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62 kaarsjes op onze taart
Dit jaar vieren we alweer de 62ste verjaar-
dag van de Boomfeestdag!  En ons doel 
is nog steeds belangrijk: we willen jullie op 
een educatieve, maar ook leuke, manier 
laten zien hoe belangrijk bomen zijn. Niet 
alleen bomen in de natuur, maar ook in 
de wijk waar je woont of bij je school! En 
wat ook belangrijk is: we hopen dat jij hier-
door gaat beseffen dat het heel belangrijk is dat je zelf een 
bijdrage gaat leveren aan een groene, leefbare en duur-
zame wereld. Het gaat tenslotte ook om jouw toekomst! 
Toch?! 

Omdat jullie meestal in het voorjaar in de klas iets met na-
tuur doen, wordt de Boomfeestdag altijd rondom de lente 
georganiseerd. Dit zou dus eigenlijk op 21 maart zijn. Maar… 
omdat die dag de gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden en de burgemeesters en wethouders die dag 
dus in de stemhokjes zitten en geen boom kunnen planten, 
hebben we besloten om de Boomfeestdag een week te 
vervroegen. Dus 14 maart.  

Op 14 maart gaan zo’n 100.000 van jullie leeftijdsgenootjes 
meedoen in bijna 300 van de 390 gemeenten (dat is 75 %). 
Het is daarom een heuse nationale dag geworden. Jullie 
planten met z’n allen op 14 maart ruim 200.000 bomen en 
struiken ofwel bijna 90 voetbalvelden! Niet niks dus!! Reken 
maar eens uit hoeveel bomen er in 61 jaren zijn geplant: 61 
x 90 voetbalvelden is... 

61 jaar X 90 voetbalvelden =

IEDER KIND EEN BOOM
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62 kaarsjes op onze taart
En weet je wat zo leuk is ... ? We horen vaak van mensen 
die nu zelf kinderen hebben die tussen de 8 en 11 jaar zijn: 
“vroeger hebben wij ook onder schooltijd op Boomfeest-
dag een boom geplant. En…ik weet nog steeds waar die 
boom staat!”
We hopen dat als jij ooit kinderen krijgt, jij datzelfde tegen 
jouw kinderen gaat zeggen.

Ik zou het heel leuk vinden als jullie op de Boomfeestdag 
in Oldambt gaan vloggen en jullie vlog sturen naar 
info@boomfeestdag.nl . De beste vlogger krijgt een 
boom voor in de schooltuin! Doe dus mee!

Veel plezier met het lezen van deze Kidsgids en voor heel 
veel bomenplezier op 14 maart. 

Peter Derksen,
directeur Stichting Nationale Boomfeestdag
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Gemeente Oldambt viert de 
Boomfeestdag met jou!

Gemeente Oldambt is dit jaar gastgemeente Nationale 
Viering Boomfeestdag. Staatsbosbeheer, gemeente 
Oldambt en Provincie Groningen / Projectbureau 
Blauwestad geven in onze mooie, groene gemeen-
te het ‘startschot’ voor de 62ste Nationale Viering 
Boomfeestdag. Waarom? Omdat bomen en groen 
heel belangrijk zijn voor onze leefomgeving en het 
milieu. En daarom gaan wij - samen met jou – en 
heel veel andere kinderen in Oldambt – op woens-
dag 14 maart bomen planten op twee plekken: 
in het dorpsbos ‘De Hoogte’ bij Heiligerlee en op
het evenemententerrein in Blauwestad. In heel
Nederland doen maar liefst 100.000 kinderen uit 290 
gemeenten mee aan het planten van bomen.
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Gemeente Oldambt viert de 
Boomfeestdag met jou!

Groen Oldambt
Oldambt is een uitgestrekte gemeente met een oppervlak-
te van maar liefst bijna 300 vierkante kilometer. Een groot 
deel van onze gemeente bestaat uit weilanden en ak-
kers en water (bijvoorbeeld het Oldambtmeer). Maar ook 
hebben we best veel bossen en bomen in Oldambt. In de 
openbare ruimte langs straten en wegen staan maar liefst 
zo’n 30.000 bomen! 
Daarnaast staan er nog vele duizenden bomen in de bos-
sen van Oldambt die een totale oppervlakte hebben van 
ruim 500 hectare, waarvan Staatsbosbeheer zo’n 460 hec-
tare beheert . We hebben kleine bossen bij de dorpen, zo-
als het Vlinderbos bij Ganzedijk, het Maitebos en Sterrebos 
in Winschoten en bosstroken langs de dorpen Nieuwolda, 
Finsterwolde en Westerlee. De grotere bossen zoals De 
Hoogte in Heiligerlee en het bos bij Finsterwolde zijn van 
Staatsbosbeheer. Het Midwolderbos is het oudste bos van 
de gemeente Oldambt. 

Nieuwe natuur, Blauw Oldambt?
In het Oldambt had de landbouw het rond 1980 erg zwaar. 
Om het gebied weer aantrekkelijk te maken kwam men 
met een heel bijzonder idee:  we gaan een meer graven, 
het Oldambtmeer.

In 2005 draaide (toen nog) koningin Beatrix de kraan open 
en zette een reusachtig stuk landbouwgrond onder water 
(800 hectare). Er kwamen huizen aan het water en er wer-
den nieuwe natuurgebieden aangelegd. Tegenwoordig 
komen steeds meer mensen naar het gebied, maar ook 
steeds meer planten en diersoorten.
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Operatie Boomfeestdag: Maak ’t buiten beter!
Het thema van de Boomfeestdag van dit jaar is ‘Operatie 
Boomfeestdag: Maak ‘t buiten beter!’. Daarbij ga jij helpen, 
samen met je klasgenoten; in totaal 385 andere kinderen 
uit heel Oldambt. Want het planten van bomen is belang-
rijk voor de natuur, het klimaat en schone lucht. Op deze 
manier wordt iedereen op een leuke en positieve manier 
verbonden met de natuur. Jijzelf levert op deze dag een bij-
drage aan een groene, duurzame en dus leefbare wereld.  
Het is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelstel-
lingen dat er nieuwe bomen geplant worden. Dus ... tijd 
voor ‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t buiten beter!’    

Wat ga jij doen op 14 maart?
Het wordt op woensdag 14 maart een leuke, gezellig 
drukke dag waarop jij ook de handen uit de mouwen gaat 
steken. De burgemeester opent de dag en met z’n allen 
planten we bomen in De Hoogte, het bos van Staatsbosbe-
heer bij Heiligerlee, en een Bomencirkel en schoolbomen in
Blauwestad. Er zijn veel essenbomen gekapt in onze 
gemeente en in de bossen van Staatsbosbeheer, zoals De 
Hoogte, omdat ze ziek zijn. De bomen lijden aan essentak-
sterfte, een agressieve schimmelziekte waaraan veel essen 
dood gaan. Staatsbosbeheer roept jouw hulp in om tijdens 
de Nationale Boomfeestdag een start te maken met de 
Essenvervang-campagne. In dorpsbos De Hoogte worden 
daarom meer dan duizend nieuwe bomen geplant. 

Gemeente Oldambt viert de 
Boomfeestdag met jou!
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Ook in Blauwestad planten we nieuwe bomen tijdens de 
Boomfeestdag. Dit gebeurt vlakbij De Wilgenborg, waar de 
langste fietsbrug van Europa wordt aangelegd: de Blauwe 
Loper. Deze fiets- en voetgangersbrug (over snelweg A7 en 
het Winschoterdiep) vormt straks een nieuwe verbinding 
tussen Winschoten en Blauwestad en het Oldambtmeer. 
Hier wordt een Bomencirkel geplant. Deze cirkel bestaat 
uit twaalf bomen en wordt door een aantal  leerlingen van 
de deelnemende basisscholen samen met onder andere 
Prinses Irene, Boomfeestdagvoorzitter Albert Verlinde, bur-
gemeester Pieter Smit en gedeputeerde Henk Staghouwer 
(een soort minister van de provincie Groningen) geplant. 

Met de voorbereidingen op school, en natuurlijk op de 
Boomfeestdag zelf, wens ik jou namens het college van 
burgemeester en wethouders, heel veel plezier! Uiteraard 
hoop ik dat wij met zijn allen een leuke, feestelijk en leerza-
me dag hebben. Samen zorgen we er voor dat Oldambt 
nóg groener en nog mooier wordt. 

Laura Broekhuizen
wethouder Natuur en duurzaamheid

Gemeente Oldambt viert de 
Boomfeestdag met jou!
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Prinses Irene en 
het NatuurCollege

Prinses Irene is dit jaar eregast bij de Boomfeestdag; en 
dat is niet voor niets, want zij zet zich al jaren in voor de 
natuur en vooral om kinderen én ‘grote mensen’ bewust te 
maken hoe belangrijk de natuur is voor een gezond 
klimaat en dus voor de Aarde. Daarom heeft de prinses het 
NatuurCollege opgericht. 
Dit college zet zich in mensen te verbinden met de natuur. 
Wij zijn namelijk, net als planten, bomen en dieren, onder-
deel van de natuur, maar……dit wordt heel vaak verge-
ten. 

Wij denken dat we ook zonder dieren en planten kunnen 
leven, maar voor een gezonde natuur geldt: alles samen 
en samen voor alles! Elke plant en dier is belangrijk om de 
natuur gezond te houden. Daarom is het zo belangrijk dat 
wij ons één voelen met de natuur, ermee verbonden zijn: 
pas dan zijn we er zuinig op en willen we dat die natuur 
nooit meer vernietigd wordt. Toch?

Verbondenheid met bomen is een mooi voorbeeld. Als 
iemand zelf een boom plant, heeft hij of zij daar een speci-
aal gevoel bij dat nooit meer vergeten 
wordt. Als deze boom dan ook nog ge-
plant wordt met klasgenootjes én tijdens 
de schooluren, dan is dat helemaal 
een gezamenlijk verbond. We gaan er 
dus van uit dat ook jij je na deze Boom-
feestdag blijft herinneren wat je gedaan 
hebt voor de natuur!
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Algemene informatie
Regels zijn nooit leuk, daarom zo min mogelijk regels op deze dag. 
Maar we willen vooraf wel een paar belangrijke punten met jullie 
afspreken.  

Follow the leader... 
Jullie juf of meester deelt jullie groep in clubjes van 10 personen. 
Ieder clubje krijgt een clubleider. De clubleiders moeten jullie zelf,  
samen met je juf of meester, regelen. Vraag dus je ouders, je buur-
man, je tante of een grote broer of ze jullie willen begeleiden. Op 
de Boomfeestdag blijf je de hele dag bij je clubleider. Je juf of 
meester moet uiterlijk woensdag 7 maart via info@boomfeestdag.nl 
het aantal clubleiders en hun voor- en achternaam mailen.   
Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 14 maart aanstaande en dus kan het 
sneeuwen, regenen of de zon kan stralend schijnen. Wat trek je 
aan: je bikini of je winterjas? Het laatste is het beste. Je bent veel 
buiten, kleed je dus warm aan. Neem ook je regenpak mee. Om-
dat we op een bouwterrein lopen, kan het modderig zijn, dus neem 
je laarzen en een plastic zak mee om je modderige laarzen in te 
doen. Van ons krijg je een uniek Boomfeestdag T-shirt en de enige 
echte BP-Boom-Pet. Trek dit shirt over je jas aan en zet je pet op, zo-
dat iedereen kan zien dat jij de Boomfeestdag aan het vieren bent.  

Honger... 
Van de Boomfeestdag krijg je op de dag zelf iets te drinken, wat 
lekkers en fruit. Je moet wel zelf je lunchpakketje (eten en drinken)
meenemen zodat je hier tussendoor lekker van kan smullen.

Volg de bordjes...  
Per school/groep krijg je vanuit de Boomfeestdag een eigen Boom-
feestdagbegeleider. Hij/zij heeft een bord met de naam en groeps- 
nummer van de school bij zich. De Boomfeestdagbegeleider is
herkenbaar aan een lichtgrijze sjaal. De begeleider weet precies 
hoe het programma in elkaar zit en waar je naar toe moet, dus... 

follow the leader!
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Boomfeestdag-presentatoren

Luc Weegels
Boomfeestdag-presentator 
Luc Weegels is al jaren nauw 
betrokken bij de Boomfeest-
dag. Hij is zanger en schrijft 
al zijn teksten zelf. Bomen 
inspireren hem om de mooi-
ste liedjes te maken. Speci-
aal voor de Boomfeestdag 
schreef hij ‘Come on, come 
on!’ en ‘Alles komt tot leven!’ 

Joost Hoebink
Boomfeestdag-presentator Joost 
Hoebink houdt zoveel van bomen en 
bossen dat hij het liefst boswachter 
was geworden. Maar hij is bang voor 
spinnen en andere beestjes. 
Gelukkig vindt Joost presenteren 
ook erg leuk: hij presenteerde het 
Basisschool Debattoernooi en voor 
UNICEF de Kleine Prinsjesdag. En hij 
interviewde Mark Rutte en André 
Kuipers samen met een heleboel 
kinderen.
Op de Boomfeestdag zal Joost jullie 
het woord geven bij onder andere 
het GroenDebat!
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Boomfeestdag-programma

09:15 uur  Ontvangst kinderen bij boerderij De  
  Hoogte + welkom door Boomfeestdag-  
  presentatoren Joost en Luc

09:30 – 09:45 uur Officiële aftrap door Burgemeester Smit  
  en Boomfeestdag-voorzitter Albert 
  Verlinde 

09:45 – 10:30 uur  GroenDebat olv Albert Verlinde en 
  ingeleid door Prinses Irene

10:30 – 11:30 uur Start wandeling deel van Beleefroute 
  van de Slag bij Heiligerlee

11:30 – 12:15 uur Start planten op De Hoogte met kinderen 
  als start Essenvervang-campagne

12:15 – 13:00 uur Met de bus naar projectbureau 
  Blauwestad

Attentie: jullie lunchen in de bus (eigen lunchpakket)

13:00 – 13:30 uur  Start aanplant Bomencirkel en 
  Schoolbomen 

13:30 – 13:45 uur Slotact bij Blauwestad door ...?

13:45 uur  Terug naar school met de bus
 

IEDER KIND EEN BOOM
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Boomfeestdag-GroenDebat
Tijdens de Boomfeestdag doen jullie mee aan het 
GroenDebat. Jullie gaan in debat over waarom bomen 
en bossen zo belangrijk zijn voor een gezond klimaat.
Wie van jullie dat het beste doet, is de winnaar. En dan krijg 
je van de jury een prachtige prijs! 
Dus vlug doorlezen, dan kan je daarna snel aan de slag om 
te oefenen!

Het is heel handig als je goed kan debatteren. Je leert over-
tuigend spreken, luisteren en de goede argumenten te ge-
ven. Zo leer je om je mening met zelfvertrouwen voor een 
groep te geven. Ook kom je erachter dat je niet altijd gelijk 
hebt. Daarnaast leer je door het debatteren ook nog eens 
om een standpunt van meerdere kanten te bekijken. 
 
Op school kun je alvast oefenen door een eigen 
GroenDebat te houden. Hoe? Je leerkracht ontvangt van 
ons 3 stellingen. Wat vind je van deze stellingen? Ben je het 
er mee eens? Of juist helemaal niet? Kun je argumenten 
bedenken om duidelijk te laten horen wat jij er van vindt? 
En kun je argumenten bedenken die de ‘tegenpartij’ kan 
gebruiken en heb je daar een mooi tegenargument bij?

Als je gaat debatteren, onthoud dan dat luisteren heel
belangrijk is en dat alle meningen meetellen! Heel veel 
plezier en tot op de Boomfeestdag!
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Boomfeestdag-GroenDebat
De stellingen vind je op 
boomfeestdag.nl/nationaleviering2018
Je juf of meester kan ze op het digibord laten zien. 

Organiseer op school jullie eigen GroenDebat. Hier volgen acht 
stappen om in de klas het debat te houden:  

Stap 1
Maak twee groepjes van vijf leerlingen. Elk groepje krijgt een 
aanvoerder. De juf of meester is de debatleider en houdt de 
tijd van de debatrondes bij. De rest van de klas is jury. 

Stap 2
Lees de stelling op het digibord via boomfeestdag.nl/
nationaleviering2018. Het ene groepje bedenkt ar-
gumenten voor de stelling. Het andere groepje verzamelt te-
genargumenten. Het gaat daarbij niet om je eigen mening 
maar om goede argumenten! Zoek op internet naar feiten om 
je stellingen te onderbouwen.

Stap 3
Dan begint het debat. Vraag allereerst de juryleden wie voor 
de stelling is en wie tegen de stelling is. 

Stap 4 
Vervolgens krijgt de aanvoerder van elk team 1 minuut de tijd 
om aan de klas te vertellen wat de belangrijkste argumenten 
voor of tegen de stelling zijn.

15
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Boomfeestdag-GroenDebat
Stap 5
Daarna gaan de teams 5 minuten met elkaar in debat. Ze re-
ageren om beurten op elkaars argumenten. Na vijf minuten 
wordt het debat gestopt. Dan krijgen de teams kort de tijd om 
te overleggen over hun eindtoespraak.

Stap 6
Nu mag elke leerling die debatteert nog één slotzin zeggen. 
Eerst krijgen de leerlingen uit team 2 één voor één het woord 
voor hun slotzin met een argument tegen. Daarna geven de 
leerlingen uit team 1 hun argumenten vóór de stelling. 

Stap 7
De juryleden mogen na het debat weer hun mening geven. 
Zijn ze nog steeds voor de stelling? Of nog steeds tegen? Is er 
iemand van mening veranderd? En waarom? 

Stap 8
De klas beoordeelt beide teams. Hebben ze bijvoorbeeld dui-
delijk gesproken, legden ze de argumenten goed uit en rea-
geerden ze goed op de tegenpartij? De klas geeft tips aan de 
teams. Daarna kiezen de leerlingen door vingers op te steken 
een winnend team.

Bron: Nederlands Debat Instituut 
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Beleefroute De Slag bij Heiligerlee
Tijdens de Boomfeestdag ga je ook op pad door het na-
tuurgebied De Hoogte. Je gaat vanuit boerderij De Hoogte 
richting de locatie waar bomen geplant worden. Je loopt 
door lanen, langs graslanden en bossen. De route gaat 
over een klein deel van de bestaande beleefroute De Slag 
bij Heiligerlee. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat, tijdens de 
tachtigjarige oorlog, deze veldslag plaatsvond. Tijdens de 
beleefroute maak je kennis met karakters die je een beeld 
geven hoe mensen hier vroeger tijdens de tachtigjarige 
oorlog gestreefd/ geleefd hebben. 
 
Je doet tijdens de route diverse opdrachten. Je gaat ver-
schillen ontdekken tussen soorten bomen. Ook leer je hoe je 
op een makkelijke manier de hoogte van een boom te we-
ten kan komen, zonder dat je met een meetlat in de boom 
hoeft te klimmen. Wist je ook dat de natuur een snackbar is 
voor kleine beestjes? Ontdek welke beestjes hier leven.    

Samenwerkende organisaties voor de Beleefroute zijn
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Bomen planten en wensblad
Op de Boomfeestdag ga je in groepjes planten. Belangrijk is 
dat de bomen niet te diep worden geplant! Als ze te diep 
staan, krijgen ze geen lucht en gaan ze dood. Ook moeten 
de bomen niet scheef, maar rechtop in de aarde staan. Zorg 
dat alle wortels goed bedekt zijn. Planten doe je met een 
aantal klasgenoten samen: de een houdt de boom vast, ter-
wijl de anderen de aarde erbij scheppen. Stamp de grond 
halverwege een beetje aan en wissel zonodig van taak. 

Maak voor jouw boom een Boomwens:

Maak voor 14 maart aanstaande jouw wens.Knip van stevig karton (maximaal A5) een boomblad uit. Dit wensblad vind je op Boomfeestdag.nl/nationaleviering2018. Het wensblad moet je NIET plasificeren; plastic is  heel slecht als dat in de natuur terecht komt.
Zet op het blad je naam en je wens voor jouw boom en jouw groene toekomst. Hang het blaadje met een touwtje aan jouw boom.

Deze bomen gaan jullie planten: 

Noorse esdoorn - Gewone esdoorn - 

Berk - Haagbeuk - Tamme kastanje -

Hazelaar- Meidoorn - Eik - Linde -

Gewone vogelkers - Ribes -Zwarte bes-

Kruisbes - Egelantier - Wilde appel - 

én 14 verschillende soorten fruitbomen: 

de appel, kers en peer.
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Wormen
Wormen rare, nutteloze beesten? Echt niet!! Een worm is heel be-
langrijk voor de bomen. 

Een regenworm graaft in de grond en maakt zo een 
gangenstelsel. Daardoor komt er zuurstof in de bodem. Ook kan 
daardoor het water sneller worden aangevoerd ... én afgevoerd. 
Planten en bomen maken gebruik van die gangen om hun wortels 
in te laten groeien. De regenworm poept op en onder de grond. 
Wormenpoep is makkelijk opneembaar eten voor bomen en plan-
ten.

Een worm doet dus heel nuttig werk, daarom ga jij  wormen bij jullie 
boom uitzetten.

De regenwormen zitten in een doos. Pak een handje regenwormen 
en zet ze in een hoopje bij elkaar op de grond. De regenwormen 
gaan nu hun eigen weg!
Niet met de wormen gooien of op gaan staan, de boom heeft alle 
wormen hard nodig.

Op boomfeestdag.nl/nationaleviering2018 vind je heel 
veel leuke informatie over de worm. Hier wordt ook precies uitge-
legd hoe jij de wormen moet uitzetten.

Scheppen met een schop
Om bomen te planten heb je natuurlijk een schop 
nodig. Tijdens de Boomfeestdag krijg jij je eigen 
schop die je de hele dag kunt gebruiken én die je 
na afloop mee naar huis mag nemen!

Deze schop is best bijzonder want hij is gemaakt van 
essen-hout.
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Boomfeestdag-Bomencirkel
en Schoolbomen

Aan de voet van de nieuwe brug, bij het evenemententer-
rein van Blauwestad gaan we de Bomencirkel planten van 12 
bomen, omdat Oldambt de 12 provincies vertegenwoordigt
 
Een prachtige locatie met heel veel natuur en water. Hier vind 
je het strand waar je kunt zwemmen en spelen, maar bijvoor-
beeld ook een ‘kathedraal van wilgen’, de Wilgenborg. Voor 
zover wij weten is de Wilgenborg het eerste levende bouw-
werk in Nederland van dit formaat. Een natuurlijk kunstwerk 
dat mee verandert met de vier seizoenen en de elementen. 
Geen moment zal dit imposante bouwwerk hetzelfde zijn. Ga 
er maar eens midden in staan en kijk omhoog naar de lucht 
en de takken.

Naast de Wilgenborg vind je in het gebied ook het Triadeem: 
een speel- en belevingsplek gemaakt van zwerfkeien. Het ligt 
vlakbij het Strand Zuid en iedereen mag er spelen met het wa-
ter, het zand en de stenen. 

De Bomencirkel wordt extra bijzonder: hij bestaat voor het 
eerst uit verschilende soorten bomen:
3 esdoorns, 2 berken, 2 essen, 1 haagbeuk, 2 eiken en 2 lindes. 
Dat wordt een schitterend kleurrijk geheel.

Op dit terrein worden ook de SchoolBomen geplant: 11 es-
doorns in verschillende hoogtes en kleuren. Zo hebben jullie 
als school een blijvend aandenken aan deze Boomfeestdag.  
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Boomfeestdag-slotact

En het einde van deze feestelijke 
groene dag sluiten we spetterend 
af met een optreden van niemand 
minder dan ...

Nee dat verklappen we nog niet. 
Maar het wordt super!

ik heb een handtekenin
g van: 
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Boomfeestdag-Lesbrief
Wil je alles leren over bomen? 
Wil jij weten welke vruchten 
aan de bomen hangen en 
wat de essentaksterfte is?

Vraag je juf of meester om de  
lesbrief-2018 te downloaden 
via 
Boomfeestdag.nl/
nationaleviering2018

Los in ‘t Bos

Altijd al boswachter willen zijn en jonge dieren helpen? Dat 
kan nu met de stoere game ‘Los in ‘t Bos’ dat je buiten speelt 
op een smartphone of tablet. 
De ‘Los in ’t Bos’- app maakt  van dezelfde techniek als Poké-
mon Go. Ga naar buiten met je smartphone en leer op een 
leuke manier over het belang van bomen, dieren en bossen! 

De game kun je gratis downloaden en is geschikt
voor Android (Google Play) als voor Apple (App Store).
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Ik ga naar de Boomfeestdag en neem mee
Ik ga naar de Boomfeestdag en ga vooraf samen 
met juf of meester:
° Clubleiders zoeken (per groepje van 10 kinderen een clubleider) en
   uiterlijk woensdag 7 maart aanstaande het aantal begeleiders mailen    
   naar info@boomfeestdag.nl
° Het wensblad downloaden en een boomwens schrijven + touwtje  
   aan wensblad maken
° Oefenen voor het GroenDebat
° De informatie over wormen lezen
° De Boomfeestdag-Lesbrief klassikaal behandelen

Wat je nog krijgt van de Boomfeestdag:
Vooraf:
° De naam van jullie Boomfeestdagbegeleider 
° Groepsnummer voor jullie klas en de bustijden
° De stellingen voor het GroenDebat

Op 14 maart:
° T-shirt voor over je jas en de enige echte BP-Boom-Pet
° Een stemkaart voor het GroenDebat
° Een tasje vol leuke verrassingen

Ik ga naar de Boomfeestdag en ik neem mee: 
° Laarzen en een plastic zak waar je laarzen in kunnen
° Boomwensblad aan een touwtje
° Lunchpakket (eten & drinken)
° Regenpak
° Goede zangstem 
° En natuurlijk dit boekje

Ik ging naar de Boomfeestdag en 
ik nam mee terug: 
° Een hoop kennis over bomen 
° Een heel leuke herinnering 
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Stichting Nationale Boomfeestdag
Postbus 330

5000 AH Tilburg
Telefoon: 013 - 707 48 50 
www.boomfeestdag.nl
info@boomfeestdag.nl

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt samen met 

Staatsbosbeheer;

activiteiten voor 2018 worden mede mogelijk gemaakt 

door  het IVN met als hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, BP Nederland, 

Faber Halbertsma Groep, Robin Energie, 

Gemeente Oldambt, Provincie Groningen/

projectbureau Blauwestad


