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Word nu lid
en ontvang heel veel tuinplezier

als je van tuinen en tuinieren houdt

Informatie lidmaatschap 2021



Word nu lid
Als welkomstcadeau ontvang je gratis de fraaie Metallo snoeizaag
met handige holster (adviesprijs € 43,80).

Jouw voordeel: 

√ Gratis het meest recente nummer (juni, juli/augustus of september) van  
        Groei & Bloei 2021 
√ Gratis de Metallo snoeizaag t.w.v. € 43,80
√ Een speciale actiekorting op de contributie voor de rest van 2021. 
 Je betaalt: 
 - vanaf het juli/augustusnummer van 2021 de speciale actieprijs van € 27,95  
   (normaal € 37,-)

 - vanaf het septembernummer van 2021 de speciale actieprijs van € 17,95  
   (normaal € 29,-)

 - vanaf het oktobernummer van 2021 de speciale actieprijs van € 12,95  
   (normaal € 22,-)

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 2020 geen lid zijn geweest.

Deze actie is geldig tot 15 september 2021

• snoeizaag van koolstofstaal
• gekromd blad 330mm lengte
• impuls gehard
• kegel geslepen vertanding, voor
   minder weerstand.
• inclusief zwarte holster
• tot 125 mm dikke stammen
• voor rechts- en linkshandigen



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 coronatijd 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.
Niet alleen een tijdschrift, maar een totaal concept, er staat namelijk een 
vereniging achter met heel veel afdelingen in het hele land die uiteenlopende 
activiteiten organiseren voor beginners en gevorderden. Deelname is geheel 
vrijblijvend. De kennis en de kennissen zijn er voor iedereen. 

Op www.zutphen.groei.nl vind je meer informatie. Door de corona is er mo-
menteel een aangepast programma, maar zodra het weer kan gaan we weer vol 
aan de slag met onze activiteiten.



 
√ 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

Wil je lid worden, schrijf je dan direct in via onze website: 
www.zutphen.groei.nl
Wil je meer informatie, mail dan naar info@zutphen.groei.nl of bel  
secretaris Truus Kremer, 06-45840619


