
Welkom !



64 kaarsjes op de Boomfeestdag-taart

De Boomfeestdag wil leerlingen uit groep 6 en 7 op een 

leuke, maar toch educatieve, manier laten zien hoe 

belangrijk bomen zijn. 

Ieder jaar doen zo’n 100.000 leeftijdsgenootjes mee in 

bijna 270 van de 352 gemeenten (dat is 75 %). 

De leerlingen planten met z’n allen op de Boomfeestdag 

ruim 200.000 bomen en struiken ofwel bijna 90 

voetbalvelden! 



Welkom

Agenda:
Introductie gemeente Alphen aan den Rijn

Introductie Boomfeestdag

Thema Boomfeestdag: Bomen maken Gezond!

Locaties 

Programma 10 november 2021

Voorbereidingen



Thema 2021:

Boomfeestdag

Bomen maken 

gezond!
Download de materialen op 

boomfeestdag.nl/nationaleviering2021



Locaties:



09:00 Ontvangst in 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



9:00 uur 
Ontvangst kinderen Avifauna

Welkom door Boomfeestdag- presentator Joost



10:00 – 12:00 uur

Start roulatie-programma
• KinderBomenTop (zie vlog Joost Hoebink)

• Gezondheidsplein

• Workshop The Voice of Trees 

• Bomen Wensen



12:00 uur

Lunchmoment en daarna per fiets of bus 

naar het Prinses IreneBos

13:00 uur 

Wandelen via de Beleefroute naar de 

plantlocatie





13:15 – 13:25 uur

Planten van de Prinses Ireneboom

13:25 – 13:30 uur

‘Het is tijd’ meezingen met 

Peter Derksen

13:30 – 14:00 uur

Inplanten van het hart van het Prinses 

IreneBos met de (School)bomen (met de 

boomwensen) en heel veel struiken





14:00 uur

Slotact door 

Sterre Koning

14:15 uur

Terug naar school met de bus of fiets



Doen (1)

• Clubleiders zoeken (per groepje van 10 leerlingen een clubleider) en 

uiterlijk 3 november aanstaande het aantal begeleiders mailen naar 

info@boomfeestdag.nl

• De informatie over wormen globaal doornemen

mailto:info@boomfeestdag.nl


Doen (2)

• Deelnemen aan Boomfeestdag-KinderBomenTop Spreekuur (BKS) via 

digitale meeting op vrijdag 29 oktober 13.30-14.30 uur (link volgt)

• Presentatie voor KinderBomenTop maken. (Kijk voor inspiratie voor jouw 

schoolomgeving op boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart en zoek jouw school op!)

• De vlog kijken waarin Joost uitlegt wat de leerlingen 

moeten doen voor de KinderBomenTop (zie verder)

• ‘Handboek Bomen Junior - planten bomen’ globaal

doornemen

http://www.boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart


Wat je nog krijgt voor 10 november

° De naam van jullie Boomfeestdagbegeleider 

(herkenbaar aan opvallend hesje)

° Groepsnummer voor jullie klas en de bustijden (indien 

van toepassing)

Wat je krijgt op 10 november

° T-shirt voor over je jas

° Een tasje vol leuke verrassingen



Meenemen op 10 november

° Laarzen en een plastic zak waar je laarzen in kunnen 

(als je met de bus gaat)

° Lunchpakket (eten en drinken)

° Regenpak

° Goede zangstem 

° En natuurlijk dit boekje



Op 10 november krijg je:

° Boomfeestdag T-shirt voor over je jas

° Een tasje vol leuke verrassingen

° en een ontzettend leuk programma!



Veel plezier met de 

voorbereidingen voor 

10 november 2021!

Vragen?

Als er later nog vragen in je opkomen 

kan je gerust mailen naar:

info@boomfeestdag.nl


