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63ste editie Nationale Boomfeestdag

Staatsbosbeheer ondersteunde deze oproep 
en richtte in 1957 de Boomfeestdag op!

Elk jaar staat er één gemeente in de landelijke schijnwerpers en dat is dit 
jaar jullie gemeente! Haarlemmermeer organiseert samen met Stichting 
Nationale Boomfeestdag een dag voor jullie, waarvan ik zeker weet dat 
je hem nooit zal vergeten zal. Waarom ik dat zo zeker weet? 

Bomen planten 
Nou als eerste: omdat jij met je klasgenoten en met nog meer dan 300 
andere kinderen uit jouw gemeente bomen en struiken gaat planten in 
PARK21, op Landgoed Kleine Vennep. Dit lijkt logisch want het is toch 
Boomfeestdag, zou je zeggen! Dat klopt, maar het mooie is dat dit jaar 
“Ieder kind een Boom” het thema van de Boomfeestdag is. De gemeente 
heeft daarom besloten dat dan ook echt ieder kind dat meedoet aan de 
Boomfeestdag een boom of struik mag planten. Op verzoek van NMCX 
zijn dat bomen en struiken waar vooral bijen van houden, maar er zijn ook 
struiken bij waaraan vruchten komen die je over een paar jaar kan eten 
of er jam van kunt maken. Denk maar eens aan hazelnoten en rozen-
bottels…

Thema: ieder kind een boom
KinderKlimaattafel
Als tweede: je gaat iets doen wat nog niet eerder gebeurd is: we gaan 
namelijk met z’n allen de KinderKlimaattafel lanceren! Uniek in ons land 
en jij bent er bij! Op bladzijde 8 lees je er meer over.

Op 13 maart wordt ook, door het Planbureau voor de Leefomgeving,  
bekend gemaakt hoeveel het gaat kosten om het klimaat weer gezond 
te maken. Omdat ze het planten van bomen door jullie en de Kinder-
Klimaattafel zo belangrijk vinden, heeft het Planbureau besloten om hun 
presentatie pas te doen als de Boomfeestdag is afgelopen! 
Woensdag 13 maart wordt dus een echte klimaatdag: ‘s morgens onze 
Boomfeestdag en ‘s middags de belangrijke presentatie van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving.

Veel plezier met het lezen van deze Kidsgids en met alle voorbereidingen. 
Tot ziens op 13 maart!

Peter Derksen,
directeur Stichting Nationale Boomfeestdag
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IEDER KIND EEN BOOM

Weten jullie dat er al sinds 1957 een Boom-
feestdag wordt gevierd in Nederland? De re-
den was dat de Verenigde Naties in 1953 een 
Klimaatvergadering hield, waarbij alle landen 
werden opgeroepen om heel veel bomen te 
planten. Het planten moest gebeuren met kin-
deren want, zeiden ze, de kinderen hebben 
de toekomst! 



Welkom in Haarlemmermeer
Een boom voor ieder kind in Haarlemmermeer 
Dit jaar is Haarlemmermeer gastgemeente voor de Nationale Boomfeest-
dag. We zijn er trots op dat we op 13 maart samen met jou en een grote 
groep andere kinderen 350 bomen gaan planten in PARK21. Bomen en 
ander groen zijn belangrijk, want ze maken je leefomgeving mooier en 
gezonder. Bomen zorgen voor zuurstof en er leven ongelofelijk veel grote 
en kleine dieren in, op en om een boom. Haarlemmermeer heeft al veel 
bomen en groen en op 13 maart gaan we het nog groener maken. 

150.000 mensen en veel te beleven
Jij woont in Haarlemmermeer. Een bijzondere gemeente van kleine dor-
pen en grotere plaatsen. In totaal 31 kernen die samen een gemeente 
zijn. Wist je dat in onze gemeente meer dan 150.000 mensen wonen?  

Het aantal inwoners van Haarlemmermeer groeit nog steeds. Veel jonge 
mensen vinden ruim en groen wonen op een centrale plek in de Rand-
stad prettig. Haarlemmermeer staat dan ook op de 8e plaats in de top 10 
van meest aantrekkelijke woonplaatsen in Nederland.

Onze gemeente ligt midden in de Randstad, tussen de grote steden Den 
Haag en Amsterdam. Ook Luchthaven Schiphol ligt in onze gemeente. 
Met zoveel mensen en transportmogelijkheden in de buurt, is Haarlem-
mermeer ook een plek waar Nederlandse en internationale bedrijven zich 
graag vestigen. We zijn de economische motor van Nederland.

In Haarlemmermeer vinden ruim 80 grote en kleine evenementen per 
jaar plaats. Je kent misschien Mud Masters Family en hebt vast wel eens 
gehoord van Mysteryland. Cultuurhistorisch erfgoed als stoomgemaal 
De Cruquius en ‘de Stelling van Amsterdam’ zorgen ervoor dat onze ge-
meente ook aantrekkelijk is voor bezoekers uit binnen en buitenland.
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Welkom in Haarlemmermeer
Vóór 1852, was het grootste gedeelte van Haarlemmermeer water: het 
Haarlemmermeer. Alleen de dorpen buiten de ringdijk - Haarlemmerlie-
de, Spaarnwoude en Halfweg - bestonden toen al. Het Haarlemmermeer 
werd drooggelegd, ingepolderd, en daarna door pioniers bebouwd en 
in gebruik genomen. Nog altijd zijn er veel weilanden en sloten. Aan dat 
landschap kun je zien dat we in een polder wonen. 

Groen gemaakt
Net als de akkers, de sloten, de huizen, de wegen en de bedrijven, zijn ook 
de bossen in Haarlemmermeer door mensen aangelegd. Het grootste bos 
is het Haarlemmermeerse Bos. Dagjesmensen, wandelaars, trimmers, fiet-
sers, bootcampers, zwemmers, surfers, hondenbezitters, ruiters en sportvis-
sers komen hier graag. Een deel van dit bos hoorde in 2002 bij de Floriade, 
de wereldtuinbouwtentoonstelling waar onder andere de nieuwste voor-
beeldtuinen en bijzondere planten te zien zijn. In het jaar van de Floriade 
was Haarlemmermeer ook al gastheer van de Nationale Boomfeestdag 
en hebben we bomen geplant in het Haarlemmermeerse Bos.  

Wat meer naar het zuiden, vlakbij Nieuw-Vennep ligt Venneperhout. Ei-
genlijk is het meer park dan bos. De natuur en het groen zijn er nog niet 
volwassen, want dat heeft, net als alles in de natuur, tijd nodig om te 
groeien. Je kan er wel heerlijk wandelen, een rondje hardlopen, paardrij-
den, vliegeren of picknicken.

Er zijn nog veel meer groene plekken in Haarlemmermeer, maar ik daag 
je uit om die als een echte Haarlemmermeerder zélf te ontdekken. Samen 
gaan we nog meer bomen planten in het nieuwe groene leer-, speel-, 
ontspan- en ontdekpark PARK21.

haarlemmermeer.nl



Welkom in Haarlemmermeer
 ieder Kind een Boom
Op Nationale Boomfeestdag planten we 350 jonge bomen. Ook planten 
we 12 grotere bomen in een Bomencirkel, voor elke provincie één. Net 
als voorgaande jaren doen ruim 280 gemeenten in Nederland mee, met 
zo’n 100.000 kinderen die op Boomfeestdag 200.000 bomen en struiken 
planten. Als je al die bomen en struiken bij elkaar zet, zijn dat ongeveer 80 
voetbalvelden vol.  

Boomfeestdag wordt dit jaar voor de 63ste keer gehouden en is actueler 
dan ooit. Het planten van bomen is namelijk een van de maatregelen 
voor een beter klimaat. Bomen maken met hun bladgroen zuurstof uit 
CO2. Je snapt dat we daarom bomen nodig hebben om het klimaat te 
verbeteren. 

KinderKlimaattafel
De Nationale Boomfeestdag valt dit jaar toevallig in de week vóór de pro-
vinciale- en waterschapsverkiezingen. Klimaat staat bovenaan in de ver-
kiezingsprogramma’s vanwege de 5 Klimaattafels en het Klimaatakkoord. 
Daar heb je vast wel over gehoord. Kinderen hebben hun stem  daar niet 
kunnen laten horen. Dit jaar gaan we daarom op Boomfeestdag naast 
bomen planten, iets doen dat nog niet eerder is gedaan: we houden de 
KinderKlimaattafel. 

De KinderKlimaattafel is een debat tussen kinderen en volwassenen (lo-
kale, provinciale en landelijke politici en bedrijven). De vraag is: hoe den-
ken jullie over klimaatoplossingen en wat zouden politiek en bedrijfsleven 
volgens jullie moeten doen voor een leefbare gezonde toekomst? Ik ben 
heel benieuwd naar jullie ideeën.

Fijn dat je mee doet met Boomfeestdag 2019!

Mariette Sedee, 
wethouder Ruimtelijke ordening, 
Milieu en Agrarische zaken

            Binnenlocatie
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PARK21 
PARK21 is een groeiend park 
voor iedereen en ligt tussen 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
Het park heeft een grootte van 
wel 1.000 hectare. 

In Haarlemmermeer komt een 
aantal typisch Nederlandse 
kenmerken samen: het droog-
leggen van het Haarlemmermeer in 1852, 
de strakke lijnen van de polder, de akkerbouwcultuur en de boeren-
erven. Een van deze boerenerven is Landgoed Kleine Vennep, waar de 
Boomfeestdag gaat plaatsvinden. In PARK21 willen we graag het ver-
haal van de polder, van Holland, vertellen.

In PARK21 is van alles te beleven. Het eerste deelgebied is al aange-
legd. Verschillende wandel-, fiets- en ruiterpaden slingeren door het 
groene gebied. Deze paden brengen je bij verschillende onderdelen in 
het park. Je vindt hier speeltuin Kleiland, met speeltoestellen die te ma-
ken hebben met de geschiedenis van Haarlemmermeer. Zo beelden de 
speeltoestellen het Cruquiusgemaal, een vliegtuig en de drooglegging 
uit. Naast Kleiland ligt het bijenpaleis. De lokale imkervereniging zorgt 
hiermee dat de bijen een heerlijke plek hebben om te leven. 
Iets verderop ligt Klimpark21. In dit klimpark kun je op verschillende hoog-
tes klimmen. En binnenkort opent het eerste Nederlandse Electrische 
motorcrosscircuit in PARK21.  

Bij de Parklanden-boeren kun je genieten van een houthakdag en het 
koeiendansen, in de zomer wandelen tussen de gewassen en boeren-
golfen en in het najaar je eigen aardappels rooien en direct daarna 
frietjes bakken. Hoe leuk is dat!



 Plantlocatie
Midden in Haarlemmermeer, aan de rand van PARK21, ligt Landgoed 
Kleine Vennep. Het hart van het Landgoed is de grote boerderij. De 
boerderij is een rijksmonument. Bijzonder is dat de boerderij al sinds de 
drooglegging van de polder in handen is van de familie Molenaar. Het 
Landgoed is nu nog omgeven door eindeloze polders en vergezichten. 
De komende jaren zal dit veranderen door de ontwikkeling van PARK21. 
Naast de boerderij staat een ander rijksmonument: De Harp. Dit is de 
naam van een van de bruggen over de Hoofdvaart die ontworpen is 
door Santiago Calatrava. De Hoofdvaart is geen monument, maar wel 
karakteristiek voor onze polder. Een prachtlocatie dus voor de Boomfeest-
dag 2019, vol oude en nieuwe verhalen.
 
De familie Molenaar heeft be-
sloten om de boerderij en de 
gronden die er omheen liggen 
te ontwikkelen tot een mooi 
Landgoed. Na ruim 150 jaar 
geboerd te hebben op deze 
locatie, stoppen ze met het 
boerenbestaan. Natuurlijk met 
pijn in hun hun hart. De overige 
landbouwgronden zijn aange-
kocht door de gemeente. De 
gemeente gaat hier PARK21 
ontwikkelen. 
De familie Molenaar werkt graag mee aan de Boomfeestdag omdat zij 
graag de verbinding wil leggen tussen de verhalen uit de polder en de 
kinderen uit Haarlemmermeer. De afgelopen jaren zijn er al een paar 
mooie en drukbezochte evenementen gehouden op het Landgoed. 

Aan de entree van het Landgoed gaan we de grote bomencirkel plan-
ten. 12 iepen voor iedere provincie één. Aan de achterkant van het erf 
planten we in uitgezette vakken circa 350 bomen. De open ruimtes tussen 
de vakken zijn straks beschutte ruimtes waar bijvoorbeeld (kinder)theater-
voorstellingen mogelijk zijn. Ook planten we nog een aantal fruitbomen.  

Programma

09:00 Ontvangst

09:30 Opening in Landgoed Kleine Vennep

09:35 Interview Onno Hoes (burgemeester Haarlemmermeer) en 
 Albert Verlinde (voorzitter Boomfeestdag)

09:45 Verzamelen klimaat ideeën voor de KinderKlimaattafel

10:00  Warming up voor bomen planten en opening 
 KinderKlimaattafel met Klimaatlied ‘Feller dan het licht’ door  
 FOURCE

10:05  Start KinderKlimaattafel

10:10  Start planten bomen (incl. 31 Dorpskern-bomen)

11:15  Planten Bomencirkel door kinderen en eregasten

12:15  Overhandiging KinderKlimaat-advies door kinderburgemeester 
 Julia Pieters aan de voorzitter van de Klimaattafels, Ed Nijpels

12:30 Lunch

13:15  Slotact: FOURCE

13:30  Einde Nationale Viering Boomfeestdag-2019
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BFD presentatoren Klimaatlied ‘Feller dan het licht’
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Luc Weegels
Boomfeestdag-presentator Luc 
Weegels is al jaren nauw betrokken 
bij de Boomfeestdag. Hij is zanger 
en schrijft al zijn teksten zelf. Bomen 
inspireren hem om de mooiste liedjes 
te maken. Speciaal voor de Boom-
feestdag schreef hij bijvoorbeeld 
‘Come on, Come on!’ en ‘Alles komt 
tot leven’, maar ook het klimaatlied 
van FOURCE ‘Feller dan het Licht’. 
Voor Jeroen van der Boom schreef 
hij het nummer ‘Jij”. 

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 Basis-
school Debattoernooi en voor UNICEF 
de Kleine Prinsjesdag. En hij interview-
de Mark Rutte en André Kuipers 
samen met een heleboel kinderen.
Op de Boomfeestdag zal Joost jullie 
het woord geven bij de KinderKlimaat-
tafel.

Hey, pak m’n hand
En hou je ogen dicht
Hey, want de dag
Toont nu haar gezicht

Ik zou je willen laten zien
Dat vliegen zonder vleugels kan
Een wereld die je zo verdient
Ligt voor ons als je met me landt

Jij en ik schijnen daar samen 
feller dan het licht
Wij weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, 
niets is minder waar
Jij en ik schijnen daar samen 
feller dan het licht
Nu we weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, 
niets is minder waar

Als ik kijk naar je lach
Lijkt de aarde stil te staan
We dansen door de nacht
Tot de zon weer op zal gaan

Ik zou je willen laten zien
Dat vliegen zonder vleugels kan
Een wereld die je zo verdient
Ligt voor ons als je met me landt

Dus baby luister heel goed naar me

Jij en ik schijnen daar samen feller dan het licht
Wij weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, niets is minder waar
Jij en ik schijnen daar samen feller dan het licht
Nu we weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, niets is minder waar

tekst: Luc Weegels en Joost Griffioen 
muziek: Jeroen Rombouts

Op Boomfeestdag.nl/
nationaleviering2019 
vind je dit nummer.

Hoor wat ik zeg, ik kan je leiden en verleiden
We kunnen samen weg, ja op weg naar nieuwe tijden
Samen is het dikker, we gaan never nooit meer scheiden
Schijnen feller dan het licht en we gaan alle shit vermijden
We hebben hier iets moois, alle haters mogen gaan
Wij weten wat de waarheid is en dat we ze verslaan

Jij en ik zijn sterk, kunnen vallen en weer staan
Plant m’n droom in de toekomst, je kunt ‘t niet weerstaan

Jij en ik

Jij en ik schijnen daar samen feller dan het licht
Wij weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, niets is minder waar
Jij en ik schijnen daar samen feller dan het licht
Nu we weten wat de waarheid is
We zijn er voor elkaar, niets is minder waar

Jij en ik schijnen daar samen feller dan het licht
Wij weten wat de waarheid is
Feller dan het licht



Follow the leader
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 buurman, 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 
6 maart via info@boomfeestdag.nl het aantal clubleiders en hun voor- en 
achternaam mailen.   

Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 13 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. Omdat PARK21 modderig kan zijn, 
neem je 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, zodat iedereen 
kan zien dat jij de Boomfeestdag aan het vieren bent.  

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

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

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

Op landgoed Kleine Vennep planten jullie ook voor elk van de 31 dorps-
kernen van de gemeente een Dorpskern-boom als herinnering aan de 
samenvoeging op 1 januari 2019

Maak voor jouw boom een Boomwens:
Maak voor 13 maart aanstaande jouw wens.Knip van stevig karton (maximaal A5) een boomblad uit. Dit wensblad vind je op Boomfeestdag.nl/nationaleviering2019. Het wensblad mag je natuurlijk niet plastificeren, want plastic verteerd niet en is dus slecht voor de natuur!

Zet op het blad jouw naam en de wens voor jouw boom en jouw groene toekomst. Hang het blaadje met een katoenen touwtje aan jouw boom.



Wormen
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Wormen rare, nutteloze beesten? Echt niet!! Een worm is heel belangrijk 
in de natuur en dus ook voor de bomen en struiken die jij gaat planten

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 regen-
worm poept op en onder de grond. Wormenpoep is makkelijk opneem-
baar eten voor bomen en planten.

Een worm doet dus heel nuttig werk en daarom ga jij wormen bij jouw 
boom leggen.

De regenwormen zitten in een kartonnen doosje. Pak een handje 
regenwormen en verdeel ze onder je klasgenoten zodat iedereen 
wormen bij zijn/haar geplante boom kan leggen. Zet de regenwormen 
in een hoopje bij elkaar op de grond. De regenwormen gaan nu hun 
eigen weg!
Niet met de wormen gooien of op gaan staan, dat is niet alleen zielig 
voor de wormen, maar ook niet goed voor de boom: hij heeft deze 
gangmakers hard nodig! 

Op boomfeestdag.nl/nationaleviering2019 vind je leuke 
informatie over de worm. Hier wordt ook precies uitgelegd hoe jij de 
wormen moet uitzetten.

Bomencirkel
 

 Op het feestterrein Landgoed Kleine Vennep van deze Boomfeestdag 
gaat na 13 maart een Bomencirkel groeien. Deze cirkel bestaat uit 12 
bomen en wordt altijd geplant in een gemeente die de gastgemeente 
is voor de Nationale Viering Boomfeestdag in een bepaald jaar. Dus 
Haarlemmermeer krijgt er ook één. 

De cirkel bestaat uit 12 bomen omdat:
°  De Europese vlag uit 12 sterren bestaat. Boomfeestdag wil laten zien     

dat bomen belangrijk zijn voor de natuur en dat de natuur niet bij een  
landgrens ophoudt maar doorloopt naar alle landen. 

°  In Haarlemmermeer de aftrap wordt gegeven van de Nationale 
Boomfeestdag en jouw gemeente dus op 13 maart alle 12 
provincies vertegenwoordigt.

°  Er 12 maanden in een jaar zijn en bomen een jaar rond mooi en
belangrijk zijn.

°  Tot slot: er zijn 12 sterrenbeelden.
Mooi hè?

Deze Bomencirkel gaat bestaan uit 12 prachtige iepen en ze worden 
geplant door de eregasten en wie weet door jou! Bij de cirkel komt een 
plaquette te staan als aandenken aan deze dag. Op deze plaquette 
staan de namen van de deelnemende basisscholen en er staat een 
QR-code op. Als je deze scant kun je zien wanneer jij meegedaan hebt 
aan deze Boomfeestdag en dan weet je weer welke bomen er toen zijn 
geplant…
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Slotact
Speciaal voor deze Boomfeestdag heeft boysband FOURCE het klimaat-
lied ‘Feller dan het Licht’”opgenomen (met videoclip!). ze openen de 
KinderKlimaattafel met dit lied. FOURCE is ook de slotact van Boomfeest- 
dag-2019. Genieten dus!!
FOURCE bestaat uit Niels (13), Jannes (15), Max (16) en Ian (14). De vier 
deden individueel auditie voor het Junior Songfestival 2017 en werden 
uiteindelijk samengebracht om een boyband te vormen. Sindsdien is 
FOURCE niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld.

Dit is een handtekening 
van .....................

Ik ga naar de Boomfeestdag 
en ik 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 6 maart aanstaande het aantal begeleiders mailen    
   naar info@boomfeestdag.nl
° Het wensblad downloaden en een boomwens schrijven + katoenen 
  touwtje aan wensblad maken
° Oefenen voor KinderKlimaattafel en negen afgevaardigden kiezen
° De informatie over wormen lezen
° Klimaatlied ‘Feller dan het licht’ meezingen

Wat je nog krijgt van de Boomfeestdag:
Vooraf:
° De naam van jullie Boomfeestdagbegeleider 
° Groepsnummer voor jullie klas en de bustijden (indien van toepassing)

Op 13 maart:
° T-shirt voor over je jas en de enige echte BP-Boom-Pet
° 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 katoenen 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 
boomfeestdag.nl

info@boomfeestdag.nl

Volg Boomfeestdag ook op social media :

Stichting Nationale Boomfeestdag werkt 

samen met Staatsbosbeheer;

activiteiten voor 2019 worden mede 

mogelijk gemaakt door  het IVN met als 

hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, BP Nederland,

STIP en gemeente Haarlemmermeer.


