
Woensdag 18 maart 2020 Groenekans Landschap 

 

PROGRAMMA BOOMFEESTDAG GROENEKAN 
Groenekans Landschap  

Beste mensen, 

Hierbij het programma voor de Boomfeestdag van 18 
maart aanstaande van het Groenekans Landschap in 
samenwerking met De Nijepoort en de gemeente De 
Bilt. 

De kinderen van groep 5/6 van de Nijepoort onder leiding van Inge van Eijden in de 
ochtend van woensdag 18 maart het boomfeest vieren. 

9.30 uur tot 10.30 uur voorbereiding in het klaslokaal ( alleen Groenekans 
Landschap) 

-  een delegatie van het bestuur van het Groenekans Landschap geeft een  
presentatie over haar activiteiten en het groen in ons dorp. 

- er wordt uitleg gegeven over bomen en welke boom wij gaan planten, de zomer 
linde.  

- tekeningen die de kinderen vooraf hebben gemaakt worden verzameld en in een 
waterdichte koker geplaatst om onder de te planten Linde te begraven voor de 
“vinders” in de toekomst. 

10.30 uur tot 11.30 uur het planten van de boom op de Grothelaan, 
tegenover het oude schooltje. ( alle genodigden). 

- alle kinderen van de groep gaan gezamenlijk naar de locatie op de Grothelaan. 
- het nodige graafwerk zal gaan plaatsvinden. 
- medewerkers van de gemeente, Ton van den Brink, Wolter Kok zullen zorgen dat de 

boom wordt geplaatst met een kraan. 
- de koker met tekeningen van alle kinderen krijgt een plaats in het diepe gat. 
- onder toezicht van alle aanwezigen zal de boom door de kinderen op de koker 

worden geplaatst. 
- de boomplaats wordt weer netjes aangeveegd. 

11.30 uur tot 12.00 uur diploma uitreiking op De Nijepoort voor alle 
boomplanters ( alleen Groenekans Landschap)  

- alle kinderen krijgen een diploma op naam in de klas overhandigd. 
- de boomfeestdag wordt afgesloten. 

Deze uitnodiging wordt tevens verzonden aan: 
-   De Vierklank 
-   De gemeente De Bilt 
-   De Nijepoort 
-   De vereniging Groenekan, vh Dorpsraad 
-   Het bestuur van Groenekans Landschap 
-   De omwonenden van de Grothelaan  

Vriendelijke groet, 

Frans de Graaf, voorzittter Groenekans Landschap 


