
Hanging Basket                                          Per stuk €18,--
Verschillende 

kleuren 

Niet op kleur te 

bestellen

Doorsnede bij bloei 

50 tot 60 cm

Stuks:

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

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

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

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

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

Bedankt namens onze vrienden in Oekraïne.

www.believeinolesk.nl
info@believeinolesk.nl

www.assenvooroekraine.nl
bloemenactie@assenvooroekraine.nl

In Oekraïne is er een oorlog gaande, in Nederland zijn we druk met het bieden van hulp. 

Maar wat betekent dit voor de bloemenactie? Die gaat door! 

Ook in 2022 slaan Assen voor Oekraïne & Believe in Oles’k de handen ineen om deze actie op poten te zetten.
Net zoals in voorgaande jaren willen we ook ditmaal mooie bloeme/planten verkopen. De bloemen zijn er, het bestelformulier ook, 
nu de klanten nog. Bestelt u mooie bloemen bij ons? Als u dat doet draagt u bij aan de hulp in het oorlogsgebied. 
Beide organisaties zullen de opbrengst van de actie delen en inzetten bij de hulpacties die nu gaande zijn. U kunt hierbij denken aan 
het kopen van eten voor de vluchtelingen die vanuit Oost Oekraïne bij onze vrienden in het westen van Oekraïne zijn gestrand.
Daarnaast zullen we onze lopende acties zoveel mogelijk voortzetten.

Bestelt u ook? Dan kunt de ingevulde formulieren mailen naar bloemenactie@assenvooroekraine.nl of info@belieinolesk.nl

Het is ook mogelijk om via www.assenvooroekraine.nl/bloemen of www.believeinolesk.nl/bloemen een bestelling te plaatsen. (Dit
heeft onze voorkeur) In onze webshop kunt u direct met ideal betalen.

U kunt de bestelling tot uiterlijk 23 april plaatsen. Op zaterdag 30 april 2022 kunt u de bestelde bloemen ophalen bij de Ark, J.C. van 
Markenstraat 25 in Assen.  U bent welkom tussen 10.00 & 15.00 uur.
Binnen Assen kunnen we de bloemen ook bij u thuis bezorgen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en15.00 uur (bezorgkosten 



Erika Aantal: Eva Aantal:

Wit Wit

Staand Hangend

Magnus Aantal: Paula Aantal:

Donkerrood 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

knolbegonia Aantal: Knolbegonia Aantal:

Rood Wit

Calibrachoa Kali Aantal: Calibrachoa Kali Aantal:

Bordeauxrood Blauw

Lobelia Aantal: Lobelia Aantal:

Blauw Wit

Begonia Aantal: Begonia Aantal:

Rood Wit

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

Stek-perkgoed (12cm pot)                    3 stuks voor €6,00 of 8 stuks van 1 soort voor €14,00

Zaai-perkgoed (9cm pot) Per stuk € 1,00, 5 stuks voor €4,00 of 18 stuks van 1 soort voor €12,00
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