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Kerstactiviteit op vrijdag 25 november. 

 
Zoals in de jaren voor corona gebruikelijk hebben we ook nu weer een 

kerstactiviteit op de planning staan. 

Dit jaar hebben we gekozen voor een uitstapje naar de Country en Christmas 

Fair bij Kasteel de Haar bij Haarzuilens. Een gezellige Kerstfair met verlichte 
kerstbomen aangekleed met glitterballen en zilveren kerstslingers. De fair wordt 

gehouden in de tuinen van Kasteel de Haar waar stands opgesteld staan met 

sieraden, outdoorkleding, brocante, antiquiteiten, wijnen en delicatessen. Zoekt 
u nog een leuk of lekker kerst- of sinterklaascadeau kunt u hier uw slag slaan en 

op zoek gaan in de sferen van Anton Pieck onder stemmige begeleiding van een 

Dickenskoor.  
De paden in de tuin zijn allemaal verhard. Echter deels met grind en daardoor 

niet overal even rolstoelvriendelijk. Het is helaas niet mogelijk om met een 

rolstoel de kleine stands in te gaan, dit door het niveauverschil tussen paden en 

vloeren van de stands. 
We gaan met de auto en 

vertrekken vrijdag  

25 november om 9.00 uur 
vanaf de parkeerplaats van 

zwembad De Wissen, Keizerin 

Marialaan te Helmond. We 

komen rond 10.30 uur aan bij 
Kasteel de Haar waarna ieder 

de Country en Christmas Fair 

kan bezoeken. In principe gaan 
we rond 16.30 uur weer naar 

Helmond, maar dit kan in 

overleg per auto worden 
aangepast. 

De kosten voor dit uitstapje 

zijn inclusief vervoer en entree. 

Lunch of andere hapjes en drankjes zijn voor eigen rekening. 
Gedurende de dag kan een bezoek gebracht worden aan het kasteel. Daarvoor 

zijn aparte kaartjes (€ 10,00) nodig die ter plekke kunnen worden gekocht.  

Voor houders van de museumkaart of de kaart van de Vriendenloterij is de 
toegang tot het kasteel gratis (niet vergeten om deze kaart mee te nemen). 

De kosten voor deze kerstactiviteit zijn € 32,50 voor leden van Groei & Bloei (en 

inwonende gezinsleden) en € 37,50 als u geen lid bent. 
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Let op: aanmelden kan door voor 11 november 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. onder vermelding van “Kasteel de Haar”. Pas als beide gedaan zijn 

is uw aanmelding compleet en bent u ingeschreven als deelnemer. 
 

Omdat we met de auto gaan vragen we of u, 

tegen een redelijke vergoeding, als het nodig is 

andere deelnemers mee wilt nemen in uw auto 
en om bij opgave meteen te melden of u bereid 

bent om te rijden of dat u graag met iemand 

mee wilt rijden.  
Aanmelding s.v.p. zo snel mogelijk maar in ieder 

geval vóór 11 november!!!!! 

 
 

 

 

 
 

 

 
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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