
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT OF THE BOX" 
 

Beste allemaal, 

 

We zijn achter de schermen al druk bezig met het organiseren van het Oost Nederlands 

Kampioenschap Bloemschikken. 

Door diverse omstandigheden ( ziekte van enkele deelnemers van de organisatie) is de 

berichtgeving wat gestagneerd. Daarom vragen we van jullie om deze uitnodiging zsm te 

verspreiden binnen jullie afdeling. ( leden, bloemschik-coördinatoren, leden van tuinclubs etc.) 

Misschien kunnen jullie er een nieuwsbrief aan wijden. 

 

 

Na 2 jaar uitstel vanwege Corona zal het Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken dit jaar 

weer gehouden worden.Deze dag zal gehouden worden in Dorpshuis het Hart in Eefde, op zaterdag 

12 november 2022 . Eefde ligt in het midden van de drie regio’s Midden-Nederland, Gelderland-

Zuid en Oost-Nederland. 

 

Wij willen jullie vragen om binnen je afdeling liefhebbers van bloemschikken te enthousiasmeren 

om mee te doen. Het thema van de dag is: OUT OF THE BOX 

 

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van onderstaande categorieën: 

 

o Brons: voor individuele deelnemers (amateurs) : de instapgroep voor degene die nog niet eerder     

   hebben meegedaan aan wedsrijden. Deze deelnemers maken een themastuk. 

 

o Zilver: voor teams (amateurs) bestaande uit 2-4 personen,. Deze maken gezamenlijk een   

   themastuk. 

 

o Goud : voor individuele deelnemers (amateurs), die al vaker hebben meegedaan aan wedstrijden,.  

Deze deelnemers maken een themastuk én een verrassingsstuk. De winnaar van deze catagorie  

mag zich regiokampioen noemen. 

 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met: Betsie Grondman: e-mail: 

lambertha58@gmailcom, telefoonnummer: 06 21656604 

 

 

INFORMATIE EN DAGINDELING ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 

 

Locatie: Dorpshuis Het Hart Eefde, Jolinkweg 2, 7211 DM in Eefde 

 

Aanmelden voor de wedstrijd kan tot 22 oktober per e-mail: lambertha58@gmail.com 
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Kosten: 

Brons: € 30,00 per deelnemer , niet-leden Groei&Bloei betalen € 40,00 het inschrijfgeld is incl.     

            koffie/thee en lunch 

Zilver: € 20,00 per team, + € 12,50 p.p. lunch, niet-leden betalen € 30,00 + € 12,50 p.p. lunch 

Goud:  € 37,50 per deelnemer, dit is inclusief materialen voor het verrassingswerkstuk, 

            niet-leden betalen  € 47,50 Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee en een lunch. 

 

De inschrijfgelden moeten vooraf per bank worden voldaan. (zie inschrijfformulier) 

 

Voorlopige tijdsindeling zaterdag 12 november: 

08:30 - 09.00 uur: Inloop/inschrijving deelnemers 

09.00 - 09.15 uur: welkomstwoord 

09.15 - 11.45 uur: wedstrijdtijd 

11.45 - 12.00 uur: opruimen werkplek 

12.00 - 13.30 uur: jurering, tijd voor lunch voor deelnemers 

13.30 - 14.45 uur: bezichtiging / open voor publiek 

14.45 - 15.45 uur: werkbespreking 

15.45 - 16.15 uur: afsluiting en prijsuitreiking 

18.00 uur einde tentoonstelling, meenemen werkstukken 

 

Tentoonstelling 

De arrangementen zijn diezelfde middag te bezichtigen 13.30 – 17.00 uur    

                                              

Op de locatie is tegen betaling frisdrank e.d. verkrijgbaar. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De 

lunch bestaat uit een kop soep en twee belegde broodjes. In het gebouw mogen geen zelf 

meegebrachte lunches genuttigd worden. 

Gedurende de dag willen we de deelnemers, begeleiders en bezoekers een power point presentatie 

aanbieden. Het wordt een mix van mooie foto’s, tips en informatie over de afdelingen uit de regio. 

Het volgende willen we daarom vragen: Stuur mooie foto's (van workshops, tuinen, bloemschikken 

en/of een overzicht van leuke activiteiten enz.) van je afdeling naar ons op zodat wij er een mooie 

collage van kunnen maken. Foto’s graag via wetransfer, emailadres wordt later bekend gemaakt. 

 

Wij zijn enthousiast en hopen dat er veel inschrijvingen binnenkomen zodat we er met z'n allen een 

inspirerende dag van kunnen maken. 

 

Hartelijke groet van het ONKB team 

 

Betsie Grondman (afd. Ommen,)  

Carla van Daelen en Jeannette Vos,( afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal), 

Iet Willems, (afd. Zwolle) , 

Renske Mooibroek en Dini Teeuwen,(afd. Zutphen.) 

 


