
     
                             Stichting ” Behoud Kollenberg” 
 

 

 
 
Sittard, oktober 2015 
 
Betreft: Boomplantdag uitbreiding memoriebos aan de Molenaarlaan nabij de Tomel, op zaterdag 21 november  a.s. tussen 
9.00 en 14.00 uur.  
 
Geachte mevrouw, heer, familie, 
 
In december 2014 heeft de Stichting Behoud Kollenberg, in samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente Sittard-
Geleen, een nieuw memoriebos aangeplant op de Kollenberg.  Wij zijn nu zover dat wij, dankzij de vele aanmeldingen, dit 
memoriebos kunnen uitbreiden. 
In de afgelopen periode heeft u te kennen gegeven om daar één of meerdere bomen te willen adopteren. 
 
INSCHRIJVEN. 
Dat kan nu, en daarom vragen wij u om bijgaand inschrijfformulier volledig en duidelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk 
op te sturen naar bovenstaand adres. 
Wanneer wij het formulier op 1 november a.s. nog niet hebben terugontvangen, nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt 
op het planten van een memorieboom. 
Op het inschrijfformulier kunt u een korte intentie  aangeven die vermeld wordt op het boomcertificaat en aansluit op de 
volgende standaardtekst:  “boomnummer .. blijft tastbaar verbonden aan …..  (b.v. “onze dochter Lieke” of, ”ons 25 jarig 
huwelijk”)  
De kosten van € 95,00 per boom dient u vóór 1 november a.s. over te maken op onze bankrekening  
NL 67 INGB 000 72 36 372 onder vermelding “memorieboom”. 
 
PLANTEN. 
Er worden 5 verschillende boomsoorten in wild verband geplant. Dit geeft het bos een natuurlijk aanzicht. Gelet op onze 
ervaringen bij vorige gelegenheden, wordt het planten nu grotendeels uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Dit maakt 
de kans dat uw boom goed gedijt alleen maar groter. Indien u dat wenst kunt u zelf zorgen voor de afwerking van de 
plantlocatie. Ook het strooien of mengen van as is toegestaan. Bomen die onverhoopt doodgaan worden binnen een periode 
van 5 jaar maximaal één keer voor rekening van SBK vervangen. Bij calamiteiten zal de stichting per geval bekijken wat in 
haar vermogen ligt om hiervoor een oplossing te vinden.  
 
MELDEN OP LOCATIE. 
U kunt zich op die zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur melden bij de “receptie” in de ontmoetingsruimte van residentie “de 
Putpoort” Putstraat 100 - en ontvangt daar het certificaat en een platte grond van het bos. Vervolgens wordt u begeleid naar 
de locatie. Voor die mensen, die slecht ter been zijn, is vervoer geregeld. U hoeft geen schop o.i.d. mee te nemen, deze is 
aanwezig.  
De locatie ligt boven aan de Molenaarlaan die u o.a. kunt bereiken via de Kapellerweg (vanuit Leijenbroek:  voorlaatste zijweg 
rechts, vóór de St. Rosakapel) of vanuit de Putstraat:  te voet/per fiets langs de St. Rosakapel en bij de kleine veldkapel 
“O.L.V. der Smarten” naar rechts Doolweg, vervolgens Molenaarlaan. 
 
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent om die dag aanwezig te zijn, bezorgen wij het certificaat en de platte grond bij u 
aan huis, of sturen ze per post naar u op. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en hopen u op 21 november a.s. te mogen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Behoud Kollenberg 
 
 
 
Thijs Jacobs, secretaris 
Bijlage: inschrijfformulier(en) 
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