
 

 

In dit document vindt U alle informatie over de bloemschikcursus basis “ Vormgeving en techniek “                            

2020-2021 van de afdeling Groei & Bloei Helmond en omstreken. 

 

Cursusleiders:             Harma de Bie tel. 06-13071259 en Ina Doornbos tel. 06-44540175  
Locatie:              Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 5701 VL Helmond   
              Vergaderzaal 1 & 2 begane grond. 
Tijdstip:             19.30 tot 21.30 uur  

Cursusdata en thema’s :      2020 

 09  september  :          Hoe maak je een “Biedemeier “? * 

 07 oktober :                  Worden diverse technieken aangeleerd. * 

 24 november :              Bloemschikwedstrijd * 

 09 december :              “Krans “ 

Cursusdata en thema’s :      2021 

 13 januari :                Gebruik van de “Amaryllis ”in een 

bloemstuk. 

 10 februari :                 Het maken van een “Paralelschikking “. 

 10 maart :                     Paasstuk. 

 14  april :                       Hoe maak je een “Korenschoofboeket “. 

 

Materiaal wordt alleen verzorgt door Groei & Bloei als dit sterretje * staat vermeld. 
Aan het eind van de les worden de gemaakte stukken geëvalueerd en gefotografeerd. 
Ook wordt het thema voor de volgende les uitvoerig besproken en sturen de docenten U vooraf aan 
les nog meerdere suggesties en tips over het thema via de mail toe. 
 
Kosten: € 80,- voor leden van Groei & Bloei en € 110,- voor niet-leden van Groei & Bloei. 
Dit is Inclusief een kopje koffie of thee en extra lesmateriaal. 
Graag voor 6 september het cursusgeld over maken op rekeningnummer 
NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P.  Afdeling Helmond e.o. onder vermelding van 

Bloemschikcursus 2020-2021. 

Voor meer info over de cursus kunt U terecht bij de bloemschikcoördinator: 

annelieskesselsdriessen@hotmail.com of bel. 06-15658006 

 



 

In dit document vindt U alle informatie over de bloemschikcursus “ Bijzonder bloemschikken “                            

afdeling Groei & Bloei Helmond en omstreken. 

Cursusleiders:             Harma de Bie tel. 06-13071259 en Ina Doornbos tel. 06-44540175  
Locatie:              Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 5701 VL Helmond   
              Vergaderzaal 1 & 2 begane grond. 
Tijdstip:             19.30 tot 21.30 uur  
 
Cursusdata en thema’s :  2020 

 16  september  :           Verbinding maken en dahlia’s. * 

 14 oktober :                  Gebruik herfstbladeren in je bloemstuk. 

 24 november :              Bloemschikwedstrijd. *  

 16 december :              Thema  “dennenappels “. 

Cursusdata en thema’s :    2021 
  
 20 januari :                Gebruik een boek als basis. 

 24 februari :                  Hergebruik materiaal. 

 17 maart :                     Faberge  ei. 

 21 april :                        Maken van een “tatami “. 

 

Materiaal wordt alleen verzorgt door               

Groei & Bloei als dit sterretje * vermeld staat. 

Aan het eind van de les worden de gemaakte 

stukken geëvalueerd en gefotografeerd. 

Ook wordt het thema voor de volgende les uitvoerig besproken en sturen de docenten U vooraf aan 

de les nog meerdere suggesties en tips over het thema via de mail toe. 

Kosten van de cursus zijn  € 70,- voor leden van Groei & Bloei en € 100,- voor niet-leden van Groei & 

Bloei. Dit is inclusief een kopje koffie of thee.  

Graag voor 6 september het cursusgeld over maken op rekeningnummer 

NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P.  Afdeling Helmond e.o. onder vermelding van 

Bloemschikcursus 2020-2021. 

Voor meer info over de cursus kunt U terecht bij de bloemschikcoördinator: 

annelieskesselsdriessen@hotmail.com of bel. 06-15658006 


