
Hanging Basket                                          Per stuk €16,00
Verschillende 

kleuren 

Niet op kleur te 

bestellen

Doorsnede bij bloei 

30 to 40 cm

Stuks:

Ook dit jaar is de bloemenactie er weer! Assen voor Oekraïne & Believe in Oles’k werken opnieuw samen om onze naasten in 
Oekraïne te kunnen blijven helpen. 

Wat houdt de actie in? Hieronder en op de achterkant van dit formulier ziet u allerlei bloemen. Staat er iets moois bij? Vast wel. U 
kunt invullen welke bloemen en hoeveel bloemen u wilt bestellen. 
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar bloemenactie@assenvooroekraine.nl Het is ook mogelijk om via 
www.assenvooroekraine.nl/bloemen of via www.believeinolesk.nl/bloemen een bestelling te plaatsen. In deze webwinkel kunt u 
ook direct met Ideal betalen. 

Op vrijdagavond 8 mei 2020 of zaterdag 9 mei 2020 kunt u de door u bestelde bloemen ophalen aan de IJsselstraat 13 in Assen. U 
kunt aangeven in welk tijdvak u de bloemen zou willen komen halen. In verband met de beperkingen door het coronavirus kan het
voorkomen dat we u moeten indelen in een ander tijdvak. De precieze tijd krijgt u van ons door. 
Meer informatie over de maatregelen die we nemen zijn te vinden op www.assenvooroekraine.nl/bloemen
Binnen Assen kunnen we de bloemen ook bij u thuis bezorgen (bezorgkosten €2,50).

Tijdvakken afhalen vrijdag: ○ 18.00-19.00 ○ 19.00-20.00 ○ 20.00-21.00 ○ 21.00-22.00
Tijdvakken afhalen zaterdag: ○ 10.00-11.00 ○ 11.00-12.00 ○ 12.00-13.00 ○ 13.00-14.00

○ 14.00-15.00 ○ 15.00-16.00 ○ 16.00-17.00

Tijdvakken bezorgen zaterdag: ○ 10.00-12.00 ○ 13.00-15.00

Het bestelformulier kan per mail worden ingeleverd tot uiterlijk 30 april 2020.
Bij voorkeur bestellen via www.assenvooroekraine.nl/bloemen of via www.believeinolesk.nl/bloemen

Naam: --------------------------------------------------------------------------------

Adres: --------------------------------------------------------------------------------

Postcode/woonplaats: --------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer: --------------------------------------------------------------------------------

Emailadres: --------------------------------------------------------------------------------

Totaalbedrag: € ------------------------------------------------------------------------------

www.believeinolesk.nl
info@believeinolesk.nl

www.assenvooroekraine.nl
bloemenactie@assenvooroekraine.nl



Erika Aantal: Eva Aantal:

Wit Wit

Staand Hangend

Liske Aantal: Paula Aantal:

Rood Rood

Staand Hangend

Regina Aantal: Marlen Aantal:

Violet met oog Lila

Staand Hangend

Bella Mariska Aantal: La Campanella Aantal:

paars met roze Paars met wit/ roze

Staand Hangend

Spaanse Margriet Aantal: Bacopa Aantal:

Wit Wit

Staand Staand

Calibrachoa Kali Aantal: Calibrachoa Kali Aantal:

Bordeauxrood Blauw

Begonia Aantal: Begonia Aantal:

Rood Wit

Lobelia Aantal: Alyssum Aantal:

Blauw Wit

Petunia Aantal: Petunia Aantal:

Rood Blauw

Grootbloemig Grootbloemig

GERANIUM/FUCHSIA                            3 voor €6,00 of 8 van 1 soort voor €14,00
Hangend of staand

Perkplanten                                           5 voor €4,00 of 18 van 1 soort voor €12,00
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