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Boomfeestdaglied: Het is tijd Inhoud
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Als je goed bent voor de bomen in de buurt
Krijg je van die bomen elke dag iets terug,
Iets belangrijks dat je hele leven duurt
Hun cadeau aan jou is gratis frisse lucht

’t Is onzinnig dat de mensen voor het geld
zoveel bossen in de wereld blijven kappen
Want wat kunnen we nou kopen voor ons geld
Als we straks massaal naar zuurstof moeten happen

Of vind je onze wereld mooier dan misschien
Als er straks geen stukje groen meer is te zien…..
Neeeeeeeeeeeeeeee………….!

Refrein:
  Dan wordt het tijd om iets te doen
  Aan een zorgeloze toekomst,
  Aan je eigen stukje groen
  Want als de bomen het niet pikken
  Nou dan laten ze ons stikken,
 Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen

Als je samen een begin maakt in het klein
Door te knokken voor het bos in je omgeving
Zul je zien dat er steeds vaker mensen zijn
Die gaan werken voor een groene samenleving
Dus doe maar mee en zet je in voor de natuur,

Die natuur zal je met liefde terugbetalen
En door jou kan iedereen weer op den duur
In een groene wereld rustig ademhalen

Of vind je onze wereld mooier dan misschien
Als er straks geen stukje groen meer is te zien
Neeeeeeeeeeeeeeee………….!

Refrein
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64ste editie Nationale Boomfeestdag

Het planten moest gebeuren door kinderen, want kinderen hebben de 
toekomst! Staatsbosbeheer richtte daarom in 1957 de Boomfeestdag 
op. Op 10 april 1957 plantten 1600 kinderen een paar honderd bomen. 
Tegenwoordig planten elk  jaar 100.000 jongens en meisjes zo’n 200.000 
bomen en struiken. 

Elk jaar staat er één gemeente in de landelijke schijnwerpers. Dit jaar  
is dat jouw gemeente! Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert 
samen met Stichting Nationale Boomfeestdag een dag voor jou en je 
klas, waarvan ik zeker weet dat je hem nooit zult vergeten. Waarom
ik dat zo zeker weet? 

Bomen planten 
Als eerste: omdat jij, samen met 350 leerlingen uit jouw gemeente, 
bomen en struiken gaat planten in Park Zegersloot Noord. Vanaf 10 
november krijgt dit parkbos een nieuwe naam: het Prinses IreneBos. 
Waarom denk je nu misschien? Op pagina 7 lees je er meer over!

KinderBomenTop
Maar voordat jullie bomen planten, nemen jullie eerst, in Avifauna, 
deel aan de KinderBomenTop. Jullie vertellen de volwassen gasten 
waarom bomen zo belangrijk zijn én presenteren jullie ideeën om de 
wereld gezonder te maken. Hoe jullie dat kunnen doen? Dat wordt 
door Boomfeestdag-presentator Joost Hoebink uitgelegd in een filmpje.

Boomfeestdaglied 
In dit boekje staat op pagina 2 de tekst van het Boomfeestdaglied ‘Het 
is Tijd’. Dit lied zing ik al jaren op een Boomfeestdag tijdens het planten 
van de Bomencirkel. Omdat ik op 10 november afscheid neem als 
directeur zing ik het voor de laatste keer... MET JULLIE. Met de band 
FRIDAY gaan jullie dit lied op de Boomfeestdag oefenen. Bij de 
Bomencirkel kunnen jullie het dan uit volle borst meezingen.

Ik hoop van harte dat jullie na 10 november met plezier terugkijken op 
een dag waarop jullie hebben geholpen om Nederland groener te 
maken. En dat, als je zelf kinderen hebt, je tegen hen zult zeggen: “Ik 
heb vroeger ook nog meegedaan aan de Boomfeestdag en ik weet 
nog waar mijn boom staat. Kom we gaan even naar mijn boom kijken!”

Kortom: heel veel natuurplezier en tot de 10e november

Peter Derksen,
directeur Stichting Nationale Boomfeestdag
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Weet je dat er al sinds 1957 een Boomfeest-
dag wordt gevierd in Nederland? Dat komt 
omdat de Verenigde Naties in 1953 tijdens 
een Klimaatvergadering alle landen opriepen 
om heel veel bomen te planten om de aarde 
te redden. “Want”, zei de ‘baas’ van de 
Verenigde Naties: “Als we zo doorgaan met 
het kappen van bomen en bossen zijn er in 
het jaar 2000 geen bomen meer!” Gelukkig is 
het zo ver niet gekomen...



Welkom in Alphen aan den Rijn
Hoi!
Op 10 november 2021 is het zo ver. Dan vieren we de 64ste Boomfeestdag! Het 
thema dit jaar is: Bomen maken gezond! En dat is precies wat ze doen. Wist je 
dat kinderen die in een groene omgeving leven zich gezonder, gelukkiger en 
creatiever voelen? En wist je dat leerlingen zich in een groene omgeving beter 
kunnen concentreren? Denk er maar eens over na. 

Als wethouder kom ik graag buiten. In mijn vrije tijd ga ik een paar keer per 
week hardlopen. Want bewegen vind ik belangrijk. Dat doe ik het liefste in 
de natuur. Want ik word blij van buiten zijn. En als wethouder doe ik dat ook; 
ik ga het gemeentehuis uit en praat met de inwoners van de gemeente. Ook 
met jullie. Over de speeltuinen, over afval, over goed voor elkaar zorgen en 
over veilig naar school fietsen. 

Wij hebben heel veel zin in de Nationale Viering van de Boomfeestdag dit jaar. 
Het is een eer om als Alphen aan den Rijn gastgemeente te mogen zijn voor 
deze bijzondere dag. Dit boekje helpt je bij de voorbereiding. Met bijna 350 
kinderen gaan we bomen planten en in gesprek over de toekomst bij de 
KinderBomenTop. Jullie gaan dan in gesprek met belangrijke mensen over hoe 
we nog beter voor het klimaat kunnen zorgen samen. Bereid je dus goed voor! 

De Boomfeestdag, ik heb er zin in!
Tot dan,

Wethouder Gert-Jan Schotanus
(Verantwoordelijk voor onder meer 
spelen, basisscholen, onze groene
omgeving en samen het gesprek 
aangaan).
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Van Zegersloot Noord tot 
Prinses IreneBos

Je kent vast wel het Park Zegersloot. In het 
park kun je heel veel doen. Je kunt spelen in 
het water, een rondje wandelen om de plas, 
je kunt skaten of naar een muziekfestival in de 
zomer. Je bent misschien ook wel eens naar de 
kinderboerderij, het pannenkoekenrestaurant 
en het IVN natuurcentrum geweest. Vlak 
daarachter ligt een deel van het park waar 
minder mensen komen, er leeft een kudde 
donkerbruine koeien (Galloways) en je kunt 
er wandelen. 

In het noordelijke deel van Park Zegersloot
zijn we in 2020 begonnen aan een flinke 
opknapbeurt. Op de Boomfeestdag
zouden heel veel bomen geplant worden. 
Maar de Boomfeestdag werd uitgesteld.
Omdat alle bomen en struiken toen al 
besteld waren, is het grootste deel vorig 
jaar ingeplant en heeft de natuur al een 
flinke ‘boost’ gekregen. Zo kun je in dit gebied 
nu al veel leuker spelen, wandelen en fietsen.

Wist je al dat we koninklijk bezoek ontvangen 
op de Boomfeestdag? Prinses Irene komt met 
jullie samen de bomen planten. Prinses Irene is 
de tante van onze koning en ze is in 2019 
80 jaar geworden. Al haar hele leven zorgt zij 
ervoor dat kinderen de natuur ontdekken. 
Als verjaardagscadeautje noemen we het 
opgeknapte park naar de prinses. Zegersloot 
Noord heet dus straks het Prinses IreneBos. 
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Prinses IreneBos
Op de Boomfeestdag plant je samen met 350 kinderen van veel
basisscholen uit de gemeente. Jullie openen samen met prinses Irene 
haar eigen Prinses IreneBos. Dat doen jullie in het hart van het bos waar 
een speelbos, een eetbaar bos met fruitbomen, een Tiny Forest, een bos 
voor bijen en een klimaatbos al groeien. Alle onderdelen worden met 
elkaar verbonden door paden en een Bomencirkel. Op 10 november 
komen er nog meer bomen en struiken.

Wist je dat de plas in het park op sommige plekken wel 30 meter diep is 
en door mensen is gemaakt? Al het zand dat eruit kwam, is gebruikt om 
de wijk Ridderveld op te bouwen. 
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Alphen aan den Rijn heeft een
eigen kinderburgemeester en 
zij weet zeker haar zegje te 
doen over het klimaat...
Daarom doet zij ook mee aan 
de KinderBomenTop. Zij opent 
deze top en mag later die 
dag, samen met prinses Irene 
en jullie burgemeester, bomen 
planten in het Prinses IreneBos.

Je kunt Safae, de kinderwethouders en de 
kinderraad volgen via instagram op: 
instagram.com/dekinderburgemeester

   

Kinderburgemeester Safae

foto’s park: Anton Lammers

Themabosje 
‘Eetbaar’

Themabosje 
‘Klimaat’

Themabosje 
‘Bijen’

Avifauna
Stichting Vogelpark Avifauna is de ideale plek voor een wandeling, om 
te genieten van de natuur en je ogen uit te kijken op alle bijzondere 
dieren. Maar Stichting Vogelpark Avifauna wil meer. Zij streeft naar 
soortenbehoud van kwetsbare diersoorten, natuurbescherming, 
natuurbeschermingseducatie en vogelopvang. Avifauna wil een leuke 
dag aanbieden aan haar bezoekers, maar zij wil vooral meer doen voor 
de natuur en haar dieren.

Op avifauna.nl/spreekbeurten vind je allemaal leuke 
informatie om een spreekbeurt te houden: flamingo’s, vleermuizen, 
bomen en nog veel meer. Je kunt zelfs een spreekbeurtkist gratis lenen 
bij Avifauna (borg van € 20,-). Je mag de 
spreekbeurtkist dan maximaal 10 dagen 
lenen.  

foto: Hans Doderer



Workshop The Voice of Trees
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Wat kunnen bomen volgens jou toevoegen aan een beter klimaat? 
Er wordt veel gepraat over zonnepanelen, elektrische auto’s en 
duurzame gebouwen maar over bomen hoor je niet zoveel. Toch zijn 
bomen zijn heel belangrijk: ze halen CO2 uit de lucht, vangen stikstof 
op en geven zuurstof. Ze zorgen ook voor verkoeling en ontspanning.

Joost Hoebink (zie blz. 14) vertelt in een vlog waarom bomen zo 
belangrijk zijn en geeft ideeën hoe je bomen kunt toepassen in de strijd 
tegen de klimaatverandering. Je vindt de vlog op boomfeestdag.
nl/nationaleviering2021. Na het zien van de vlog zijn al je 
groene hersencellen geactiveerd en ga je in kleine groepjes bedenken 
hoe bomen jouw toekomst gezonder en mooier kunnen maken. Het 
idee werk je uit in een korte presentatie. Op 10 november presenteer jij 
met jouw groepje jullie bomen-idee aan een aantal volwassen gasten.

Wist jij dat het percentage landoppervlak dat bedekt is door boom-
kronen in de gemeente Alphen aan den Rijn 12,5% is? En op 4,5% van 
de gemeentegrond kunnen ook nog bomen geplant worden.

Gezondheidsplein
Het thema van de Boomfeestdag is dit jaar ‘Bomen maken Gezond’. 
Daarom richten we een Gezondheidsplein in. Dit plein ligt op de 
looproute van de entree van Avifauna naar het hoofdgebouw. Hier 
groeien prachtige majestueuze platanen waarin ooievaars nestelen.
Tussen deze platanen gaan jullie twee workshops doen: mediteren of 
ademhalen en met de fitnessinstructeurs van Bezemer Fitness gaan 
jullie bewegen. Na deze workshops zal een dagje in het groen nooit 
meer hetzelfde zijn!

KinderBomenTop
In deze workshop ga je jouw zangkunsten laten horen. Ter introductie 
kijken jullie naar een kort overzicht van 64 jaar Boomfeestdag en wat 
muziek daarin betekend heeft. 
Samen met de band FRIDAY (abandcalledfriday.com) ga je het 
Boomfeestdaglied ‘Het is Tijd’ instuderen (zie blz. 2). Op de plantlocatie 
kun je dit lied dan meezingen met de directeur van de Boomfeestdag 
Peter Derksen. 

FRIDAY werd vorig jaar door Koen en Quinten 
opgericht. De twee muzikanten zetten hun 
dromen om in muziek. FRIDAY maakt positieve 
feel good muziek met een funky sound.
Naast muziek zet FRIDAY zich ook in voor de 
toekomst en de natuur. Ze willen een betere 
wereld achterlaten en zetten zich in voor mooie
initiatieven zoals de Boomfeestdag.

Bomen Wensen
Op de Avifaunaboot gaan jullie een creatieve opdracht doen. Wat 
wens jij de natuur toe én natuurlijk de Schoolboom die je met de klas 
gaat planten? Maak een Wensblad en hang al jullie wensbladen in 
jullie Schoolboom (zie blz 16). Zo laten jullie aan iedereen zien hoe 
belangrijk bomen zijn voor de aarde en voor de mensen! Denk er 
alvast maar over na. 

De tweede opdracht is het schrijven van een Bomenwenskaart aan 
de Bomenminister. Wat vind jij dat de regering moet doen aan het 
klimaat? Waarom moet de minister heel veel bomen planten? Laat 
het de Bomenminister met jouw kaart weten. Wij sturen jouw kaart 
naar de minister op.

Boomfeestdag-KinderBomenTop Spreekuur (BKS) 

via zoommeeting op   

   vrijdag 29 oktober 13.30-14.30 uur
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Programma

09:00 Ontvangst Avifauna

09:30 Welkom door burgemeester Liesbeth Spies,
 kinderburgemeester Safae Ahannay en
 Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde
 Gevarieerd programma met onder andere de uitreiking van de 
 eerste BomenMap 

10:00 Start roulatie-programma
 KinderBomenTop   Gezondheidsplein
 Workshop The Voice of Trees  Bomen Wensen

12:00  Lunchmoment en daarna per fiets of bus naar het 
 Prinses IreneBos. 

13:00 Beleefroute

13:15  Planten van de Prinses Ireneboom door Prinses Irene, 
 haar zoon prins Carlos en zijn kinderen prinses Luisa, 
 prinses Cecilia en prins Carlos jr.

13:25 ‘Het is tijd’ meezingen met Peter Derksen

13:30  Inplanten van het hart van het Prinses IreneBos met de 
 (School)bomen (met de boomwensen) en heel veel struiken

14:00  Slotact: Sterre Koning

14:15  Einde Nationale Viering Boomfeestdag-2021

1312

Test jouw natuurkennis op de Beleefroute. De route start bij de 
kinderboerderij en eindigt bij de plek waar je op 10 november bomen 
gaat planten. Onderweg naar de plantlocatie zie je langs het pad 
bordjes staan met daarop leuke opdrachten waardoor je het gebied 
nog beter leert kennen. Het is een soort speurtocht met vragen over 
het park en de natuur. Zo test je jouw natuurkennis en leer je het gebied 
nog beter kennen. Heb je alle vragen goed? Dan vind je uiteindelijk 
het geheime woord. De bordjes blijven staan dus loop de route 
daarna nog een keer met je vriend(en) of familie en daag ze uit om 
het geheime woord te achterhalen!

Groene Schoolkaart
Samen met Cobra groeninzicht hebben we voor álle basisscholen in 
Nederland in kaart gebracht hoe groen de omgeving van de 
basisschool is. Hoe meer groen, hoe hoger de groenscore. We 
hebben gekeken naar:
   -    hoeveel groen staat er in de buurt van jouw school;
   -    hoeveel groen is er binnen 100 meter rondom jouw school;
   -  hoe groot is de afstand tot een postzegelbosje (vanaf 500 m2);
   - zijn er groene speeltuinen in de buurt van de school?
Op boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart vind je de score
van jouw school. Ben je tevreden of moet er een plan komen om jouw 
schoolomgeving groener te maken? 

Test jouw natuurkennis 
op de Beleefroute
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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 3 november via info@boomfeestdag.nl 
het aantal clubleiders en hun voor- en achternaam mailen.   

Modeshow... 
De Boomfeestdag is op 10 november 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 het modderig kan zijn, neem 
je je laarzen mee en een plastic zak om je modderige laarzen in te doen. 
Van ons krijg je een uniek Boomfeestdag T-shirt. Trek dit shirt over je jas 
aan zodat iedereen kan zien dat jij een Boomfeestdag-Held bent.  

Honger... 
Van de gemeente en Boomfeestdag krijg je op de diag iets te 
drinken en wat lekkers. 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 Boomfeest-
dagbegeleider. Hij/zij heeft een bord met de naam en groepsnummer 
van de school bij zich. De Boomfeestdagbegeleider is herkenbaar aan 
een opvallend hesje. De begeleider weet precies hoe het programma
in elkaar zit en waar je naar toe moet, dus...
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Boomfeestdag-presentator

Sterre Koning
In 2016 brak Sterre door met haar 
deelname aan het Junior Eurovisie 
Songfestival. 
Inmiddels is ze overal te zien en 
te horen. Ze zingt, presenteert, 
acteert, schrijft, is succesvol 
YouTuber en model. 
Via haar TikTok en Instagram 
houdt ze haar, in totaal meer dan 
500.000, fans op de hoogte van 
haar 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.

Slotact



Bomen planten

16

In totaal komen 26 boomsoorten voor in het Prinses IreneBos. Het bomen-
bestand van dit bos bestaat uit 24% uit gewone es, 16% zwarte els en 
12% meidoorn.
Al die bomen samen filteren jaarlijks 851 kilo aan luchtvervuiling uit de 
lucht en leggen per jaar ongeveer 104 ton koolstof vast. Geschat wordt 
dat de bomen in het Prinses IreneBos per jaar 269 ton aan zuurstof 
produceren. Als je de werkzaamheden van bomen zou omrekenen 
naar geld, dan brengen ze jaarlijks minimaal dan 70 duizend euro op.
 En dan is de waarde van bijvoorbeeld de verkoeling van de stad niet 
eens meegerekend. 

Op de Boomfeestdag ga je in groepjes bomen 
en struiken (bosplantsoen) planten. Bijna 700 stuks 
bosplantsoen gaan deze dag de grond in. 
Natuurlijk helpen de groenmensen van de 
gemeente een handje mee. Jullie krijgen 
van de gemeente het HANDBOEK BOMEN 
JUNIOR - PLANTEN BOMEN. Dit is gemaakt door het  
Norminstituut Bomen. In dit boekje wordt stap voor 
stap uitgelegd hoe je een boom plant. 

Schoolboom
In het Prinses IreneBos gaan jullie een Schoolboom planten. Deze 
boom, een zomerlinde, wordt een groeiende herinnering aan 
deze dag. Er komt een bomenpaal bij de boom met daarop de 
naam van jullie school. Als je later nog eens terugkomt, dan weet 
je ‘Hé, deze boom heb ik in 2021 geplant met mijn klasgenoten’. 

Als jullie deze boom gaan planten dan krijgen jullie een 
bakje met wormen. Huh wormen? Waarom? Dat lees je 
op de volgende bladzijde.

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 regenworm poept op en onder de grond. Wormenpoep is 
makkelijk opneembaar 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/nationaleviering2021 vind je leuke 
informatie over de worm. 

HANDBOEKBOMEN  JUNIOR
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1 PLANTGAT
Het moet een ruim gat zijn 

voor de wortelkluit.

DIEPTE
Maak een gat waar de  

wortelkluit makkelijk  

in past, maak het gat  

niet te diep!

4
6

5 GAAS EN JUTE
Maak het gaas en de jute 

open en duw dit naar 

beneden.

BOOM PLAATSEN
Til de boom voorzichtig in 

het gat en zet hem rechtop.

KUIL DICHTEN
Geen lucht, stenen of gras 

 tussen de wortels. Grond in 

laagjes aanbrengen en rustig 

aanstampen.

VERANKEREN
Als de boom dikker is dan je 

pols, dan is het goed om de 

boom een steuntje te geven 

tegen de wind. 

HOE  
PLANT JE  
DE BOOM?

3KUIL CONTROLEREN
Staat er water in je kuil? Dan 

kun je de boom niet planten.

Haal stenen en gras weg.
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Bomencirkel
 

 Op de Boomfeestdag wordt het Prinses IreneBos geopend. Dit bos is 
bijna klaar. Op 10 november planten jullie de laatste (School)bomen 
en struiken rondom de Bomencirkel. Deze cirkel groeit in het hart van 
het bos. Een Bomencirkel wordt altijd geplant tijdens een Nationale 
Viering Boomfeestdag. 

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 landsgrens ophoudt maar doorloopt naar alle landen. 

°  In Alphen aan den Rijn de aftrap wordt gegeven van de Nationale 
   Boomfeestdag en jouw gemeente dus op 10 november alle 12 
   provincies vertegenwoordigt.
°  Er 12 maanden in een jaar zijn en bomen een jaar rond mooi en

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

Omdat de Boomfeestdag een paar maal is uitgesteld en de 
gemeente de bomen al gekocht had, zijn er al 11 bomen geplant. 
Maar ... de 12e boom is een bijzondere, want die wordt op 10 
november geplant door prinses Irene. 

Bij de cirkel komt een plaquette als aandenken aan deze dag. Op 
deze plaquette staan de namen van de verschillende bomen en er 
staat een QR-code op. Als je deze scant, kun je alle informatie over 
de Bomencirkel op je scherm lezen. 

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 3 november aanstaande het aantal begeleiders 
   mailen naar info@boomfeestdag.nl
° De vlog kijken waarin Joost uitlegt wat wij moeten doen voor de 
   KinderBomenTop
° ‘Handboek Bomen Junior - planten bomen’ doorlezen
° Deelnemen aan Boomfeestdag-KinderBomenTop Spreekuur (BKS) via 
   zoommeeting op vrijdag 29 oktober 13.30-14.30 uur
° Presentatie voor KinderBomenTop maken
° De informatie over wormen lezen

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

Op 10 november:
° T-shirt voor over je jas 
° Een tasje vol leuke verrassingen

Ik ga naar de Boomfeestdag en ik neem mee: 
° Laarzen en een plastic zak waar je laarzen in kunnen
° 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 2021 worden mede 

mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors:

Boomkwekerij Ebben, Shell Nederland, 

STIP, gemeente Alphen aan den Rijn, 

Provincie Zuid-Holland en ministerie LNV.


