KORTE SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN:
De keuze van de te planten gedenkboom wordt in overleg met u bepaald,
waarbij, zoveel als mogelijk, met uw 1e voorkeur rekening wordt
gehouden.
De boom blijft eigendom van de Stichting Gedenkbos Strijen.
U betaalt een eenmalige bijdrage van € 150,00 voor de gedenkboom en het
planten daarvan, plus een bijdrage in het onderhoud van € 25,00 per jaar.
Het RVS gedenkbordje kost € 42,50 en is te bestellen bij Biesheuvel
Graveertechniek te Strijen.
Afgezien van het bovenbedoelde tekstbordje mogen bij of aan de bomen
geen andere zaken, zoals bijv. waxinelichtjes, knuffels, etc. worden geplaatst.

Gedenkbos
Strijen

De volledige voorwaarden en informatie over het gedenkbordje staan op
www.gedenkbosstrijen.nl
Met het indienen van deze aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden.

Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand postadres
of mail naar: info@gedenkbosstrijen.nl

NU (NOG) GEEN BOOM PLANTEN?
Word dan vriend van het Gedenkbos Strijen
voor tenminste € 15,00 per jaar

Stichting Gedenkbos Strijen
P/a: Kemphaanpad 35
3291 VB STRIJEN
Telefoon: 06 - 82 003 993
E-mail: info@gedenkbosstrijen.nl

Gedenkbos Strijen

KvK: 66897815
IBAN: NL64RABO0328072788

facebook.com/strijensgedenkbos.nl

INFORMATIE &
AANVRAAG GEDENKBOOM
EEN BOS VOL VERHALEN...
ook voor volgende generaties.

HET GEDENKBOS STRIJEN,

Gedenkbos
Strijen

een plek waar mensen, die zich verbonden voelen met
Strijen, door het planten van een boom stil kunnen staan
bij bijzondere levensgebeurtenissen.
Bijvoorbeeld: ter nagedachtenis aan een dierbare, de
geboorte van een kind, een jubileum of een huwelijk.
Het Gedenkbos Strijen is gelegen aan de Leeuwerikstraat,
achter de ijsbaan. De Gemeente Strijen heeft dit terrein
ter beschikking gesteld.

AANMELDINGSFORMULIER
(*Kruis uw keuze aan)

*

IK WIL EEN GEDENKBOOM PLANTEN

Welke boom wilt u planten?
(Kijk op www.gedenkbosstrijen.nl/bomenlijst voor de beschikbare bomen!)

1e keuze

2e keuze
Maak een keuze

Maak een keuze

Wanneer wilt u planten?

DE BOMEN

(Vul het gewenste jaar in)

Voorjaar

In overleg met o.a. Hoeksche Waards Landschap is een lijst opgesteld
met 15 op elkaar afgestemde bomen en een bijbehorend plantplan.

Najaar

Waarom wilt u een gedenkboom planten?

Er is ruimte voor de aanplant van ongeveer 80 bomen. Samen vormen ze
uiteindelijk een duurzaam, gevarieerd en kleurrijk bos. Een gedenkbos
dat een aangename omgeving is voor mens en dier.
Een overzicht van deze bomen is te vinden op:
www.gedenkbosstrijen.nl/bomenlijst

*

Ik plant nu nog geen boom, maar steun dit initiatief, met een

PLANTDAGEN

donatie van

De eerste bomen zijn in december 2017 geplant. Totdat het bos vol is
kunnen er op de voorjaars- en najaarsplantdagen bomen worden geplant.

EEN GEDENKBOOM - WAT KOST HET?
Een eenmalige bijdrage van € 150,00 voor de gedenkboom en het planten
daarvan, plus een bijdrage in het onderhoud van € 25,00 per jaar. Het RVS
gedenkbordje kost € 42,50.

Meer informatie kunt u vinden op: www.gedenkbosstrijen.nl
of aanvragen via: info@gedenkbosstrijen.nl

IK WORD VRIEND VAN HET GEDENKBOS
per jaar. (min. €15,00)

Naam
Straatnaam + Huisnr.
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

WILT U OOK EEN BOOM PLANTEN?
OF DONATEUR WORDEN?
vul dan het formulier in

Datum + Plaats:

Handtekening:

Zie de verkorte voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.
Voor meer informatie kijk op: www.gedenkbosstrijen.nl

