
BIOLOGISCHE BLOEMBOLLEN BESTELFORMULIER 

 

Vult u onderstaande lijst in en zendt een kopie met een duidelijke vermelding van uw naam aan: 

braakman@wilbrord-nature.nl. 

Soort  Aantal zakjes Prijs (€ 7,-/ zakje) 

Bijenmengsel (25 bolletjes)   

Tulp Catharina (Wit)   

Tulp Pink Impression (Rose)   

Tulp Red Impression (Rood)   

Narcis Tete á Tete (Geel met 
oranje cup, kan ook op pot) 

  

Krokus (Paars, kan op pot)   

Krokus (Wit , kan op pot)   

Krokus (Mix,kan op pot)   

Scilla Siberica Blauw bloempje, 
kan op pot. 

  

Muscari blauw druifje (Blauw)   

Muscari blauw druifje (Wit)   

  Totaal: 

 

 

Uw naam & mail/tel:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

We rekenen als eenheidsprijs € 7,00 per zakje. Tegelijk met het verzenden van de bestellijst kunt u 

het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer NL86 ASNB 0708 5511 49 t.n.v. W. Braakman, 

Schagen. U kunt uw bestelling plaatsen tot en met zondag 20 september 2020. 

 

De prijs van 7 euro per zakje (10 bollen) is méér dan de prijs op de website.  Dat heeft twee redenen: 

a. Wij verzorgen het transport naar de Dominicuskerk, waar u uw pakket op een van de vier 

zondagen in oktober bij de Wereldwinkel kunt ophalen. U betaalt dus geen transportkosten. 

b. Met een kleine meerprijs op onze bollenverkoop willen we elk jaar extra een goed doel 

steunen. Dit jaar is dat de organisatie SEKEM. SEKEM is de overkoepelende naam van een 

groot aantal initiatieven in de Egyptische woestijn. Met biologisch-dynamische landbouw 

(gemengd bedrijf, verwerking van planten) produceert SEKEM  thee, farmaceutische 

producten en kleding. Binnen SEKEM vinden 2000 mensen een arbeidsplaats en er zijn meer 

dan 20.000 mensen economisch verbonden met de SEKEM-organisatie. Het landbouwareaal 

bedraagt meer dan 2.500 hectare. Het transformeren van grote gebieden woestijngrond in 

vruchtbare landbouwgrond met behulp van de biologisch-dynamische landbouwmethode 

waarin vruchtbare compost een hoofdrol vervult, wordt het wonder van SEKEM genoemd.  

 

Wij hopen dat u het biologisch telen van bloembollen – en van ander gezond voedsel – blijft 

ondersteunen en dat u wilt bijdragen aan een vruchtbare aarde zoals SEKEM in Afrika realiseert.   

 

Wilbrord Braakman en Kees Sluis  

 

mailto:braakman@wilbrord-nature.nl

