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2022.11 Aanmelding ZNKB 2022 + Nieuws vanuit de 

Landelijke Groei&Bloei 

Zondag 6 november 2022 organiseert de werkgroep ZNK Bloemschikken in samenwerking met 

Groei & Bloei afdeling Deurne-Venray het ZNK Bloemschikken. Het kampioenschap vindt plaats op 

het Hub van Doorne College in Deurne.  

Het hoofdthema van de wedstrijd is: "150 Groei & Bloei". De subthema's per categorie zullen binnenkort 

bekend gemaakt worden. 

Inschrijven voor het ZNK Bloemschikken 

Iedere bloemschikker kan deelnemen. Meld je aan door vóór 25 oktober 2022 het inschrijfformulier in te 

vullen: Inschrijfformulier ZNK Bloemschikken 2022 Of stuur een e-mail naar znkbloemschikken@gmail.com. 

Je ontvangt vervolgens een link naar het inschrijfformulier. Je kunt ook contact opnemen met Francé 

van Kemenade T: 06-54677308 of  E: francevankemenade@gmail.com 
 

Kosten 

 € 12,50 voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei en afkomstig uit het Rayon Oost-Midden 
Brabant 

 € 17,50  voor deelnemers die lid zijn van Groei & Bloei 
 € 25,00 voor overige deelnemers 

Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee en versnapering bij ontvangst. Het inschrijfgelden dient vooraf per 

bank worden voldaan. Bij inschrijving ontvang je de verdere informatie over de betaalwijze. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van onderstaande categorieën 

 Introducee: Voor deelnemers die nog niet eerder hebben meegedaan aan het ZNK 
Bloemschikken. De deelnemers volgen een workshop en maken een 
verrassingsarrangement. De jury zal het werk voorzien van tips en tops. Het beleven van 
dag staat centraal zonder de druk van een wedstrijd. 

 Studenten: De deelnemer heeft een studentenkaart van het jaar van deelname. Bij te 
beperkte inschrijving voor deze categorie worden de studenten, na overleg met de 
deelnemer, verdeeld over de categorie amateurs of (semi-)profs. 

 Amateurs: Deze categorie is onderverdeeld in een A-klasse en Ere-klasse. Deelnemers aan 
de A-klasse hebben al vaker meegedaan met wedstrijden. De volgende deelnemers 
kunnen zich inschrijven voor de Ere-klasse: 
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o Ik behoor tot de hoogste 10 van de A klasse tijdens het vorige ZNK Bloemschikken of 
een ander regiokampioenschap bloemschikken van Groei & Bloei. 

o Ik heb tijdens eerdere ZNK Bloemschikken wedstrijden deelgenomen in Ere-
klasse en heb niet behoort tot de laatste 10. 

 Semi-prof en profs: Deze deelnemer: 
o verzorgt cursussen of workshops bloemschikken, o 

o heeft een vakopleiding bloem afgerond, of 
o minimaal 4 uur werkzaam in de bloemenbranche.  

In de categorieën studenten, amateurs en semi-pof/prof maken de deelnemers een arrangement naar thema 

én een verrassingsarrangement. Materialen voor het verrassingsarrangement worden ter beschikking 

gesteld door het ZNK Bloemschikken. De materialen voor het thema-arrangement verzorgt de deelnemer 

zelf en het arrangement wordt op de wedstrijddag gemaakt. Voor meer informatie of vragen over de 

wedstrijd kun je contact opnemen met de werkgroep ZNK Bloemschikken, per mail naar:  

znkbloemschikken@gmail.com 

Jubileumtulp 

Wil jij verzekerd zijn van een voorjaar met de nieuwe, zacht oranje 

tuintulp Tulipa 'Groei & Bloei 150' in de tuin? Deze jubileumtulp 

doopte Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op 25 mei 2022 

samen met Willem Poppe, het jongste lid van de vereniging Tulipa 

‘Groei en Bloei 150’. We starten de voorverkoop met een speciale 

jubileumprijs van € 11,25 voor 25 bollen. Bestel nu alvast je 

pakket! 

De nieuwe triumphtulp ‘Groei & Bloei 150’ met een zacht oranje, zalmachtige kleur is aangeboden ter 

gelegenheid van het bijzondere jubileum. De bloemblaadjes ontvouwen zich tijdens de bloeitijd in de tuin 

(april-mei) maximaal. Ze hebben dan een diameter van  8 cm. Aan de steel (60 cm) zit heldergroen, 

opstaand blad. De nieuwe bloem is voortgekomen uit een kruising van Tulipa ‘Aafke’ en Tulipa ‘Holland 

Queen’. Het veredelingsproces van Tulipa ‘Groei & Bloei 150’ door Holland Bolroy Market uit Heiloo 

heeft 18 jaar geduurd. De nieuwe tulp is geschikt voor toepassing in de tuin en als snijbloem. 

Tulp bestellen 

 Een pakket met 25 bollen kost € 11,25 (excl. verzendkosten) 

 Deze speciale aanbieding geldt alleen dit najaar vanwege ons 150-jarig jubileum 

 Let op: je betaalt € 7,50 verzendkosten per bestelling 

 De tulpen worden medio oktober bij u thuis afgeleverd 

 Zolang de voorraad strekt 

 Betaling gaat via Ideal 

Bestel de jubileumtulp 
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Nieuwe agenda Groei&Bloei 2023 

Noteer al je afspraken in de nieuwe agenda van Groei & Bloei! Met prachtige foto’s van lezers en elke 

week een tuintip of weetje. Nu bestellen is minder betalen! Bestel de agenda voor slechts € 10,95 (in plaats 

van € 14,95) met gratis verzending t.w.v. € 4,20.  

De agenda: 

• Handig weekoverzicht 

• Veel ruimte voor afspraken en eigen notities 

• Elke week een tuintip 

• Prachtige foto’s 

• Metalen ringband 

• 24 x 17 centimeter 

• 124 pagina's 

Bestel de agenda nu met korting 

Deze aanbieding geldt alleen voor Nederland en België. Winkelprijs is € 14,95. Bestel je online, dan krijg 

je de agenda binnen twee weken toegestuurd. Betaling geschiedt via Ideal. 

Overige informatie 
Denk ook aan de verkorte Jaarvergadering + aansluitende lezing “Prairietuin” door Herman Vaessen op di. 

18 okt. aanvang 19.30u.  
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