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Beste  Dorpsbewoners & leden. 
 

Wie doet mee!! 
 

Een activiteit waar iedereen mag en kan mee doen. 
 

Misschien een mooie uitdaging om te ondernemen met uw kinderen of 

kleinkinderen. 
 

Deelnemen kost 1€. Bij betaling worden de zaden eind april aan huis 

geleverd. 
 

De deelnemers ontvangen door de Landelijke Gilde Opgrimbie 

aangekochte zaden/pitten om aan onze wedstrijd deel te nemen. 
 

Samen met de zaden/pitten ontvangen jullie een kleine beschrijving van 

het zaaien en onderhouden van uw plantjes. 

Om een wedstrijdgeest te creëren gaan we bij het oogsten in september prijzen geven aan de hoogste 

planten bij de zonnebloemen en bij de grootste doormeters v/d zaadkroon. 

Bij de pompoenen gaan er prijzen naar de zwaarste gewichten en pompoenen met de grootste omtrek  

Bij de courgetten gaan er prijzen naar de zwaarste gewichten en de langste courgetten. 

 

Op het Oogstfeest, Dag van de Landbouw, 16 september 2017, kunnen de vruchten bekeken worden in de 

zaal. 
 

    INSCHRIJVEN KAN TOT MAANDAG 24 APRIL 2017  daarna worden er geen inschrijvingen 

meer aangenomen gezien de zaden besteld moeten worden. 

Inschrijven kan bij:    Guido Gilissen: Rootstraat 15 - 3630 Opgrimbie              tel: 089/76.25.78 

    Robert Warson: Kloosterstraat 1 - 3630 Opgrimbie         tel: 089/76.03.29 

Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen zijn er enkele regels nodig: 

1. Er worden enkel zaadpitten gebruikt uitgereikt door Landelijke Gilde Opgrimbie; 

2. Op de dag van de Landbouw wordt de hoogte van de zonnebloemplant gemeten door twee bestuursleden. Van 

de pompoenen en de courgetten wordt er een foto gemaakt ter controle. 

3. Op, “de Dag van de Landbouw”, 16 september 2017 worden de gekweekte vruchten binnen gebracht in het 

Gemeenschapscentrum waar ze gemeten en gewogen worden om de prijzen te verdelen. 

4. Er zal dus een 1ste en een 2de prijs in elke categorie te winnen zijn. 
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