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20 november 2017 
Maandag 20 november 2017 is het weer de internationale dag 
van de rechten van het kind!  

Op deze bijzondere dag organiseert de Stichting Het 
Bevrijdingsbos in het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in 
Groningen een kleine bijeenkomst. Immers, het Bevrijdingsbos 
heeft een uniek Kinderrechtenpad, waar de 10 rechten van het 
kind op stenen staan beschreven.  

Kinderburgemeester Javano Zwiers is aanwezig alsmede de 
jongerenombudsman van de gemeente Groningen, Marike 
Klappe, zij zal uitleg geven over de rechten van het kind bij de 
stenen op het Kinderrechtenpad.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

15.25 uur Ontvangst bij het regimentenplateau in het               
Bevrijdingsbos 

15.30 uur Welkom door de voorzitter van de stichting. 
Gezamenlijk lopen we via de Stadsweg naar de leerherberg 
achter in het Bevrijdingsbos. Hier zal de kinderburgemeester 
een korte toespraak houden.  
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In deze nieuwsbrief: 
20 november 2017 
Maandag 20 november is het 
de Dag van de Rechten van 
het Kind. 

Frank Graham Cycle 
Liberation Tour 2017 
Op Koningsdag bezochten 65 
fietsende Canadese en 
Nederlandse jongeren het 
bos. 

Activiteitenagenda 
20 november 2017: 
Dag van de Rechten van het 
Kind 

11 april 2018: 
Presentatie Scholenproject 

14 april 2018: 
Bevrijding van Groningen: 
avondprogramma in 
Stefanuskerk 

16 april 2018: 
Bevrijding van Groningen 

5 mei 2018:  
Bevrijdingsdag
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Aansluitend wandelen we via het Kinderrechtenpad terug naar 
het plein; bij elke steen wordt door de jongerenombudsman 
Marike Klappe uitleg gegeven, steken we een kaars aan en 
wordt een bloem gelegd. 

Dit moment is ook de aftrap van het Scholenproject van 
Stichting Het Bevrijdingsbos Groningen. Op woensdag 11 april 
2018 presenteren in de Stefanuskerk een aantal basisscholen 
uit de gemeente Groningen en Haren filmpjes van ongeveer 73 
seconden over een van de rechten van het kind en wordt 
aandacht besteed aan het Wilhelmus. Op 20 november 
ontvangen vertegenwoordigers van de scholen hun enveloppe 
met het door hun uit te werken Recht van het Kind. 

Frank Graham Cycle Liberation Tour 2017 
Op 27 april, koningsdag, bezochten de wielrijders van de Frank 
Graham Cycle Liberation Tour Het Bevrijdingsbos.  

Een groep van 65 Canadese en Nederlandse jongeren in de 
leeftijd van 15 tot 30 jaar maken een fietstocht door Nederland 
om te laten zien wat er allemaal in de oorlog is gebeurd. De 
Canadese en Nederlandse studenten symboliseren een nieuwe 
manier van herdenken en nemen het stokje over van de 
veteranen. 

In het Bevrijdingsbos werd een korte ceremonie gehouden 
waarbij twee kransen werden gelegd en twee tulpen werden 
gepoot.  

Hierna hadden de studenten de tijd om door het bos te lopen 
en geïnformeerd te worden over de totstandkoming van het 
bos en de boodschap die het in zich heeft.  

Na afloop van de rondgang werd de lunch genoten in het 
Kerkenheem, waarna de wielrijders hun tocht weer voortzetten. 
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QR-codes 
Bij de stenen waarop de rechten 
van het kind staan vermeld zijn 
plaatjes met QR-codes aange-
bracht. Tijdens het wandelen in 
het bos kan nu extra informatie 
worden verkregen over de 
rechten van het kind, maar 
kunnen ook de voor de scholen-
projecten gemaakt filmpjes 
worden bekeken. 

Activiteiten 2018 
Ook in het volgende jaar zullen 
weer een groot aantal activi-
teiten plaatsvinden.  

Op 11 april 2018 presenteren 
verschillende schoolklassen hun 
project met betrekking tot de 
Rechten van het Kind.  

Op 14 april 2018 zal in de 
Stefanuskerk in Noorddijk stil 
worden gestaan bij de bevrijding 
van Groningen.  

Op 5 mei 2018 zullen de 
gebruikelijke activiteiten plaats-
vinden in Het Bevrijdingsbos met 
een gastgemeente. 

Houd de volgende nieuwsbrief in 
de gaten voor een uitgebreider 
programmaoverzicht van de 
activiteiten.


