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Communiceren	
  van	
  het	
  project	
  "De	
  Sjweikeser	
  Rengelaot",	
  stand	
  van	
  zaken.	
  
•
•
•
•
•

Zie ook www.sjweikeserrengelaot.nl
Inhoud van het project.
Kaart, tekeningen
Stand van zaken
Hoe communiceren naar mensen Sweikhuizen.

Sweikhuizen is van oudsher onder meer bekend om zijn pruimen, de Sjweikeser
Rengelaote. Deze variant van de Reine Claude kwam alleen voor in de directe omgeving
van het dorp Sweikhuizen. De rengelaote-bomen (hoogstam) stonden vooral in de
weilanden rond het dorp en in het voorjaar, als de bloesem bloeide, waren de hellingen
rond het dorp bedekt met een witte bloesemsluier.
Om dit karakteristieke beeld terug te halen, hebben enkele mensen de "Stichting
Sjweikeser Rengelaot" in het leven geroepen.
Het is de bedoeling om in samenwerking met de instanties zoals Landschapspark "De
Graven", Gemeente Schinnen, Limburgs Landschap en IKL die plannen hebben om de
omgeving van het dorp opnieuw in te richten op een manier die beter past in de
natuurontwikkeling van ons landschap, de Sjweikeser Rengelaot terug te brengen als
onderdeel van het Landschapspark "De Graven".
Op de kaart (tekening = zie bijlage) is goed te zien hoe deze ontwikkelingen zullen
resulteren in een fraaie en natuurlijke omgeving van het dorp. In het landschap zullen
wandelpaden toegang geven tot de natuur en de nieuwe Rengelaote aanplant.
De "Stichting Sjweikeser Rengelaot" voert zijn(haar) werkzaamheden uit met de hulp van
een grote groep vrijwilligers en heeft tot nu toe (februari 2005) al ongeveer 120 jonge
bomen kunnen planten, opgekweekt uit scheuten van de nog enkele aanwezige
oorspronkelijke moederbomen.
Het is de bedoeling dat de totale aanplant de komende 10 jaar zal worden uitgebreid tot
ongeveer 1000 bomen, waarvan de stichting het merendeel zal aanplanten en beheren.
Nu het project, mede door de samenwerking met genoemde instanties inderdaad
levensvatbaar blijkt, wordt voor de verdere ontwikkeling de hulp ingeroepen van de
gemeenschap Sweikhuizen.
Het is namelijk niet mogelijk dat alleen het enthousiasme van het bestuur van de
stichting en de vrijwilligers voldoende zou zijn om een dergelijk groot en snel groeiend
project uit te voeren.
Naast het uitvoerende werk en de bijdragen van begunstigers en uit subsidiepotten wordt
de behoefte aan meer financiële middelen steeds duidelijker.
Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten een beroep te doen op de hele
gemeenschap van Sweikhuizen om financiële steun voor dit voor het dorp zo belangrijke
project.
Men wil dit doen op basis van een Adoptieplan, waarbij de inwoners van Sweikhuizen
tegen een geringe vergoeding in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan het
project om te komen tot het terugbrengen van de rengelaot in de natuur rond
Sweikhuizen.
Hoe brengen we het project onder de aandacht?
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o

Infoborden bij Biezenhof en boven bij het voormalig voetbalveld
Huis aan huis folder in Sweikhuizen
www.sjweikeserrengelaot.nl
Via pers (regionale weekbladen, radio en tv)

Doel	
  en	
  inhoud	
  van	
  het	
  Adoptieplan.	
  
•
•

Doel van het plan
Inhoud van het plan

Zoals bij de projectbeschrijving duidelijk is geworden, is het voor de voortgang van het
project noodzakelijk om te kunnen beschikken over voldoende financiele middelen. Men
moet steeds meer kosten maken voor o.a. steunpalen, gereedschap, beschermgaas,
onderhoud van de bomen en percelen , reparaties, scholing en cursussen, administratie
promotionele activiteiten.
Om dit mogelijk te maken en tevens, en zeker niet op de laatste plaats, de hele
gemeenschap van Sweikhuizen bij het project te betrekken, heeft het bestuur van de
"Stichting Sjweikeser Rengelaot" besloten een Adoptieplan te starten om zoveel mogelijk
mensen tegen een relatief geringe vergoeding de gelegenheid te bieden deel te nemen
aan de ontwikkeling van het project "De Sjweikeser Rengelaot".
De kosten die de stichting nu moet maken bedragen ongeveer €45 per boom (boom,
steunpalen, beschermgaas). Daarnaast zijn nog kosten te verwachten voor onderhoud,
snoeien, gereedschap en dergelijke.
Aan de andere kant gaat men ook uit van enige inkomsten uit de reeds eerder genoemde
bijdragen van begunstigers en uit subsidiepotten.
Het bestuur van de "Stichting Sjweikeser Rengelaot" is op basis van bovenstaande
gekomen tot het volgende Adoptieplan:
• Voor een bedrag van €50 per boom kan men een of meerdere bomen
"adopteren" .
• Per geadopteerde (genummerde) boom ontvangt men een certificaat.
• Op de tevens te ontvangen plattegrond is(zijn) de geadopteerde bo(o)m(en)
gemarkeerd.
• De aangeplante bomen blijven in beheer bij "De Stichting Sjweikeser
Rengelaot".
• De Stichting verplicht zich afgestorven bomen in de eerst 5 jaar te vervangen.
• De toewijzing van de bomen ter adoptie zal gebeuren door het bestuur van "De
Stichting Sjweikeser Rengelaot" en wel op basis van beschikbaarheid van de
bomen en de volgorde van inschrijving van de adoptieaanvraag.
• Alle andere noodzakelijke beslissingen t.a.v. de aanplant zullen worden
genomen door het Stichtingsbestuur.
• Aan een adoptie van een of meerdere bomen kunnen geen eisen worden
ontleend t.a.v. de toegangsbevoegdheid tot de bo(o)m(en), wanneer deze
toegang t.g.v. de inrichting van het Landschapspark niet is toegestaan.
• Over de eventuele opbrengst van de vruchten zal het Stichtingsbestuur de
deelnemers jaarlijks via de website informeren.

Communiceren	
  van	
  het	
  Adoptieplan.	
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Mond tot mond reclame
Folder
Infoborden
www.sjweikeserrengelaot.nl
via pers (bladen,radio en tv in de regio)

-V.w.b. de mond tot mond reclame zijn we m.i. al een heel eind op weg gezien de eerder
publicaties, verspreiding door de grote groep vrijwilligers, de boomplantdagen en de
verrichte werkzaamheden tot nu toe.
-In de maand oktober 2005 worden de inwoners van Sweikhuizen dmv een huis aan huis
folder geinformeerd over de plannen en mogelijkheden eventueel met de slogan:
Help ons een stuk Sjweikeser cultuur en natuur in ere te herstellen!
-Het plaatsen van aandacht trekkende en professioneel uitgevoerde infoborden op de
juiste plaatsen zal ook zeker bijdragen aan de bekendheid van het project en het
Adoptieplan.
Wellicht is hiervoor samenwerking te zoeken met het Landschapspark "De Graven".
Onder een duidelijke en herkenbare situatietekening vanuit het standpunt van het
infobord zou als tekst kunnen staan:
SJWEIKESER RENGELAOTE in het LANDSCHAPSPARK "DE GRAVEN"
Info project en Adoptieplan: 046 443 2989
www.sjweikeserrengelaot.nl

-Het steeds up to date houden van de website www.sjweikeserrengeloat.nl
-Via de regionale pers wordt in oktober 2005 aandacht besteed aan dit plan.

Rechten	
  en	
  plichten	
  van	
  de	
  deelnemers.	
  
De deelnemer heeft recht, voor een periode van 10 jaar en na betaling van het
adoptiebedrag, op:
• een uniek genummerd geplastificeerd certificaat op naam
• vermelding van dit unieke nummer op de steunpaal van de boom
• de vruchtopbrengst van de boom

Rechten	
  en	
  plichten	
  van	
  de	
  stichting.	
  
De stichting levert na ontvangst van het adoptiebedrag aan de deelnemer:
• onderhoud van de adoptieboom
Over en weer tussen stichting en deelnemer is onderstaand van belang:
•

Deelnemers aan het Adoptieplan kunnen nooit het eigendomsrecht claimen
op de geadopteerde bo(o)m(en).
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•
•
•
•

De Stichting is verplicht te zorgen voor een goede registratie van
inschrijvingen en toegekende adopties.
De Stichting zorgt voor het opkweken van de scheuten en het planten van de
jonge bomen.
De Stichting zorgt voor de nummering van iedere geplante boom.
De Stichting is gehouden aan het goed onderhouden van de aanplant en het
eventueel vervangen van niet "aangeslagen" en/of afgestorven bomen.

Verhouding	
  Stichting	
  –	
  deelnemers.	
  
Naast een, waar nodig, goed overleg met de deelnemers direct betreffende de bomen,
zal de Stichting fungeren als aanspreekpunt bij eventuele kwesties tussen de deelnemers
en de beheerders van de terreinen (Landschapspark "De Graven", Limburgs Landschap
en event. anderen).

Registreren	
  van	
  de	
  deelnemers.	
  
De ontvangen inschrijfformulieren worden in een register bijgeschreven, na ontvangst
van het inschrijfgeld.
In het register worden vermeld:
• De naam en het adres van de inschrijver.
• Het aantal bomen waarvoor hij/zij opteert.
• De datum waarop de inschrijving door de Stichting is ontvangen.
• Het inschrijfnummer.
• Het boomnummer en de locatie.
Na afloop van de inschrijftermijn kent de Stichting de bomen ter adoptie toe aan de
inschrijvers die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Nogmaals zij vermeld dat men
alleen bij voldoende exemplaren voor meer dan één boom in aanmerking kan komen.

De deelnemers waarvan de inschrijving wordt gehonoreerd ontvangt per genummerde
boom een certificaat met een plattegrond waarop de toegekende boom is gemarkeerd.
De Stichting houdt een register bij van deze certificaten met de naam van de deelnemer
en het nummer van de boom, dat wordt gepubliceerd op de website.

Inschrijfformulieren	
  en	
  certificaten.	
  
Op de inschrijfformulieren vermelden:
• Ondergetekende: naam+voorletters
adres
postcode+woonplaats
tel.
• Schrijft hierbij in als deelnemer aan het Adoptieplan voor:
Hij/Zij is bekend met de inhoud van het Adoptieplan.

ex.
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•
•

De kosten van €50 per boom zullen vóór het einde van de inschrijftermijn
……………. worden overgemaakt op rek. ……………… van ………………
Dagtekening en ondertekening.

Op de certificaten vermelden:
• Naam en adres van de deelnemer.
• Bedrag van de storting
• Nummer van de geadopteerde boom.
• Datum van uitreiken.
• Eventueel de naam van de begunstigde.
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