

Deelnamestrook Kerstactiviteit.
Voor 1 december opsturen naar Maria Haenen-van den Bosch, Nederhuizinge 8,
5731 ML Mierlo.
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………E-mail:…………………………………………………………
Wil met……………. personen deelnemen aan de kerstactiviteit.
Hiervan zijn ….. lid of inwonend gezinslid en …… geen lid van Groei & Bloei.
Kosten: € 30,00 voor leden (en inwonende gezinsleden) en € 43,00 voor niet-leden.
Totaal: € ……………….

0
0
0

Ik rij zelf, maar kan geen extra mensen meenemen in mijn auto.
Ik rij zelf en kan …………extra mensen meenemen in mijn auto (tegen vergoeding).
Ik rij niet zelf en zou graag met iemand meerijden.

Handtekening:

Groei & Bloei afd. Helmond e.o.
wenst u allen
een prettig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
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