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Omdat we geen verspreider van Covid-19 willen zijn vragen wij u om alleen dan 
naar een activiteit te komen als u een QR-code (het vaccinatiebewijs), een 

herstelbewijs of een recente negatieve testuitslag heeft en een identiteitsbewijs 
mee brengt. Heeft u dit niet dan vragen wij u vriendelijk om niet te komen. 

 
 

Plastic (Soap) lezing. 
 
Dinsdag 9 november verzorgt Ron Vodegel voor ons een lezing over  

“Plastic (soap)”.  
Plastic vormt een zeer belangrijk productonderdeel in onze wereld. We kunnen er 

niet meer buiten. Overal wordt het gebruikt, bijvoorbeeld als 
verpakkingsmateriaal, in de geneeskunde, in auto’s, in mobieltjes enz. Het 
plasticafval recyclen gaat echter helaas niet in alle gevallen.  

Plastic kent namelijk ook vele negatieve kanten. Het lost nauwelijks op en 
sommige soorten blijven honderden jaren bestaan. En als het in kleine deeltjes 

uit elkaar valt wordt het leven over de hele aarde bedreigd. Mensen krijgen hele 
kleine deeltjes in het lichaam. Dieren eten plastic dat zich ophoopt in de maag 
waardoor het dier sterft.  

Plastic komt in de 
oceanen terecht en 

hoopt zich door 
golfstromen op bepaalde 
plekken op. Deze plastic 

soap is moeilijk te 
bestrijden en het leven 

in zee (planten, vissen, 
koralen) wordt bedreigd. 
De lezing geeft een 

overzicht hoe het 
gesteld is met ons 

plastic, wat de 
bedreigingen zijn en hoe 
we ermee om kunnen 

gaan. 
 

 
U bent 9 november welkom in Bibliotheek Dommeldal, Dorpsstraat 113 in Mierlo, 
aanvang 20.00 uur. 

Entree voor leden van Groei & Bloei en de Bibliotheek is € 3,- inclusief een kopje 
koffie/thee. Niet-leden betalen € 5,-.  

Kaartjes kunnen evt. vooraf besteld worden bij de bibliotheek via 
https://dommeldal.op-shop.nl/891/lezing-plastic-soap-door-ron-vodegel/09-11-

2021 

https://dommeldal.op-shop.nl/891/lezing-plastic-soap-door-ron-vodegel/09-11-2021
https://dommeldal.op-shop.nl/891/lezing-plastic-soap-door-ron-vodegel/09-11-2021


Kerstdemonstratie en Bloemschikwedstrijd. 
 

Dit jaar wordt de Kerstdemonstratie op dinsdag 16 november verzorgd door onze 
eigen bloemschikdocenten Harma de Bie en Ina Doornbos. 

Ina en Harma zullen tijdens de demonstratie 10 bloemstukken in kerstsfeer 
maken. Deze stukken worden na afloop van de avond verloot. Lootjes hiervoor 
zullen eerder op de avond verkocht worden. 

Beide dames zijn met bloemschikken begonnen door lessen te volgen bij  
Groei & Bloei. Harma vanaf 2000 en Ina is in 2007 zelfs begonnen met 

bloemschikken door de lessen bij te wonen die Harma toen gaf.  
Bij de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken hebben zij de nodige 
prijzen gewonnen; in 2019 werd Ina 1e en Harma 2e in de zgn. Semi prof klasse.  

Ook deed Ina mee met de wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap en 
Harma met de wedstrijd in Appeltern. 

De twee vriendinnen 
hebben bij de 
Dahliavereniging Helmond 

West ook samen een 
dahliaveld en een pluktuin.  

In de Kerstdemonstratie 
willen zij laten zien dat met 

materialen uit eigen tuin 
en de natuur veel 
werkstukken te maken 

zijn. 
De werkstukken van de 

dames zijn vooral sterk in 
het lijnenspel.  
Ina en Harma halen hun 

inspiratie uit het werk van nationale en internationale meesterbinders. Samen 
proberen ze de techniek van getoonde werkstukken van deze meesterbinders te 

ontleden en samen bezoeken ze daarom vaak bloemschikdemonstraties. In de 
Kerstdemonstratie zullen ze hun werkstukken dan ook benoemen in de trend van 
een meesterbinder.  

Naast de bloemstukken in het specifieke kerstthema wordt er ook een aantal 
advent werkstukken gemaakt. 

De entree voor deze avond is € 4,00 voor leden van Groei & Bloei en hun 
inwonende gezinsleden en € 7,00 voor niet-leden. 
De zaal gaat open om 19.30 uur, aanvang van de demonstratie is 20.00 uur. 

U bent welkom in Wijkcentrum De Fonkel, Pr. Karelstraat 123,  
5701 VL Helmond. 

 
 
Op maandag 15 november wordt de wedstrijd om  

de Mien van de Burgt-van de Paaltrofee gehouden  
en op dinsdag 16 november is tijdens de  

Kerstdemonstratie de prijsuitreiking van deze wedstrijd. 
Als de zaal om 19.30 uur opengaat voor de  
Kerstdemonstratie staan de wedstrijdstukken  

tentoongesteld. Voor deelnemers aan de wedstrijd  
zijn deze dinsdag plaatsen gereserveerd. 

 



Kerstworkshop Bloemschikken. 
 

Zaterdag 18 December is er zowel ’s ochtends 
als ’s middags een Kerstworkshop 

Bloemschikken. 
In de workshop van 10.00-12.00 uur zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 

De locatie is Wijkhuis De Westwijzer, 
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond. 

Alle bloemen en materialen worden door Groei 
& Bloei verzorgd, inclusief koffie of thee. 
Je hoeft dus zelf helemaal geen bloemen mee 

te brengen. Wel een tangetje en een scherp 
mesje! 

De kosten voor de workshop zijn € 25,- als je 
lid bent van Groei & Bloei en € 30,- als je geen 
lid bent.  

Opgave voor de workshop kan door vóór 
10 december een mail te sturen naar 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com  
en de kosten over te maken naar 

NL 86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P. afd. 
Helmond e.o. 
Bijgaande afbeelding is niet een voorbeeld van wat we deze dag gaan maken. 

 
 

Op dinsdag 14 december is onze jaarlijkse Kerstactiviteit, dit keer met een lezing 
over “De Ster van Bethlehem” door Ron Vodegel, Bibliotheek Mierlo, aanvang 
20.00 uur. 

 
De volgende nieuwsflits verschijnt in december. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl 

about:blank
about:blank

