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 Levensbongerd “Clemenspark” 

 

Waarom een Levensbongerd? 
 

Van oudsher plantte de mens al bomen bij bijzondere gebeurtenissen. De boom is wereldwijd 

een zinnebeeld voor de verbinding tussen het onvergankelijke en het vergankelijke. Een symbool 

van voortzetting van het leven in een andere vorm via de zaden uit de vruchten. 

Een Levensbongerd symboliseert de verschillende fases in ons leven en kan overgedragen 

worden naar een volgende generatie. In de Levensbongerd in “Oud Merkelbeek” kunnen 

particulieren, bedrijven en verenigingen ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis een boom 

aanplanten. 

Dit kan zijn de geboorte van een kind, een huwelijk of ter nagedachtenis aan een dierbaar 

persoon. Maar men kan ook ter gelegenheid van een jubilaris, bij een bijzondere prestatie of een 

ander gedenkwaardig moment binnen een bedrijf, instelling of vereniging een boom aanplanten. 

Op deze manier raken geïnteresseerden op een actieve manier betrokken bij de natuur en 

ontstaat er een breed gedragen Levensbongerd. 

De Levensbongerd wordt ook een park: verblijfplaats, groen, gezondheid, meer biodiversiteit en 

een plaats om bomen te planten. Een Levensbongerd is een boomgaard waarin honderden 

mensen in de loop van de tijd, herkenbare, individuele bomen hebben laten planten als 

herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. “Kijk dat is mijn appelboom of mijn tamme 

kastanje”. Dit gegeven moet zo zichtbaar mogelijk aanwezig zijn in de Levensbongerd. 

 

 
"Als ik wist dat de wereld morgen vergaat, dan zou ik vandaag een boom planten" 

 - Maarten Luther – 

 
Bomen zijn de reden waarom wij als mensheid kunnen bestaan, zonder bomen geen hout. 

De boom is wereldwijd een zinnebeeld voor de verbinding tussen het onvergankelijke en het 

vergankelijke. Een symbool van voortzetting van het leven in een andere vorm via de zaden uit 

de vruchten. Een Levensbongerd symboliseert de verschillende fasen in ons leven en kan worden 

overgedragen aan een volgende generatie. 
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- Adopteer een boom! – 

 
Een levensbongerd is een boomgaard vol levende herinneringen. Een boomgaard van en voor 

ons! Elke boom symboliseert een bijzondere herinnering. Een geboorte, een speciale gebeurtenis 

in het leven, het afscheid van een dierbaar familielid wordt een tastbare herinnering. Naast een 

aandenken draagt jouw boom een steentje bij aan een mooie leefomgeving.  

In de Levensbongerd van het Clemenspark is dat alles mogelijk.   

Indien u een boom wenst te adopteren,  kunt u inschrijven middels het formulier Bijlage 1.  

Een boomgaard vol persoonlijke herinneringen 

Gedenk, herdenk en koester 
Vier het leven. Gedenk, herdenk. Markeer en koester.  

Het leven kent veel bijzondere momenten. Mensen die we willen herdenken en momenten die 

we koesteren. De geboorte van je (klein)kind, het vinden van je lief of het bereiken van 

een mijlpaal. Maar ook het herdenken van mensen die zijn overleden. 

Nu is er een prachtige plaats om dit te doen. Je kunt op het Clemenspark, het voormalige 

kloosterterrein in Merkelbeek, op de grens van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen een 

boom adopteren. Een mooie fruitboom in de boomgaard in het park met schitterende 

vergezichten in de kloostertuin van het Clemenspark in “Oud Merkelbeek” te Brunssum. 

Het Clemenspark is een omgeving dat veel momenten heeft beleefd met de families die er 

woonden, zet de traditie voort door het park open te stellen om nieuwe momenten te koesteren 

en te vieren.  

Met het adopteren van een boom draag je bij aan het behoud van het cultureel erfgoed van het 

Clemenspark: unieke natuur op de meest spirituele plek van Nederland.  

Wij beloven op duurzame wijze het landschap te beheren en te behouden. 

De Stichting Clemenspark biedt personen en instellingen de mogelijkheid om in de boomgaard 

een boom te adopteren. Het Clemenspark zal in het voorjaar van 2022 worden gerealiseerd. 

Indien u een boom wenst te adopteren,  kunt u inschrijven middels het hieronder vermelde 

formulier.  

In de Levensbongerd kunt u wandelen, elkaar ontmoeten en stilstaan bij bijzondere herinneringen.  
 

Er zijn op diverse plaatsen zitplekken. Bij het bezoekerspaviljoen van het Clemensdomein kunt u in 
het weekend worden geïnformeerd over dit bijzondere stukje boomgaard.  
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Uitzoeken van een boom 
 
In bijgevoegde documentatie zoekt u een soort boom uit die het beste bij u past. 
Als u een keuze heeft gemaakt en het aanmeldformulier heeft ingevuld zullen wij een boom aan u 
toewijzen. Wij willen met de toewijzing van de bomen aan de linkerzijde van de bomenrij beginnen. 
Dit zal geschieden op volgorde van binnenkomst aanmeldingsformulier. 
Vervolgens krijgt u een kaart met de locatie van de boom, een certificaat en de factuur voor de 
adoptie van de boom. 
Na oplevering van het park plaatsen wij binnen een maand een houten paaltje bij de boom met 
daarop een bordje met uw tekst (maximaal 25 tekens). 
 
We bespreken de mogelijkheden die er zijn om van de onthulling een bijzonder moment te maken. 
Een toast bij de boom in het Clemenspark is een mogelijkheid. 
 
 

Spelregels 
 
Niet alle bomen zijn beschikbaar voor adoptie. 
De bomen (en hiermee ook de vruchten van de fruitbomen) blijven eigendom van Stichting 
Clemenspark. 
Al het onderhoud gebeurt door ons eigen team.   
Er kunnen geen voorwerpen of bloemen bij de boom worden geplaatst of begraven. 
Indien er vervanging nodig is van de boom of het paaltje dragen wij daar zorg voor gedurende de 
afgesproken adoptie-periode. 
 
U adopteert de boom voor een periode van tien* jaar. 
 
*Bij een adoptie voor tien  jaar kunt u in overleg de periode verlengen. 
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Prijslijst 
 
De indeling voor de bomen is ingetekend in de plattegrond van de boomgaard. 
 
Hoogstam: Groen, Roze 
Halfstam: Geel 
Laagstam: Blauw 
 

Boomsoorten 
 
Door de Stichting Clemenspark is gekozen voor noten- en fruitbomen. De boomgaard bestaat uit 
traditionele fruitrassen, maar ook soorten uit warmere streken, die goed gedijen in de drogere en 
warmere zomers, die we de laatste jaren kennen. 
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De volgende bomen kunnen worden geadopteerd:  
 

Hoogstam fruitboom, kosten adoptie voor 10 jaar € 350.— 
Rij naam Latijns Code Prijs 
     

A Kweepeer  Cydonia oblonga  Co   € 350  

G Tamme Kastanje  Castanea savita  Cs   € 350  

J Walnoot Juglans regia  Jr   € 350  

K Kaki  Diospyros kaki  Dk   € 350  

K Amandel Prunus dulcis  Pd   € 350  

O Mispel  Mespilus germanica  Mg   € 350  

P Witte Moerbei  Morus alba   Ma   € 350  

Q tm T Zoete Sierkers   Prunus avium ‘Plena’   PaP   € 350  

 

Halfstam fruitboom, kosten adoptie voor 10 jaar € 250.— 
E Witte Perzik 'Lieveling' Prunus persica 'Lieveling' PpL   € 250  

F Abrikoos Prunus armeniaca  Pa   € 250  

H Pruim 'Mirabelle' Prunus domestica ‘Mirabelle de Nancy’  PdMdN   € 250  

I Appel 'Cox’ Malus domestica ‘Cox’s Orange Pippin’ MdCoP   € 250  

 

Laagstam fruitboom, kosten adoptie voor 10 jaar € 150.— 
B Peer 'Hardy’  Pyrus communis ‘Beurré Hardy’  PcBH   € 150  

C Peer 'Triomphe' Pyrus communis ‘Triomphe de Vienne’  PcTdV   € 150  

D Peer ‘Conference’ Pyrus communis ‘Conference’  PcC   € 150  

L Sterappel  Malus domestica ‘Sterappel’   MdS   € 150  

M Appel 'Jonagold' Malus domestica ‘Jonagold’ h MdJ   € 150  

N Appel 'Boskoop' Malus domestica ‘Rode van Boskoop’  MdRvB   € 150  

N Appel 'Boskoop' Malus domestica ‘Schone van Boskoop’  MdSvB   € 150  
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Schematische overzichtskaart:                          Verkochte bomen in het systeem registreren.   

  
Boom naam Latijns Code 

Prijs         
€ 

nummer in rij 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rij A Kweepeer Cydonia oblonga Co 350                       

Rij B Peer 'Beurré Hardy' Pyrus communis 'Beurré Hardy' PcBH 150                           

Rij C Peer 'Triomphe de Vienne' Pyrus communis 'Triomphe de Vienne' PcTdV 150                           

Rij D Peer 'Conference' Pyrus communis 'Conference' PcC 150                           

Rij E Witte Perzik 'Lieveling' Prunus persica 'Lieveling' PpL 250                       

Rij F Abrikoos Prunus armeniaca Pa 250                       

Rij G Tamme Kastanje Castanea sativa Cs 350                    

Rij H Pruim 'Mirabelle' Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy' PdMdN 250                       

Rij I Appel 'Cox Orange' Malus domestica 'Cox Orange Pipin' MdCP 250                       

Rij J Walnoot Juglans regia Jr 350                    

Rij K Kaki Diospyros kaki Dk 350                   

Rij K Amandel Prunus dulcis Pd 350                   

Rij L Sterappel Malus domestica 'Sterappel' MdS 150                           

Rij M Appel 'Jonagold' Malus domestica 'Jonagold' MdJ 150                           

Rij N Appel 'Schone van Boskoop' Malus domestica 'Schone van Boskoop' MdSvB 150                      

Rij N Appel 'Rode van Boskoop' Malus domestica 'Rode van Boskoop' MdRvB 150                    

Rij O Mispel Mespilus germanica Mg 350                       

Rij P Witte Moerbei Morus alba Ma 350                       

Rij Q Zoete Sierkers Prunus avium 'Plena' PaP 350                    

Rij R Zoete Sierkers Prunus avium 'Plena' PaP 350                    

Rij S Zoete Sierkers Prunus avium 'Plena' PaP 350                   

Rij T Zoete Sierkers Prunus avium 'Plena' PaP 350                           
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Bomenoverzicht 

 
 

 

Zoete Sierkers 
Prunus avium ‘Plena’ 

Kweepeer 
Cydonia oblonga 

Kaki 
Diospyros kaki  

  

 
Witte Moerbei  
Morus alba 

Mispel 
Mespilus germanica 

Walnoot 
Juglans regia 
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Tamme Kastanje 
Castanea savita 

Amandel 
Prunus dulcis  

 

 

 
 

Witte Perzik 
Prunus persica ‘Lieveling  

Abrikoos  
Prunus armeniaca  

Pruim - ‘Mirabelle de Nancy’  
Prunus domestica  
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Appel - Malus domestica  
‘Cox’s Orange Pippin’ 

Appel - Malus domestica  
‘Rode van Boskoop’  

Appel - Malus domestica  
‘Schone van Boskoop’ 

 
 

 

Appel - Malus domestica 
‘Jonagold’ 

Appel - Malus domestica 
 ‘Sterappel’ 

 

   

Peer - Pyrus communis 
‘Conference’ 

Peer - Pyrus communis 
‘Triomphe de Vienne’ 

Peer - Pyrus communis 
‘Beurré Hardy’ 
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Wat krijgt de adoptant van een boom?  

De adoptant betaalt het bedrag van de boom aan stichting Clemenspark.  

De adoptant betaalt voor het volgende:  

 

Boom naar keuze, in volgorde van aanmelding in de rij van de gekozen boom: 

- Boompaal, boomband, boombeschermer; 

- Certificaat;  

- Gedenkplaquette met paal;  

- Beheer en onderhoud voor 10 jaar;  

- Communicatie middels nieuwsbrieven;  

-  

Reglement  

Hieronder worden de spelregels van het Levensbongerd beschreven.  

Gemeente Brunssum is en blijft eigenaar van de grond(en).  

Zij geven toestemming voor de aanplant van een levensbongerd en zullen trachten dit als zodanig 

duurzaam te behouden. Stichting Clemenspark is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de 

instandhouding voor een periode van tien jaar. Na bestelling door een adoptant is stichting Clemenspark 

verantwoordelijk voor het bestellen en plaatsen van de boom, het certificaat en  gedenkplaquette. De 

keuze van de boom en de standplaats wordt bepaald op basis van het ontwerp en volgorde van 

aanmelding. Indien een boom of een gedenkplaquette in die periode sterft, zal deze worden vervangen. 

Het onderhoud wordt extensief uitgevoerd. De levensbongerd dient te allen tijde vrij toegankelijk te zijn. 

Van bezoekers van de levensbongerd wordt verwacht dat zij niet aan andermans bomen en 

gedenkplaquettes komen. Over het algemeen gelden regels volgens de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). 

In de levensbongerd, mogen, naast de door de stichting Clemenspark geplaatste gedenkplaquettes geen 

andere voorwerpen zoals bloemen, urnen of andere losse elementen worden geplaatst.  

Voor vragen, wensen en dergelijke kan contact worden opgenomen met stichting Clemenspark. 
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- Adopteer een bank!- 

 

Een levensbongerd is een boomgaard vol levende herinneringen. Een boomgaard van en voor ons! Naast 
bomen komen er banken om uit te rusten,  te genieten van het landschap of een picknick te houden. 
Een boomgaard vol persoonlijke herinneringen 
Gedenk, herdenk en koester 
Vier het leven. Gedenk, herdenk. Markeer en koester. Het leven kent veel bijzondere momenten. Mensen 
die we willen herdenken en momenten die we koesteren. De geboorte van je (klein)kind, het vinden van 
je lief of het bereiken van een mijlpaal. Maar ook het herdenken van mensen die zijn overleden. 
Nu is er een prachtige plaats om dit te doen. Je kunt op het Clemenspark, het voormalige kloosterterrein 
in Merkelbeek, op de grens van de gemeenten Brunssum en Beekdaelen een bank adopteren. Een 
prachtige bank in de boomgaard in het park met schitterende vergezichten in de kloostertuin van het 
Clemenspark in “Oud Merkelbeek” te Brunssum. 
Het Clemenspark is een omgeving dat veel momenten heeft beleefd met de families die er woonden, zet 
de traditie voort door het park open te stellen om nieuwe momenten te koesteren en te vieren.  
Met het adopteren van een bank draag je bij aan het behoud van het cultureel erfgoed van het 
Clemenspark: unieke natuur op de meest spirituele plek van Nederland.  
Wij beloven op duurzame wijze het landschap te beheren en te behouden. 

De Stichting Clemenspark biedt personen en instellingen de mogelijkheid om in de boomgaard een bank 
te adopteren. Het Clemenspark zal in het voorjaar van 2022 worden gerealiseerd. 
Indien u een bank wenst te adopteren,  kunt u inschrijven middels het formulier Bijlage 2.  
In de Levensbongerd kunt u wandelen, elkaar ontmoeten en stilstaan bij bijzondere herinneringen.  
 
Er komen op diverse plaatsen zitplekken.  

Bij het bezoekerspaviljoen van het Clemensdomein kunt u in het weekend worden geïnformeerd over dit 

bijzondere stukje boomgaard.  

Stichting Clemenspark stelt particulieren, bedrijven en instanties in de gelegenheid om een bank te 
schenken ter realisatie van het park. Wij hebben de robuuste tuinbank van volledig hout, de picknicktafel, 
maar ook de sierlijke bank. 
Indien gewenst wordt de bank voorzien van een naamplaatje met uw tekst (maximaal 25 tekens) 

Indien u een bank wenst te adopteren,  kunt u zich inschrijven middels formulier in bijlage 2 
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Uitzoeken van een bank 
 
In bijgevoegde documentatie zoekt u een bank uit die het beste bij u past. 
Als u een keuze heeft gemaakt en het aanmeldformulier heeft ingevuld zullen wij de bank aan u 
toewijzen. 
Vervolgens krijgt u een kaart met de locatie van de bank, een certificaat en de factuur voor de adoptie van 
de boom. 
Na oplevering van het park plaatsen wij binnen een maand plaatsen op de bank een plaatje met uw tekst 
(maximaal 25 tekens). 
 
 
 
 

Spelregels 
 
Alle banken zijn beschikbaar voor adoptie. 
De banken blijven eigendom van Stichting Clemenspark. 
Al het onderhoud gebeurt door ons eigen team.   
Er kunnen geen voorwerpen of bloemen bij de bank worden geplaatst of begraven. 
Indien er vervanging nodig is van de bank of het paaltje dragen wij daar zorg voor gedurende de 
afgesproken adoptie-periode. 
 
U adopteert de bank voor een periode van tien* jaar. 
 
*Bij een adoptie voor tien  jaar kunt u in overleg de periode verlengen. 
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Plan kaart banken 
 

Bank naam totaal verkocht over 
nummer  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Poseidon 1 0 1                   

Ikaros 4 0 4               

Arcas 4 0 4               

Kansas - eiken 2 0 2             

Utah - douglas 1 0 1            

St.Louis - eiken 9 0 9                   

  
Poseidon, dubbele bank  € 3200,-- 1 x nr. 0  
Parkbank St. Louis, eikenhout  €   675,-- 9 x nrs. 1 tm 9 
Picknicktafel Utah, Douglas  € 1350,-- 1 x nr. 10 
 
Ikaros, zitbank met rugleuning  € 1250,-- 4 x nrs. 12-15 
Arcas, hoekbank   € 1550,-- 4 x nrs. 18-21 
Picknicktafel  Kansas, eikenhout € 1350,-- 2 x nrs. 16 & 17 
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Parkbank St. Louis - Eiken 

kosten voor 10 jaar € 675.-- 

 

 

Beschrijving 
Parkbank St. Louis is ontwikkeld in samenwerking met de boswachterij. Een groot succes! 

De bank is gemaakt van Eikenhout en heeft een natuurlijke uitstraling. U heeft hier het hele jaar plezier 

van. 

Deze houten parkbank is gemaakt in de vorm van een boom. Dit maakt deze robuuste parkbank uniek in 

zijn soort. De twee ingraafpoten zijn van Robinia hout. 
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Picknicktafel Utah - Douglas  

kosten adoptie voor 10 jaar € 1350.-- 

 

 

Beschrijving 
Rolstoeltafel Utah heeft een lengte van 400 cm, de tafel is een visitekaartje voor in de openbare ruimte. 

De tafel is gemaakt van sterk en robuust Douglas hout en is geschikt voor 12 tot 16 personen. De 

Picknicktafel heeft een ruime instap en biedt voor iedereen een zitplaats.  

Picknicktafel Douglas Utah is gelegen in de levensbongerd tussen de hoogstam en halfstam fruitbomen 

en zal op zonnige dagen zorgdragen voor een heerlijke schaduw.  

De lengte van de picknicktafel is 400 centimeter.  
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Picknicktafel Kansas City - Eiken 
kosten adoptie voor 10 jaar € 1350.— 

 

 

Beschrijving 

Picknicktafel Kansas City 400 is een sterke Eikenhout Picknicktafel. 

In het park worden 2 picknicktafels Douglas Utah geplaatst. 

Picknicktafel Kansas City – Lev 1 is gelegen aan de fietsroute met een prachtig uitzicht naar het gehele 

park. 

Picknicktafel Kansas City – Lev 2 is gelegen in de levensbongerd tussen de hoogstam en halfstam 

fruitbomen en zal op zonnige dagen zorgdragen voor een heerlijke schaduw.  

De lengte van de picknicktafel is 400 centimeter.  

De poten van Picknicktafel Kansas City zijn gemaakt van Kastanje palen en deze zijn rond geschild. Het is 

een ruime Picknicktafel voor 12 tot 16 personen. 
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Gardelux Ikaros bank, medium,  
kosten voor 10 jaar € 1250.-- 

 

Beschrijving 
Parkbank Ikaros is een moderne, strakke tuinbank volledig gemaakt van recyclebaar aluminium.   

Een heerlijke bank om weg te dromen in de mooie omgeving welke het Clemenspark biedt aan elke 

toeschouwer. Indien gewenst kan de bank worden voorzien van een spreuk of naam, welke bij de 

adoptant past (maximaal 25 leestekens). 
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Gardelux Poseidon, dubbele bank,  

kosten voor 10 jaar € 3200.-- 
 

 

Dubbele tuinbank, kleur klassiek groen. Afmetingen 180x123x45.  

Prijs: € 3200,-, incl. hufterproof maken en 2 naamplaatjes met uw tekst. 

De bank is gelegen op een plateau in het park met zicht over het gehele park en op het Clemensdomein. 

Deze bank is de verbinding tussen het Clemenspark en het Clemensdomein met het prachtige 

Clemenskerkje. Genieten van de meest spirituele plek van Nederland in combinatie met het prachtige 

uitzicht is hier mogelijk. 
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Gardelux, Arcas, vrijstaande bank 

kosten voor 10 jaar € 1550.-- 

 

Beschrijving 
Parkbank Arcas is een model zonder rugleuning in hoekvorm en is hiermee ideaal voor pleinen en parken. 

De strakke planken van de Arcas bank gecombineerd met verfraaide organisch gevormde poten maakt dit 

model zowel praktisch als fraai om te zien.  

Vanaf deze banken kunt u genieten van enerzijds de boomgaard en anderzijds de moestuin met de 

bessenstruiken welke wordt onderhouden door de werkgroep Ecologie. Kortom een mooie rustplaats in 

het centrum van het park. 
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Wat krijgt de adoptant van een bank?  

De adoptant betaalt het bedrag van de bank aan stichting Clemenspark.  

De adoptant betaalt voor het volgende:  

 

Bank naar keuze, geduid op de plattegrond van het Clemenspark: 

- Bank; 

- Certificaat;  

- Gedenkplaquette geplaatst op de bank;  

- Beheer en onderhoud voor 10 jaar;  

- Communicatie middels nieuwsbrieven;  

 

Reglement  

Hieronder worden de spelregels van het Levensbongerd beschreven.  

Gemeente Brunssum is en blijft eigenaar van de grond(en).  

Zij geven toestemming voor de aanplant van een levensbongerd en de plaatsing van de banken. Zij zullen 

trachten dit als zodanig duurzaam te behouden. Stichting Clemenspark is initiatiefnemer en 

verantwoordelijk voor de instandhouding voor een periode van tien jaar. Na bestelling door een adoptant 

is stichting Clemenspark verantwoordelijk voor het bestellen en plaatsen van de bank, het certificaat en  

gedenkplaquette. De keuze van de bank wordt bepaald op basis van het ontwerp en in overleg met de 

adoptant. Indien een bank of een gedenkplaquette in die periode door diverse invloeden onherstelbaar 

wordt beschadigd, zal deze worden vervangen. Het onderhoud wordt extensief uitgevoerd. De 

levensbongerd dient te allen tijde vrij toegankelijk te zijn. Van bezoekers van de levensbongerd wordt 

verwacht dat zij niet aan andermans banken, bomen en gedenkplaquettes komen. Over het algemeen 

gelden regels volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

In de levensbongerd, mogen, naast de door de stichting Clemenspark geplaatste gedenkplaquettes geen 

andere voorwerpen zoals bloemen, urnen of andere losse elementen worden geplaatst.  

Voor vragen, wensen en dergelijke kan contact worden opgenomen met stichting Clemenspark. 
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Levensbongerd “Clemenspark” 

BIJLAGE 1 
STICHTING CLEMENSPARK 

 

Aanmeldformulier adopteer een boom 
 
Naam + achternaam:   ……………………………………… 
 
Telefoon :     ……………………………………… 
 
Straat en huisnummer :  ………………………………………    
 
Postcode:      ……………………………………… 
 
Woonplaats:    ……………………………………… 
 
e-mail adres:    ……………………………………… 
 
Naam van de cadeauontvanger: ……………………………………… 
 
Deze naam komt op het adoptie certificaat te staan 
 
Indien u de boom cadeau geeft, e-mail adres en telefoonnummer van  
ontvanger van de boom:     …………………………………… 
 
 
adoptieperiode:   10 jaar  
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Soort boom:  
 

- Hoogstam fruitboom:  …………………………..   

- Halfstam fruitboom:  ………………………….. 
- Laagstam fruitboom:  ………………………….. 

 

Wat voor tekst wilt u op het adoptiebordje bij de boom: 
(Max. 25 leestekens)  

 
 
 
 
 
 
 
Op welke datum wilt u het adoptie certificaat?  
Dit i.v.m. speciale datum om cadeau te geven etc.:  
 
deze datum komt op het adoptiecertificaat te staan. 
 
 

DD – MM – YYYY 
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Betaling gaat doormiddel van een factuur.  
Betalen per jaar is niet mogelijk.  
 
 

Wij vragen u het aanmeldformulier juist in te vullen en terug te mailen naar: 
info@clemenspark.nl.  
Als wij het formulier in goede orde hebben ontvangen zullen wij u de factuur van 
de adoptiekosten toe sturen.  
Na betaling ontvangt u per mail het adoptiecertificaat.  
 
Naast het adoptiecertificaat wordt dan ook het bordje gemaakt voor bij de boom. 
Alle communicatie over de adoptieboom loopt via de mail.  
U zult doormiddel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden worden.  
Mocht u de boom cadeau geven, dan worden de nieuwsbrieven naar het e-mail 
adres van de ontvanger van de boom gemaild worden.  
Uw e-mail adres als cadeaugever zal niet toegevoegd worden in het mailing 
systeem.  
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Dit is het overzicht van alle bomen, vraag na welke boom nog beschikbaar is. 
Stuur een Email naar : penningmeester.clemenspark@gmail.com 
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BIJLAGE 2 
STICHTING CLEMENSPARK 

Aanmeldformulier adopteer een bank 
 

Naam + achternaam:  …………………………………… 
 
Telefoon :     …………………………………… 
 
Straat en nummer:  ..…………………………………. 
 
Postcode:    …………………………………… 
 
Woonplaats:   …………………………………… 
 
e-mail adres:   …………………………………… 
 
indien u de bank cadeau geeft, e-mail adres en telefoonnummer van  
ontvanger van de bank: …………………………………… 
 
Naam van de cadeauontvanger:…………………………… 
 
Deze naam komt op het adoptie certificaat te staan 
 
adoptieperiode:   10 jaar 
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Soort bank: ……………………………………… 
 
Wat voor tekst wilt u op het adoptiebordje bij de bank: 
(Max. 25 tekens, inclusief spaties en leestekens)  

 
 
 
 
 
 
 
Op welke datum wilt u het adoptie certificaat?  
Dit i.v.m. speciale datum om cadeau te geven etc.:  
 
deze datum komt op het adoptiecertificaat te staan. 
 
 

DD – MM – YYYY 
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Betaling gaat doormiddel van een factuur.  
Betalen per jaar is niet mogelijk.  
 
 

Wij vragen u het aanmeldformulier juist in te vullen en terug te mailen naar: 
info@clemenspark.nl 
Als wij het formulier in goede orde hebben ontvangen zullen wij u de factuur van 
de adoptiekosten toe sturen.  
Na betaling ontvangt u per mail het adoptiecertificaat.  
 
Naast het adoptiecertificaat wordt dan ook het bordje gemaakt voor bij de bank. 
Alle communicatie over de adoptiebank loopt via de mail.  
U zult doormiddel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden worden.  
Mocht u de bank cadeau geven, dan worden de nieuwsbrieven naar het e-mail 
adres van de ontvanger van de bank gemaild worden.  
Uw e-mail adres als cadeaugever zal niet toegevoegd worden in het mailing 
systeem.  
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Dit is het overzicht van alle banken, vraag na welke bank nog beschikbaar is. 
Stuur een Email naar : penningmeester.clemenspark@gmail.com 
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