
  
 
 

 
 

 
Onze bloemenverkoopactie, is ieder jaar weer een groot succes. 

Dit jaar hebben we helaas te maken met de maatregelen inzake het  
Corona-virus. We hebben na veel overleg besloten, dat we onze 
bloemenverkoopactie door laten gaan. Wel anders qua opzet!  

Hieronder leest u, hoe u zichzelf en uw moeder in de bloemetjes kunt 
zetten dit jaar! 

De bloemenverkoopactie vindt plaats op zaterdag 9 mei, oftewel 
wederom op de dag vóór Moederdag! De opbrengst van deze actie  

komt ten goede aan de kinderen van de basisschool. 
 
 

Dit jaar anders dan andere jaren, alleen op bestelling i.v.m. Coronavirus! 
 

Wat verkopen wij? 
 Prachtige hanging baskets met fleurige bloemen   à € 17,00 

(Keuze uit 6 verschillende kleuren/samenstellingen, zie foto’s) 

 Rode geraniums        à €   2,00 
 Roze geraniums        à €   2,00 

Aanbieding: 6 geraniums halen, 5 betalen! 
 

De hanging baskets worden geleverd met de ´Duurzaam slimme Optimaxx bloembakken’ . 

(Duurzaam, omdat we bakken verkopen met een omruilservice. En slim, omdat je bij deze 
bloemen minder hoeft te gieten en zo nog meer kunt genieten!) 

Levert u de lege ´optimaxx´ bloembakken onbeschadigd en schoon in, dan ontvangt u van 
ons een bakje mestkorrels t.w.v. € 5,00 (NB. Wij kunnen GEEN geld terug geven).  
 

Hoe zet u zichzelf en uw moeder op de dag voor Moederdag lekker in de bloemetjes? 
- I.v.m. de maatregelen inzake het Corona-virus, dient u vooraf uw bestelling bij ons te 

plaatsen (dit kan per mail of whatsapp). Daarna ontvangt u van ons een betaalverzoek 

of Tikkie, zodat u het bedrag kunt overmaken.  
Zaterdag 9 mei worden de door u bestelde bloemen bij u aan huis bezorgd door ons  

(alleen dorp Rietmolen + buitengebied). 
 

- Als u per mail of whatsapp een bestelling plaatst, dan graag uw naam, adres en 
telefoonnummer vermelden. Graag duidelijk aangeven welke bloemen u geleverd wilt 
hebben, denk aan het doorgeven van de kleur/samenstelling betreffende de hanging 

baskets (zie foto’s). 
 

- Denkt u ook aan uw buurman en/of buurvrouw op leeftijd?  
We zouden het erg op prijs stellen, als u hun op de hoogte wilt stellen van deze actie. 

Normaal gesproken staat het in de dorpskrant vermeld, maar deze wordt momenteel niet 
bezorgd. 
 

U kunt tot 6 mei een bestelling plaatsen via de mail: Jozefschoolor@gmail.com  
of via whatsapp: 06-81328286 Martijn Dijkhuis  

06-38121302 Yvonne Walterbos. 

 
 
Tot zaterdag 9 mei! 
Ouderraad St. Jozefschool 
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