
GERANIUM ACTIE
Vooral in deze tijd gaat de SVT geranium actie gewoon door! Want wie kan 

er nou niet een vrolijke zomerbloeier gebruiken? 

VROLIJKE

BLOEIERS

klaar? bestellen maar! 
Naam: 

Oostenrijkers - hang
Potmaat: 27cm Ø 

x
RoodRood

x
WitWit

x
LilaLila

Hanging basket - hang
AssortiAssorti

x

Potmaat: 27cm Ø met waterresevoir

Adres: 

Telefoon  
nummer:

Bedankt voor uw steun aan de gym- turn- en volleybalsport! 



x
Roze-lilaRoze-lila

x

Dit jaar werken we Coronaproof!  Daarom gaan we niet 
huis aan huis maar werken we met een bestelling vooraf. 
Graag ontvangen we uw bestelling voor 1 mei. Bestellen 
kan makkelijk door het invulbare formulier (achterzijde) 
te mailen naar : geraniumactiesvt@gmail.com of door het 
formulier af te geven bij:

Alldro    Dorpsstraat 26a 
Fam. Kievit  Meerweg 16
Fam. Klaassens  Arlo 21
Fam. Diemer  Berkenlaan 8a

We bezorgen de bestelling bij u thuis op vrijdag 7 mei of op 
zaterdag 8 mei. Bij goed weer is er bij de gymzaal een klein 
marktje van 13.00 tot 15.00. Hier kunnen nog planten 
gekocht worden, zolang de voorraad strekt. U kunt daar de 
betaling per pin voldoen. Bij slecht weer zijn we op onze  
vertrouwde plek bij de familie Hoving aan het Hageneind 11.

Dit jaar hebben we ook wat nieuws! Naast geraniums bieden 
wij nu ook een “Hanging Basket” aan. (diameter 27 cm en met 
waterreservoir)
  
Bestellingen graag vooraf overmaken op onderstaand 
rekeningnummer. In verband met corona liever geen contante 
betalingen.  

NL67 RABO 0366 507 044  
tnv SVT afd. gymnastiek Tynaarlo

Prijzen:    1 geranium   € 2,50
  5 geraniums   € 12,00
  1 hanging basket € 12,00

WitWit Roze-roodRoze-rood

x

ZalmZalm

x
RoodRood

x

geraniums - staand
Potmaat: 12 cm Ø

x
Rood-witRood-wit

x

Donker Donker 
roodrood

geraniums - hang
Dubbelbloemig - Potmaat: 12 cm Ø 

De keuze is reuze!
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