
DOE JIJ MEE AAN DE 
REUZENZONNEBLOEMENWEDSTRIJD?

Op zaterdag 24 september 2022 wordt bij Fruittuin Verbeek het 
Pompoenfestival georganiseerd. Het Pompoenfestival zal in het teken 
staan van het Nederlands kampioenschap reuzenpompoenen kweken. De 
reuzen, die meer dan 650 kilo kunnen wegen, zijn de hele dag te 
bewonderen. Ook zijn er prijzen te winnen voor de langste zonnebloem 
en de grootste zonnebloemkop.

De zonnebloem is heel makkelijk te kweken. 

Eind mei moet het zaadje de grond in. De naam zonnebloem zegt het al, 

deze planten houden van de zon. Laat de planten daarom op een 

zonnige plek groeien.

Tot eind juni zijn de planten erg gevoelig voor uitdroging, dus vergeet 

niet om de kleine plantjes water te geven! Vanaf juli is er een goed 

wortelstelsel ontwikkeld en kunnen de planten beter tegen droogte.

De zonnebloemenplanten kunnen hoger dan vier meter worden. Dat 

betekent dat de plant snel omwaait. Dit kan je voorkomen door de plant 

om de meter vast te knopen aan bijvoorbeeld een bamboestok. 

Op 24 september kan je jouw gekweekte reuzenzonnebloem meenemen 

en wie weet win jij een prijs!

Wil jij ook een reuzenzonnebloem kweken? Dat kan! Vanaf 15 april kan 
je bij Fruittuin Verbeek en bij de Welkoop in Hattem een gratis zakje 
reuzenzonnebloemzaden ophalen, zolang de voorraad strekt. Het 
Groentje heeft voor zowel de hoogste zonnebloem als de grootste 
zonnebloemkop €100 als prijs beschikbaar gesteld! Voor de nummers 
twee tot en met vijf met de hoogste zonnebloem is er een waardebon 
van de Welkoop te winnen.

Neem jij jouw zonnebloem op 24 september 2022 mee? Als je mee 
wilt doen aan de wedstrijd, dan moet je de zonnebloem tussen 9.00 en 
11.00 uur inleveren bij de Fruittuin. Om 12.45 is de prijsuitreiking.
Is jouw zonnebloem te lang om te vervoeren? Knak de 
zonnebloemsteel, maar zorg ervoor dat die wel aan elkaar blijft zitten.  
Op pompoenweging.nl is meer informatie te vinden over het 
pompoenfestival.


