
VIOLEN ACTIE ORION 2019     
 
BENT U OOK ZO’N TOFFE PEER & STEUNT U ORION WEER?   
 
De 27e violenactie van Rabobank Orion gaat van start . 
De violen komen dit jaar weer van tuincentrum Peer en kunnen op  
zondag 31 maart worden opgehaald bij tuincentrum Peer. U wordt ook dit 
jaar weer geholpen door de speelsters van dames 5.  
De violenactie is voor Orion erg belangrijk. We hopen dan ook dat jij een 
toffe peer bent en meewerkt om de actie 2019 tot een groot succes te 
maken. Met ieders inzet gaat dat lukken. 
 
 
Dit jaar zijn de violen te bestellen in:  
 
- geel 
- blauw 
- wit 
- paars met oog 
- gemengd 
 
De violen worden geleverd in trays van 18 stuks. 
De prijs per tray is slechts  €8,00 , hiervan gaat  €2,50 direct naar onze 
vereniging. 
  
 
 
We verkopen dit jaar ook: 
- potgrond 2o liter is slechts €4,99 , hiervan gaat €1,50 direct naar onze 
vereniging. 
 
- potgrond 40 liter is slechts €5,99 , hiervan gaat €2,50 direct naar onze 
vereniging 
 
 

 

 

 

 

 

violen zorgen 
voor een 
krachtige 
kleuraankleding 



Werkwijze: 

 vul de bestellijst volledig in. 

 Wanneer je violen hebt verkocht geef je de klant een kaartje van  

tuincentrum Peer. 

Let op: het nummer van het kaartje opschrijven op jouw bestellijst. 

 Heb je extra kaartjes of een bestelformulier nodig? Deze liggen bij de bar in de 

Saza sportkantine. 

 Let op: het contante geld lever je in/ je pint het bedrag op 31 maart wanneer je / 

of de klant zelf de violen komt ophalen. 

 Lever de bestellijst in, uiterlijk 25 maart, bij: 

- jouw trainer/trainster. Hij/zij levert alle bestellijsten direct in bij de 

organisatie of de sportkantine 

- speelsters dames 5; maandagavond trainingsavond vanaf 19.30-21.00 uur  

- speelsters dames 5; maandag 25 maart vanaf 21.uur (in de sportkantine 

Saza) 

 Dit jaar kun je ook online violen en potgrond bestellen! Zie 

voor de link en de werkwijze de button op de site: 

www.orionvolleybal.nl 

De bestelde violen: 

 kun je op zondag 31 maart zelf ophalen bij tuincentrum Peer 

 kun je op zondag 31 maart de klant laten ophalen bij tuincentrum Peer 

(de klant moet zijn kaartje van tuincentrum Peer meenemen) 

van 12.00 uur tot 17.00 uur 

 

Om veel aandacht te geven aan de 27e bloemen- en plantenactie, zijn we ook actief 

op Facebook dit jaar. We zouden het leuk vinden als je het evenement deelt via jouw 

Facebookpagina. 

Wanneer er vragen zijn kun je deze mailen naar: oriondames5@gmail.com 

 

Groetjes Orion dames 5 

mailto:oriondames5@gmail.com

