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4Geranium Actie 2020: Bloemen voor Bloemen 
 

Het is weer BloemenTijd! Lions Club Groningen Groote Griet verkoopt jaarlijks 

prachtige, sterke geraniums en mooie hangmanden voor een goed doel. Vorig jaar 

hebben wij ruim € 3.000,- kunnen schenken aan lokale goede doelen. 
 

Hospice Gasthuis Groningen is een jaar lang voorzien van verse bloemen. Dit goede 

doel is de naamgever van onze actie: Bloemen voor Bloemen. Verder hebben we 

Stichting De Vakantiebank gesteund en Stichting Early Birds. 

 

Ook dit jaar zorgen wij door onze opbrengst weer voor bloemen voor het Hospice 

Gasthuis Groningen. Afhankelijk van de opbrengst doneren wij de opbrengst aan 

andere lokale goede doelen of initiatieven. 

 

Onze geraniums  - de voordelen: 
 

• Rechtstreeks van de kweker, prachtige, sterke kwaliteit, 

langdurige bloei!  

• Marktconforme prijs, maar betere kwaliteit en vooral… een beter 

gevoel, want u steunt tegelijkertijd een ontzettend goed doel!  
 

Onze Hanging Basket: het ideale 

moederdaggeschenk.  

Hanging baskets zijn hangmanden met dit jaar niet 3, maar 4 

prachtige sterke planten erin. De L pot is 27 cm., antracietkleurig en 

heeft een waterreservoir van 1,5 liter. De baskets worden geleverd 

in diverse kleur- en plantcombinaties. 

  

https://www.gasthuisgroningen.nl/
http://www.devakantiebank.nl/
https://stichtingearlybirds.nl/
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Onze geraniums   - de soorten & prijzen:  
 

 

Staande geraniums - verkrijgbaar in wit, felroze en rood 

 

Oostenrijkse hang - verkrijgbaar in rood, wit en roze  

  Per stuk   per 3    per 6  

Geraniums, staand & hang  € 2,50    € 6,-    € 10,- 

 

Onze hanging baskets  - de prijzen: 

 Hanging Basket (27 cm) - 4 stekken per pot, 

incl. waterreservoir, levering in één van 

onderstaande kleurcombinaties. 

Per stuk   per 3    per 6  

€ 10,-    € 27,50   € 50,- 

Dit jaar worden de Hanging 

Baskets in de kleur- en 

plantcombinaties gekweekt die u 

hiernaast ziet. De kweker bepaalt 

op 8 mei welke baskets kwalitatief 

het beste zijn en die worden 

geleverd.  

Geen eigen kleur- en plantkeuze 

dus, net als vorig jaar, maar wij 

vertrouwen erop dat wij ook dit 

jaar weer alleen tevreden klanten 

hebben! 

Kleurcombinaties 

 

 


