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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief:

20 november 2016

20 november 2016

Op zondag 20 november is het weer de Internationale dag van
de Rechten van het Kind. In Het Bevrijdingsbos zal, net als in
het voorgaande jaar, speciale aandacht worden geschonken
aan deze dag en het Kinderrechtenpad dat zich in het bos bevindt.

Zondag 20 november is het de
Dag van de Rechten van het
Kind.

Overdracht monument
Groep 8 van de Calvijnschool
draagt monument over aan de
nieuwe groep 8.

Nieuwe aankleding plein
Het plein bij het
Regimentenplateau is
vernieuwd.

Wisseling Bestuursleden

’s Middags is iedereen van harte welkom om vanaf 15.30 uur
gezamenlijk een wandeling door het bos te maken.
Over de Stadsweg lopen we naar de Leerherberg aan het
‘achterzijde’ van het bos, om vandaar over het Kinderrechtenpad te lopen naar Het Plein van de Vrede. Onderweg zal
worden stilgestaan bij de tien stenen met de kinderrechten.
Het studententeam van Unicef zal bij ieder Recht van het Kind
een korte toelichting geven over de inhoud van het betreffende Kinderrecht. Waarna bij iedere steen een bloem zal worden
gelegd en kaars zal worden ontstoken.

Overdracht van het monument
Activiteitenagenda
20 november 2016:
Dag van de Rechten van het
Kind

Groep 8 van de Calvijnschool heeft het regimentenplateau in
2012 geadopteerd. Ieder jaar wisselt groep 8 en dat brengt
met zich mee dat ook het stokje van de adoptie moet worden
doorgegeven aan de nieuwe groep 8 leerlingen.

12 april 2017:
Presentatie Scholenproject
15 april 2017:
Bevrijding van Groningen:
avondprogramma in
Stefanuskerk
16 april 2017:
Bevrijding van Groningen
5 mei 2017:
Bevrijdingsdag
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Wisseling bestuursleden
Enno Hansen, Bram Lever en
Truus Schoonhoven hebben na
een periode van respectievelijk
9, 12 en 12 jaar hun functie
neergelegd. Als bestuur danken
wij hen ook langs deze weg
nogmaals voor de vele jaren die
zij zich hebben ingezet voor de
Stichting.

9 november 2016
In een van de laatste schoolweken van het afgelopen schooljaar verzamelden de oude en de nieuwe groep 8 zich rond het
nieuw geasfalteerde plein in het Bevrijdingsbos. Met een korte
ceremonie, in de stromende regen, vond de overdracht plaats.

Nieuwe aankleding van het plein
Na de viering van Bevrijdingsdag 2016 is de bestrating van Het
Plein van de Vrede, bij het Regimentenplateau, vernieuwd.
De oude verweerde bakstenen zijn verwijderd en een nieuw
laag asfalt met twee kleuren bitumen is er voor in de plaats
gekomen. De Maple Leaf op het plein is hierdoor weer goed
zichtbaar geworden.
Binnenkort zullen ook nog drie nieuwe banken worden geplaatst waardoor er weer volop van het plein kan worden genoten.

Activiteiten 2017
Ook in het volgende jaar zullen weer een groot aantal activiteiten plaatsvinden. Bij verschillende activiteiten zal in samenwerking met St. Museum Canadian Allied Forces, Battlefield
Tours, NATRES en ONS aandacht worden gevraagd voor de
bevrijding van Groningen en de vertaling van de vrijheid naar
de toekomst.
Op 12 april 2017 presenteren verschillende schoolklassen hun
project met betrekking tot de Rechten van het Kind. Op 15 en
16 april 2017 zal op verschillende manieren stil worden gestaan bij de bevrijding van Groningen. Op 5 mei 2017 zullen
de gebruikelijke activiteiten plaatsvinden in Het Bevrijdingsbos
met dit jaar als gastgemeente Ten Boer.
Houdt de volgende nieuwsbrief in de gaten voor een
uitgebreider programmaoverzicht van de activiteiten.

De vacante plekken in het bestuur zijn inmiddels ingenomen
door twee nieuwe adviseurs te
weten Floris Bosma en Frank von
Hebel die wij hierbij van harte
welkom heten.
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