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Word nu lid
en ontvang heel veel tuinplezier

als je van tuinen en tuinieren houdt

Informatie lidmaatschap 2022



Word nu lid
Als welkomstcadeau ontvang je de handige 14-delige kweekmodule, 
alles om te zaaien en kweken compact bij de hand.

Jouw voordeel: 

√ Gratis het meest recente nummer (maart, april of mei) van Groei & Bloei 2022
√ Gratis de handige 14-delige kweekmodule  (adviesprijs € 59,95)
√ Een speciale actiekorting op de contributie voor de rest van 2022 
 Je betaalt: 
 - vanaf het aprilnummer van 2022 de speciale actieprijs van € 45,95  
   (normaal € 61,-)  of
 - vanaf het meinummer van 2022 de speciale actieprijs van € 40,95  
   (normaal € 54,-)  of
 - vanaf het juninummer van 2022 de speciale actieprijs van € 34,95  
   (normaal € 46,-)

Je hoeft geen geld over te maken, je ontvangt een factuur met je ledenpas in de post.

Om van deze actie gebruik te maken mag je in 2021 geen lid zijn geweest.

Deze actie is geldig tot 18 mei 2022.



Het is nu tijd voor Groei & Bloei
Tijdschrift en vereniging
Groei & Bloei is er voor iedereen. Elke tuin is anders en juist jouw tuin is uniek, 
want daar heb je je eigen ideeën in verwerkt. 
Juist in deze tijd is het bezit van een tuin voor velen een welkome manier om te 
ontspannen en je op te laden. Je gaat jouw tuin ook met andere ogen bekijken. 
Je bent bezig met planten, bloemen, groente en fruit. Opeens merk je dat je met 
vragen zit en wil je meer weten over van alles en nog wat. Daarom is het nu tijd 
voor Groei & Bloei.
En naast het mooie en informatieve tijdschrift, word je lid van een actieve  
vereniging die plaatselijke en regionaal uiteenlopende activiteiten organiseert 
voor beginners en gevorderden. Deelname is geheel vrijblijvend. De kennis en de 
kennissen zijn er voor iedereen. En misschien weet je daar inmiddels van  
bijvoorbeeld via onze open tuinen dagen.
Op www.winschoten.groei.nl vind je onze actuele informatie en een link 
voor het aanmelden als lid. Dat is handig als je gebruik wilt maken van de speciale 
aanbiedingen van deze actie. 



 
√ 10X PER JAAR GROEI & BLOEI 
 THUIS IN DE BUS 

√ ONTMOET ANDERE 
 TUINLIEFHEBBERS BIJ DE
 LEUKSTE GROENVERENIGING 

√  KOM NAAR ONZE LEZINGEN, 
       INTRODUCÉES ZIJN WELKOM
   
√ VOLG CURSUSSEN, GA
 MEE MET TUINEXCURSIES
 EN NOG VEEL MEER

√ KORTING MET LEDENPAS BIJ
 TUINCENTRA, KWEKERIJEN, 
 WEBSHOPS EN EVENEMENTEN

√ GRATIS GROEI & BLOEI
 LEZEN OP JE TABLET

√ GRATIS GROENADVIES

Sluit je aan bij onze actieve vereniging en word lid. Je kunt je inschrijven via 
onze website: www.winschoten.groei.nl 
Wil je meer informatie, mail dan naar info@winschoten.groei.nl of neem 
contact op met de secretaris Watze Bokma, tel: 0597-591688 


