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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief:
13 april 2016
Op woensdag 13 april 2016
presenteerden scholen hun
project. Een film van 71
seconden over de Rechten van
het Kind.

16 april 2016
Onthulling van Twee Bruggen
een nieuw oorlogsmonument.
Sluiten convenant met
Stichting Canadian Allied
Forces.
Lezing over de bevrijding van
de stad Groningen in 1945.

Nominatie voor Het Bos
Ter gelegenheid van de start
van de landelijke viering van
Bevrijdingsdag in Groningen
werd een compliment voor
een oorlogsmonument
uitgereikt.

Scholenproject 13 april 2016
Op woensdag 13 april presenteerden vier scholen het
scholenproject. Dit jaar werkten mee:
•
•
•
•

De Bekenkampschool
De Calvijnschool
Het Karrepad
De Starter

In verschillende klassen hebben de scholieren hun interpretatie
geven van één van de Rechten van het Kind en hebben dit
vastgelegd in een filmpje van 71 seconden. Elk filmpje is uniek
en verdiend een groot compliment.
De filmpjes van de scholieren zijn ook vertoond tijdens de start
van de landelijke viering van Bevrijdingsdag, dit jaar in de
provincie Groningen, en zijn te zien op onze website en ons
youtube-kanaal.
Na afloop van de presentatie maakten de verschillende klassen
een rondgang door het Bevrijdingsbos en plaatsten bij elke
steen van de Rechten van het Kind een kaars en een bloem.
Afsluitend ontvingen de scholen op het Plein van de Wereld
een aandenken aan deze dag.

5 mei 2016
Viering Bevrijdingsdag in Het
Bevrijdingsbos.
De gastgemeente voor dit jaar
was de gemeente Zuidhorn.
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16 april 2016
Op zaterdag 16 april 2016 was het 71 jaar geleden dat de stad
Groningen is bevrijd. De laatste gevechtshandelingen werden
verricht bij de Ooster Sluis. Ter herinnering aan de gevallen
Canadese militair Roy Coffin is daar dit jaar het monument
Twee Bruggen opgericht dat door de burgemeester van
Groningen is onthult.

Compliment voor een
Oorlogsmonument
Ter gelegenheid van de lande–
lijke start van Bevrijdingsdag in
de provincie Groningen dit jaar
hebben het Nationaal Comité 4
en 5 mei, de provincie Groningen
en De Verhalen van Groningen
een compliment uitgereikt voor
een oorlogsmonument.
De vijf genomineerden waren:
• Aduard herdenkt zijn
gevallenen;
• Monument 1940-1945
’t Zandt;
• Onlosmakelijk verbonden
Uithuizen
• Joodsmonument
Wagenborgen
• Het Bevrijdingsbos
Groningen
Op 29 april 2016 werd in het
Veenkoloniaalmuseum in Veendam het Compliment voor een
Oorlogsmonument uitgereikt aan
het Joodsmonument in Wagenborgen. Juryvoorzitter René Paas
motiveert de keuze van de jury
als volgt: “Dit monument herinnert aan een unieke en voor
velen onbekende groep slachtoffers: joodse psychiatrisch
patiënten. Het monument staat
op een plek waar weinig nog
herinnert aan het psychiatrisch
ziekenhuis Groot-Bronswijk. De
grote betrokkenheid van de
lokale jeugd wordt geprezen.”
Stichting Het Bevrijdingsbos

Aansluitend is bij het Museum Canadian Allied Forces een
convenant ondertekend waarin de samenwerking tussen de
beide stichtingen is vastgelegd en is een boom geplant op het
voorterrein bij het museum.
’s Avonds is in de Stefanuskerk een lezing over de bevrijding
van de stad Groningen gegeven door Joël Stoppels. Een groot
aantal wetenswaardigheden passeerden de revue en de
belangstelling was groot. Aansluitend vond nog een korte
maar indrukwekkende plechtigheid plaats bij het
regimentenplateau in Het Bevrijdingsbos waar de bevrijders
van de stad werden geëerd door het plaatsen van 23 kaarsen.
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Herdenking 3 en 4 mei 2016
Bestuursleden van de Stichting waren op 3 mei aanwezig bij de
herdenking van de omgekomen verzetsstrijders in Appelbergen,
en op 4 mei bij de herdenking van de gevallenen op de
begraafplaats in Noorddijk.

Bevrijdingsdag 2016
Op 5 mei 2016 was de gemeente Zuidhorn te gast in Het
Bevrijdingsbos. Traditioneel presenteerde de gemeente zich aan
de genodigden en andere belangstellenden in de Stefanuskerk.
Burgemeester L.K. Swart van de gemeente Zuidhorn hield een
toespraak met het motto: “Waardeer wat je wel hebt”.

Na de bijeenkomst in de kerk verplaatste het gezelschap zich
naar Het Bevrijdingsbos. Op het Maple Lead Eiland werden de
(vredes)duiven gelost en hield Lies Eldering (UNICEF) een
voordracht over de Rechten van het Kind. Hierna werd de
jaarlijkse bloemengroet gebracht op het Regimentsplateau en
legden de aanwezige kinderen witte anjers neer op de klanken
van het Politie Orkest Noord Nederland.
Op het Maple Leaf Eiland werd door de burgemeester van
Zuidhorn (geholpen door een grote groep kinderen) een boom
geplant.
’s Middag is in Aduard (gemeente Zuidhorn) door het bestuur
van de Stichting een boom geplant symbolisch voor het
verspreiden van de boodschap van Het Bevrijdingsbos.
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