
1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nieuwsflits Groei & Bloei, afdeling Helmond e.o. 

December 2022               Nummer 11 
 

 

 
Kerstdemonstratie, 30 november. 

Door Ina Doornbos en Harma de Bie. 

 

Dit jaar wordt de 
Kerstdemonstratie op 

woensdag 30 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. 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. 

 

 
Mien van de Burgt-van de Paalwedstrijd. 

 

Op dinsdag 29 november wordt de wedstrijd om de Mien 
van de Burgt-van de Paalwedstrijd gehouden en op 

woensdag 30 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 van de wedstrijd zijn 

deze woensdag plaatsen gereserveerd. 
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Lezing “Evolutie” op dinsdag 29 november. 

 
Zoals in de nieuwsflits van november al aangekondigd zal Ron Vodegel op 

dinsdag 29 november voor ons een lezing verzorgen over “Evolutie”. 

U bent 29 november om 20.00 uur welkom in Bibliotheek Dommeldal, 
Dorpsstraat 113 in Mierlo. Entree voor leden van Groei & Bloei en de bibliotheek 

is € 3,- inclusief een kopje koffie/thee. Als u geen lid bent betaalt u € 5,-. 

 

 
Kerstworkshop Bloemschikken 17 december. 
 

Op zaterdag 17 december organiseren we onder begeleiding van Ina Doornbos 
en Harma de Bie twee Kerstworkshops. Bij de middagworkshop van 14.00-16.00 

uur is nog maar één plaats vrij, maar bij de ochtendworkshop van 10.00-12.00 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich daarom nog aanmelden. 
De locatie van de Kerstworkshop is  

Wijkhuis Westwijzer, 

Cortenbachstraat 70,  

5707 TJ Helmond. 
Er wordt deze middag/ochtend een 

laag, rechthoekig tafelstuk 

gemaakt en alle bloemen en 
materialen worden door Groei & 

Bloei verzorgd, inclusief koffie of 

thee. U hoeft dus zelf helemaal 
geen bloemen mee te brengen. 

Wel een tangetje en een scherp 

mesje! 

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

Let op: aanmelden voor de workshop kan door voor 10 december een mail te 

sturen naar info(at)helmond.groei.nl en gelijktijdig met de aanmelding de 
betaling over te maken naar bankrekening NL 86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. 

K.M.T.P. afd. Helmond e.o. Pas als beide gedaan zijn is uw aanmelding compleet 

en bent u ingeschreven. 
(Het hierbij afgebeelde kerststuk is níet wat er deze dag gemaakt gaat worden.) 

 

 

Ine van de Laar-van Vijfeijken Award. 
 

De uitreiking van de Ine van de Laar-van 

Vijfeijken Award vond op 3 oktober 2022 
plaats. Ine reikt deze ieder jaar uit aan 

een van de deelnemers aan de Open 

Tuinendag die hun tuin dat jaar hebben 

open gesteld voor bezoekers. Deze keer 
kreeg Maria Haenen-van den Bosch tot 

haar grote verrassing de trofee 

overhandigd.  
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ZNKB Deurne/Venray. 
           Ina Doornbos 

Ina Doornbos en Harma de Bie (zij geven beiden les aan 

onze bloemschikkers) hebben op 6 november  

deel genomen aan het Zuid Nederlands  
Kampioenschappen Bloemschikken in  

Deurne en hebben beiden een  

ontzettend mooi resultaat behaald;  
Ina werd eerste en Harma  

tweede in de categorie Semi-prof.  

Van harte gefeliciteerd dames met de  
mooie stukken die jullie hebben  

gemaakt en de plaatsen die jullie  

hebben gehaald.  
 
         

Jaarvergadering.            Harma de Bie 

 
Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering is de voorlopige datum 

maandagavond 20 februari 2023. Deze datum staat nog niet helemaal vast, dus 

let vooral op de nieuwsflits die eind januari verschijnt. 
 

 

De volgende nieuwsflits verschijnt eind januari. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl of telefonisch 
via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 
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