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Nieuwsbrief 
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van Stichting Het 
Bevrijdingsbos. Een aantal malen per jaar zullen wij u middels 
een nieuwsbrief op de hoogte houden van de gebeurtenissen 
in en om Het Bevrijdingsbos.  

Met de viering en van de Bevrijding van Groningen en de 
Nationale viering van de bevrijding op 5 mei in het vooruitzicht 
informeren wij u alvast over de geplande activiteiten in en om 
Het Bevrijdingsbos. 

20 november 2015 
Op vrijdag 20 november 2015 (de Internationale dag van de 
rechten van het kind) hebben we in het bevrijdingsbos het 
startschot gegeven voor het scholenproject en samen met 
Unicef stil gestaan bij de 10 kinderrechten in het bos. Bij elke 
steen van de kinderrechten aan het Kinderrechtenpad hebben 
stilgestaan en een brandende kaars gezet. Het scholenproject 
2016 staat in het teken van deze kinderrechten.  
Vier basisscholen maken voor elk van de tien in Het 
Bevrijdingsbos neergelegde rechten van het kind een filmpje 
van 71 seconden over hun interpretatie van deze rechten.  

Op 13 april 2016 zullen deze filmpjes gepresenteerd worden. 
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13 april 2016 
Op woensdag 13 april 2016 
presenteren scholen hun 
project. De opdracht is: maak 
een filmpje van 71 seconden 
over één van de kinderrechten. 
De 71 seconden verwijzen 
naar de 71 jaar vrijheid.  
Na 13 april kunt u deze 
filmpjes vinden op onze 
website en op ons youtube-
kanaal. 

16 april 2016 
Op zaterdag 16 april 2016 
vieren we de Bevrijding van 
Groningen. Na 4 dagen van 
hevige strijd werd de stad 
bevrijd. Diverse organisaties 
besteden aandacht aan dit feit.  
In de Stefanuskerk in Noord-
dijk houden wij een lezing over 
de bevrijding. 

5 mei 2016 
Groningen is de startprovincie 
van de landelijke viering van 
Bevrijdingsdag. 
Vanaf 12.15 uur start ook een 
programma in Het 
Bevrijdingsbos.  
De gastgemeente voor dit jaar 
is Zuidhorn. 
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Programma donderdag 5 mei 2016 
11.00 uur 
Dit jaar is de gastgemeente Zuidhorn. Burgemeester Bert Swart 
zal in de Stefanuskerk een van de Rechten van het Kind 
bespreken binnen het jaarthema: De Vrijheid Omarmd. 
Gelijktijdig zal in het Kerkenheem met studenten stil worden 
gestaan bij vrijheid en delen zij hun vredeswensen. 

Vanwege de beperkte capaciteit van de kerk zijn deze 
bijeenkomsten alleen voor genodigden.  

12.15 uur 
Aansluitend aan de bijeenkomsten in de Stefanuskerk en 
Kerkenheem vindt een viering van de vrijheid plaats op het 
plein van Het Bevrijdingsbos.  
De aanwezige kinderen zullen gezamenlijk de duiven loslaten. 
Na een toespraak van Lies Eldering zullen bloemen worden 
gelegd bij het regimentenplateau en zal een boom (met de 
vredeswensen van de studenten) worden geplant door 
burgemeester Swart van Zuidhorn. 

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 

In de middag plant het bestuur van Stichting Het 
Bevrijdingsbos een Canadese Esdoorn in Zuidhorn.
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Programma zaterdag 
16 april 2016 
14.30 uur 
Onthulling van de plaquette "De 
Twee Bruggen” bij de Oostersluis 
door burgemeester Peter den 
Oudsten. 

15.30 uur  
Planten van een Bevrijdings-
boom op het voorterrein van het 
museum Canadian Alied Forces 
aan de Ulgersmaweg 51 te 
Groningen en bekrachtigen we 
de samenwerking tussen Het 
Bevrijdingsbos en het Museum. 

19.30 uur 
Lezing over de bevrijding van 
Groningen door Joël Stoppels in 
de Stefanuskerk aan de Noord-
dijkerweg in Groningen.  
De inloop is vanaf 19.00 uur en u 
dient zich hiervoor vooraf aan te 
melden via de website van Het 
Bevrijdingsbos. Het aantal plaat-
sen is beperkt en vol = vol. 

21.30 uur 
Na afloop (ca 21.30 uur) van de 
lezing vindt er een korte 
ceremonie plaats op het plein in 
Het Bevrijdingsbos dat voor 
iedereen toegankelijk is.

http://www.bevrijdingsbos.nl
http://www.bevrijdingsbos.nl

