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Zaterdag 15 april 2017 
Op zaterdag 15 april 2017 zal ’s avonds in de Stefanuskerk in 
Noorddijk de unieke documentaire worden vertoond van War 
Junk Holland van History Channel Canada in samenwerking 
met Battlefield Tours. Deze documentaire gaat over de 
bevrijding van (de stad) Groningen en hoe vele jaren na de 
Tweede Wereldoorlog nog steeds antwoorden kunnen worden 
gevonden.  

Deze Engels-talige documentaire zal van commentaar worden 
voorzien door Joël Stoppels. 

De toegang is gratis, maar we zouden het op prijs stellen dat je 
je aanmeld via onze website (www.bevrijdingsbos.nl) in 
verband met de beschikbare plekken in de kerk. 

De kerk is open vanaf 19.30 uur en de vertoning begint om 
20.00 uur. 

Na afloop, zo rond de klok van 21.00 uur, kan iedereen met ons 
mee wandelen naar Het Bevrijdingsbos waar bij het 
Regimentenplateau een eerbetoon zal plaatsvinden aan de 
bevrijders van Groningen. 
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In deze nieuwsbrief: 
23 maart 2017 
Stichting Het Bevrijdingsbos 
bestond 25 jaar. 

15 april 2017 
Zaterdagavond 15 april 2017 
vertoning van een unieke 
documentaire van War Junk 
Holland in de Stefanuskerk te 
Noorddijk. 

16 april 2017 
Bustoer in antieke bussen 
langs monumenten en 
Museum Canadian Allied 
Forces. 

5 mei 2017 
Het vieren van de vrijheid in 
Het Bevrijdingsbos.
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Zondag 16 april 2017 (Eerste Paasdag) 
Op de eerste paasdag zal de Stichting, in samenwerking met 
ONS (Oosterpark Nooit Saai) en Museum Canadian Allied 
Forces, een bustoer verzorgen in antieke bussen waarbij op 
een aantal plaatsen stil zal worden gestaan bij de bevrijding 
van de stad Groningen dan 72 jaar geleden. 

Om 11.00 uur zal de eerste bus vertrekken vanaf het Museum 
Canadian Allied Forces aan de Ulgersmaweg 51. Deze zal als 
eerste stop hebben het monument bij de Oostersluis, waar een 
uitleg zal worden gegeven over de gebeurtenissen op die plek 
72 jaar geleden. 

De volgende stop is Het Bevrijdingsbos te Noorddijk. In dit bos 
dat een geschenk is van Groningen aan de Canadese 
bevrijders, zal uitleg worden gegeven over de totstandkoming 
van het bos bijna 25 jaar geleden en de bijzonderheden welke 
het in zich bergt.  

Ook aan de kinderen is gedacht, niet alleen met het kinder-
rechtenpad, maar ook met het zoeken van paaseieren op het 
voorterrein. 

Na ongeveer 90 minuten ben je weer terug bij het Museum 
aan de Ulgersmaweg, dat aansluitend kan worden bezocht om 
daar de unieke collectie van voorwerpen uit de oorlogsperiode 
te aanschouwen. 

De bustoer is gratis en de bussen vertrekken op de navolgen-
de tijdstippen:  
11.15 uur, 12.00 uur, 12.45 uur, 13.30 uur, 14.15 uur en 
15.00 uur. 

De kaarten voor de bus zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij het 
Museum Canadian Allied Forces aan de Ulgersmaweg 51.
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25 jarig jubileum 
Op 23 maart 2017 was het 25 jaar 
geleden dat Stichting het 
Bevrijdingsbos werd opgericht.  

Bestuur en oud-bestuursleden 
hebben dit gevierd met het 
planten van een boom in het 
bevrijdingsbos.  

Bevrijdingsdag 2017 
Ook dit jaar zal op 5 mei 2017, 
Bevrijdingsdag, een speciale 
bijeenkomst plaatsvinden in Het 
Bevrijdingsbos om de vrijheid te 
vieren. 

Dit jaar is de gastgemeente Ten 
Boer. 


