
 

Uitnodiging 
congres Bomencafé
  

...in Het Groene Woud
Locatie: Raadhuis, De Lind 56, Oisterwijk
Datum: 21 maart 2015
Tijd: 10.30 - 16.00 uur 
 Deelname € 10,- (lunch en boek ‘Kunst en Bomen’ inbegrepen)

Het Groene Woud en Stichting Oisterwijk 800 SPOT organiseren op 21 maart 2015 het 
Bomencafé (congres) in het historisch raadhuis in Oisterwijk. Er is veel gaande rondom 
bomen, zoals economie, cultuur, spiritualiteit, ecologie, kunst, zorg, wetenschappen 
en toerisme. Tijdens het Bomencafé komen inspirerende voorbeelden aan bod van 
initiatieven die te maken hebben met bomen. Het is bedoeld voor kennisoverdracht, 
maar ook ter inspiratie en het smeden van nieuwe netwerken. Het congres richt zich in 
de breedste zin op geïnteresseerden in bomen.



 
10.00 uur  Ontvangst 
 Registratie, ontvangst met koffie/thee
 Muzikale omlijsting door Inez Carsauw 
 met pianobegeleiding door Chavah Ligtenberg

10.45 uur  Opening door 
 Paul Spapens

11.00 uur  Welkom door dagvoorzitter 
 Jeroen Naaijkens

11.10 uur  Historische continuïteit met zorg voor 
 het verleden en met een blije blik op de 
 toekomst (historie en ecologie) 
 Mariëlle Kok

11.30 uur  Boomlezing 
 (bomen relatie kunst en cultuur)    
 Hesther van den Donk       

11.45 uur  Betekenis van bomen 
 (educatie, economie, wetenschappen) 
 Ton Hermanussen

12.05 uur  Gedicht 
 Karin van den Heuvel

12.10 uur  Bomen en gezondheid 
 (wetenschappen, zorg, gezondheid)
 Karel Bruinsma

12.30 uur  Gedicht 
 Olaf Douwes Dekker

12.35 uur  Economische waarde van bomen 
 (economie) 
 Harm Horlings

12.55 uur  Bomen en spiritualiteit (spiritualiteit) 
 Han van Meegeren

13.15 uur Koor van Kinderen AZC en basisschool 
 de Kikkenduut bezingen bomen 
 Lunchpauze
 Muzikale omlijsting door Inez Carsauw met 
 pianobegeleiding door Chavah Ligtenberg

Aanmelden
Heb je interesse in bomen en wil je graag deelnamen aan het Bomen-
café? Meld je dan voor 7 maart a.s. aan via bomencafe@ziggo.nl. 
Deelnemers ontvangen een congresmap met onder meer een 
samenvatting van alle lezingen en het boek ‘Kunst en Bomen’. 
Tussen de middag wordt een goede lunch geserveerd. Deelname 
kost € 10,- per persoon. Betaling door overmaking van € 10,00 
op rekeningnummer NL57 RABO 0 1201 84 745.

14.00 uur   Parallelsessies (2x)

14.00 uur  Wereldbomen 
 Ton Stokwielder
 
 Boombelevingscentrum 
 Ton Hermanussen

 Ode aan de populier 
 Populierencoöperatie 
 Job Wittens 

 The Green Academy 
 Jos de Punder 

 Het Groene Woud in historisch perspectief     
 Bert Maes

15.10 uur  Samenvatting en slotverklaring

15.45 uur  Borrel met hapje en overgang naar 
 sociaal programma*
 Muzikale omlijsting door Inez Carsauw met 
 pianobegeleiding door Chavah Ligtenberg

16.00 uur Afsluiting

* Sociaal programma: Na afloop kan worden deelgenomen aan een gegidste 
rondleiding langs bomen met een verhaal in het centrum van Oisterwijk.     

In dit project werken mensen van verschillende 
landen samen rond thema’s die het dagelijkse leven 
van Europese burgers aangaan. Het draagt zo bij 
aan een meer hechte Europese samenleving.


