
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft: Uitnodiging Nationale Kinderherdenking 2023 
 
Den Haag, 15-02-2023  
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op donderdag 4 mei vindt de Nationale Kinderherdenking plaats in Madurodam, Den Haag. 
 
Hierbij nodigen wij u en/of uw kind van harte uit om Gelderland te vertegenwoordigen 
tijdens de NKH 2023! 
 
Kijk hier naar een impressie van de NKH 2022: 
https://www.youtube.com/watch?v=HxdqiYJAV7M&t=10s 
 
 
Let op! Deze activiteit vindt plaats in de meivakantie en wordt niet georganiseerd of begeleid door 
de school. U dient zelf uw kind te begeleiden of dit te regelen met andere ouders. De dag wordt 
volledig verzorgd door Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei. Er zullen kinderen uit 
heel Nederland aanwezig zijn. Per provincie passen er 50 kinderen en 7 begeleiders in de bus. 
 
 
Programma van de dag: 
Eerst brengen de kinderen en hun begeleiders een bezoek aan Madurodam. Daarna is er busvervoer 
naar het strand bij het noordelijke havenhoofd van Scheveningen, waar zij in het Beachstadion 
strandspelletjes gaan doen en herdenkingssteentjes schilderen. Ze krijgen hier een warme maaltijd. 
Na het eten gaan de bussen weer naar Madurodam, waar ze de NKH bijwonen. Tijdens de NKH 
treden honderden kinderen op met zang, dans en theater. Ook is er een optreden van het Nationale 
Kinderherdenkingskoor en vertellen kinderen die zelf een oorlogssituatie hebben meegemaakt hun 
verhaal. Om 20.00 uur zijn we met zijn allen twee minuten stil. Daarna kunnen de kinderen hun 
herdenkingssteentjes bij het monument neer leggen in het Park van Madurodam. 
 
 
Tijdsplanning in concept: 
12.00 uur Vertrek uit Westervoort 
14.00 uur Bezoek aan Madurodam 
15.30 uur Met bus naar het strand 
16.00 uur Spelen op het strand en herdenkingssteentjes schilderen 
18.00 uur Eten 
18.45 uur Terug naar Madurodam 
19.15-20.15 uur NKH bijwonen 
20.30 uur Bussen terug naar huis 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HxdqiYJAV7M&t=10s


Eten en drinken 
De kinderen krijgen in het beachstadion in Scheveningen een warme maaltijd en drankjes. 
Geef uw kind voor de heenreis graag eigen eten (lunch) en drinken mee. Voor de terugreis krijgen ze 
wat lekkers van ons mee. Gezien het aantal kinderen die die dag bij de NKH betrokken zijn, kunnen 
we geen rekening houden met diëten. Indien uw kind een dieet heeft, wilt u hem of haar wel zelf 
eten meegeven? Het warme eten zal zowel vegetarisch zijn, als halal vlees bevatten. 
 
 
Kleding 
Als uw kind een wit T-shirt, trui of jack heeft, trek die dan aan (maar ga niet iets nieuws kopen; het is 
geen probleem als hij/zij niks wits aan heeft!) Een gewone spijkerbroek is prima. Trek meerdere 
laagjes aan. Overdag kan het warm zijn, maar in de avond kan het koud worden. Graag ook een 
regenjas meegeven. 
 
 
BELANGRIJK 
De Nationale Kinderherdenking wordt via een livestream uitgezonden. Ook lopen er die dag 
verschillende cameraploegen en fotografen rond. Daarom is het van groot belang dat iedereen die 
meedoet HERKENBAAR in beeld gebracht mag worden. De Stichting Nationale Kinderherdenking 
gaat er daarom vanuit dat u toestemming geeft om uw kind in beeld te brengen. Kinderen die niet 
in beeld gebracht mogen worden, kunnen wij op deze dag helaas niet verwelkomen. 
 
Wij hopen dat we uw kind wél mogen verwelkomen op 4 mei! 
 
Hartelijke groet, 
 
Dorien Korsten 
Producent NKH 
Mail: info@nationalekinderherdenking.nl 


