
 
Bollenactie 2022 

 
In deze brochure presenteren we het nieuwe bollenaanbod van Soroptimistclub 
Lisse-Bollenstreek, Wie nu bloembollen bestelt en plant, geniet volgend 
voorjaar van de kleurenpracht! 
 
 
Het aanbod 

• Soroptimist-tulp        € 5 (10 stuks) 

• Bollenmix met 55 bollen in Soroptimistkleuren    € 12,50 

• Beplante mand of pot met Soroptimistmix    € 27,50 

• Orange the World ‘Tulipa Shogun’     € 5 (10 stuks) 

• Orange the World beplante bollenmand of -pot 
met oranje violen bovenop.     € 27,50 

Prijzen zijn excl. verzendkosten 
 
Opbrengst voor goede doelen 
Met de opbrengst van onze bollenactie steunen we doelen waarmee we vrouwen en 
meisjes in binnen- en buitenland helpen hun leven en kansen te verbeteren.  
Dit jaar zijn dat o.a.: * Orange the World * Vrouwenvakschool Satang Jabang in 
Kafountine, Senegal * Trees4Life. Meer informatie op Soroptimist.nl/lisse-
bollenstreek/projecten 
 
Op de laatste pagina staat de link naar het bestelformulier! 
 

 
 

Deel deze brochure met zoveel mogelijk mensen! 

https://www.soroptimist.nl/lisse-bollenstreek/projecten/
https://www.soroptimist.nl/lisse-bollenstreek/projecten/


 
De 'Soroptimist' tulp  

hoort toch zeker bij iedere Soroptimist in de tuin? 
 

 
 
De TULIPA FOSTERIANA ‘SOROPTIMIST’ is speciaal gekweekt door kwekerij Rita 

van der Zalm t.g.v. de oprichting van onze club Lisse-Bollenstreek.  
Meer hierover lees je op soroptimist.nl/lisse-bollenstreek/news-local/de-

soroptimisttulp-al-meer-dan-25-jaar/ 
 

 

 € 5 per 10 bollen 
  
Kleur:  tomaatrood met geel hart 
Hoogte: 35 cm  
Bloeitijd: april 2023 
Planttijd: herfst 2022 
Het is een verwilderingstulp, die je in de grond kunt laten zitten. 
 
De Soroptimisttulp is ook een leuk cadeau voor buitenlandse vriend(inn)en. 
 

 
Bestellen gaat heel makkelijk via de link op de laatste pagina!  

https://www.soroptimist.nl/lisse-bollenstreek/news-local/de-soroptimisttulp-al-meer-dan-25-jaar/
https://www.soroptimist.nl/lisse-bollenstreek/news-local/de-soroptimisttulp-al-meer-dan-25-jaar/


55 bloeiende bollen in Soroptimistkleuren 
 

Opeenvolgende bloei van februari tot mei! 
 

  

  

Van links naar rechts, bovenste rij: Sneeuwroem (Chionodoxa) Botanische mix narcissen, 

hoepelroknarcis (Oxford Gold); onderste rij: Sterhyacint (Scilla mischtschenkoana), blauwe 

druifjes (Muscari) 

Pakket van 55 bollen € 12,50 

 
Steeds weer anders 
Bij de samenstelling van de mix is gelet op de hoogte van de bloemen, waardoor er 
een mooi ‘boeket’ ontstaat. De bloei van de ene soort gaat over in de andere, zodat 
er vanaf februari tot mei steeds een andere combinatie te zien is. 
 
Plantadvies 
Plant de bollen tussen september en half december in de border. Er zijn genoeg 
bollen voor een plek van een vierkante meter. Plant de bollen tweemaal zo diep als 
de bol groot is.  
Mooi ook om de bollenmix in laagjes te planten in een pot (30 cm). Op verzoek 
leveren we een werkbeschrijving hiervoor aan via e-mail.  
 
De bollenmix kant-en-klaar geplant in een mand of pot met violen? Kijk op de 
volgende pagina! 

 

Bestellen gaat heel makkelijk via de link op de laatste pagina! 

  



Soroptimist bollenmix in mand of pot 
 

   
Foto’s van voorjaar 2021, zie voor de bollenmix van komend voorjaar de vorige pagina. 
 

Bollenmix in mand of pot, met violen bovenop € 27,50 
Er is keuze tussen een rieten mand en een antracietgrijze kunststof pot. 

 
Mooi en makkelijk 
Leuk om de bollenmix kant-en-klaar geplant in een mand of pot met violen te kopen! 
De bolletjes groeien er vanaf februari vrolijk tussendoor. 
Belangrijk: geef de mand of pot af en toe water, OOK in de winter, laat de aarde 
niet uitdrogen! 
 
Speciaal ter gelegenheid van 'Orange the World' zijn er beplante manden/potten met 
oranje violen te bestellen! Zie hiervoor de volgende pagina. 
 
Hergebruik 
In het kader van duurzaamheid vragen we kopers van voorgaande jaren nog goed 
uitziende manden en potten in te leveren voor hergebruik. We bieden € 2,50 per 
ingeleverde mand/pot. Help je mee? Geef dit aan op het bestelformulier. 
 
14 en 15 oktober bollenactiedagen! 
Bestelde manden en potten worden op 14 en 15 oktober beplant. De uiterste 
besteldatum is 2 oktober! Net als voorgaande jaren zijn we daarvoor deze dagen te 
gast bij het oergezellige Groencentrum De Veense Bukker, Hazenpad 1,  in 
Roelofarendsveen.  
Afhalen kan aldaar tussen 14 en 15 uur. Geef aan op welke dag je wilt komen. 
 

Manden en potten t/m uiterlijk 2 oktober te bestellen 

via de link op de laatste pagina!  

https://www.facebook.com/hashtag/duurzaamheid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh_D4PhZXKOu5ksIrWkmom0QF0wzx-pJo9ycfmqoI5sU81fAQeb76ml4V08htXeVbY2S3FIskxUe6FOAGqA4qucTg5pbOfC0SMJkcg_-fGFnKuTx0f_Z_3jsBLP9NuDlUSAjZR2WEQ0hkodZrWJeDB8-SgHPcLvRa8_zopV1iCL64iNHge_lCCncYSXCh8ZH65bI18keigil_jcZiAmBV1&__tn__=*NK-R


Orange the World actie 
 
 

 
 

Botanische tulp ‘Shogun’ 
* 30 cm hoog * zacht oranje * bloeitijd april 

 
Is ze niet bijzonder, de Shogun-tulp? Er komen meerdere bloemen op één steel uit een bol! 
Laat de bollen vooral in de grond, dan komen ze elk jaar met meer terug! 
 

€ 5 per 10 bollen 
 
Met de aankoop van de Tulipa ‘Shogun’ steun je Orange 
the World en geniet je volgend voorjaar van de bloei.  
 
Wil je in de actieperiode meteen laten zien dat je 
Orange the World steunt?  
Bestel dan een bollenmand of -pot met de 
Soroptimistmixbollen met oranje violen bovenop! 
 
De kleur oranje staat symbool voor een optimistische 
toekomst, waarin geen geweld is tegen vrouwen en 
meisjes.  
 

 
Orange the World 
bollenmand 
 

Bestellen gaat heel makkelijk via de link op de laatste pagina! 
 

     

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met 
geweld. Met de Orange the World campagne wordt hier 
jaarlijks aandacht voor gevraagd van 25 november, de 
internationale dag tegen geweld tegen vrouwen tot 10 
december. Kijk op Orangetheworld.nl voor meer informatie. 

https://www.orangetheworld.nl/


Bestellen doe je zo! 
 
 

Klik hier voor het bestelformulier! 
 
Per post 
De bestelde bollen worden door onze kweker verpakt en thuisgestuurd met 
bijgevoegde factuur. De verzendkosten zijn € 6,50 per pakket voor bestellingen vanaf 
€ 25. Onder dit bedrag wordt € 5 extra berekend voor verpakkings- en 
handelingskosten.   
Tip: verzamel bestellingen per club, familie of straat, dat bespaart kosten! 
Per post bestellen (geen manden en potten) kan tot 15 november 2022. 
 
Ophalen 
Bollenmanden en -potten worden niet verstuurd en kunnen t/m 2 oktober 2022 
worden besteld. Ze zijn (samen met eventueel andere bestelde bollen) op te halen 
op onze bollenactiedagen op  
vrijdag 14 oktober of zaterdag 15 oktober, tussen 14 en 15 uur, bij 
Groencentrum De Veense Bukker, Hazenpad 1 in Roelofarendsveen. 
Ook leuk om daar nog even een kijkje te nemen! 
Als je je bestelling ophaalt, vragen we je deze van tevoren te betalen. We sturen de 
factuur per e-mail. 
 

Hergebruik van manden en potten 
In het kader van duurzaamheid vragen we kopers van voorgaande jaren nog goed 
uitziende manden en potten in te leveren voor hergebruik. We bieden € 2,50 per 
ingeleverde mand/pot. Help je mee? Geef op het bestelformulier aan hoeveel 
manden en/of potten je wilt inleveren en we maken een afspraak om ze op te halen. 

 
 

  
 

Nog vragen? Mail gerust naar 
Soroptimistbulbs@outlook.com 

https://form.jotform.com/221013965436352
https://www.facebook.com/hashtag/duurzaamheid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVh_D4PhZXKOu5ksIrWkmom0QF0wzx-pJo9ycfmqoI5sU81fAQeb76ml4V08htXeVbY2S3FIskxUe6FOAGqA4qucTg5pbOfC0SMJkcg_-fGFnKuTx0f_Z_3jsBLP9NuDlUSAjZR2WEQ0hkodZrWJeDB8-SgHPcLvRa8_zopV1iCL64iNHge_lCCncYSXCh8ZH65bI18keigil_jcZiAmBV1&__tn__=*NK-R

