Je kunt de (klim)boom in
Boomkwekerij Ebben stimuleert buiten spelen met Up-A-Tree: een boomklimmiddag voor basisscholieren

Leg die iPad opzij, de klimboom heeft de
toekomst! Acht op de tien kinderen antwoordt
op de vraag ‘Hoe speel je het liefst?’ met: ‘Een
hut bouwen, klimmen of een boomhut maken.’
Het enthousiasme van de kinderen tijdens
het event Up-A-Tree ondersteunt dit. Onder
het motto ‘minder scherm, meer in de cloud’
wordt een lokale basisschoolklas de boom in
gestuurd. Tak voor tak de clouds bereiken, er is
niets mooiers.
Auteur: Willemijn van Iersel

Op woensdag 3 juli was het zover. De kinderen werden in een heuse oude Amerikaanse
schoolbus opgehaald van het schoolplein.
Verschillende achterblijvers keken jaloers naar
het hele gebeuren en vroegen beteuterd aan
buschauffeur Toon Ebben: ‘Hoe hadden we ons
hiervoor kunnen inschrijven?’
Levensvaardigheden
De naam van het event luidt: Up-A-Tree. Onder
het motto ‘minder scherm, meer in de cloud’
wordt het buiten spelen gestimuleerd en de
woonomgeving weer zo aangekleed dat buiten spelen weer uitdagend is. Door in bomen
te klimmen, verwerven kinderen belangrijke
levensvaardigheden, zoals durf en doorzettingsvermogen, maar ook gepaste voorzichtigheid. Niet alleen leren ze zichzelf en hun
omgeving beter kennen, maar ook bomen,
schors, stam, takken en bladeren; alles wordt
spelenderwijs ontdekt.
Klimles
Na een klimles van Toon Ebben en een demonstratie van geschikte én ongeschikte klimbomen barst het event los. De bomen worden
enthousiast aangevallen door alle ‘klimapen’. Na
een tijdje oefenen in kleinere klimbomen rijdt
de schoolbus verder naar de allergrootste klimbomen in de kwekerij. De grote vleugelnoot
wordt door de meeste kinderen bestempeld

als de beste klimboom. Maar ook de plataan,
notenboom en haagbeuk worden goedgekeurd. Ergens vanuit een boom klinkt: ‘Ik wil
later boom worden!’
Jaarlijks terugkerend evenement
Het Up-A-Tree-event zal een jaarlijks terugkerend evenement worden, met als ambitie
een speelbomencompetitie voor basisschoolkinderen als onderdeel van de Nederlandse
Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers.

Noerah, 6,5 jaar:
‘Ik hou van klimbomen!’
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ACTUEEL

'Ik wil later boom
worden!'
Hidde, 5 jaar: ‘Ik mocht niet helemaal naar
boven klimmen van mama. Klimbomen
zijn leuker dan tablets!’

Be social
Scan of ga naar:
www.boomzorg.nl/article/30428/je-kunt-deklimboom-in

Fedder, 4 jaar

Djayden, 7 jaar: ‘Ik ga niet
helemaal naar de top, want ik weet
niet of die takken mij houden.’

Elin, 7 jaar: ‘Ik klim ook graag
bij de Cuijkse tuin; daar staat
ook een mooie klimboom.’
www.boomzorg.nl
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