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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief

Scholenproject 2019

Scholenproject

Woensdag 10 april 2019 houden we de jaarlijkse presentatie van het
scholenproject. Evenals in de voorgaande jaren maken scholieren, dit
jaar de scholieren van de gereformeerde basisschool Het Palet, een
filmpje of iets anders waarin zij uitleggen wat één van de kinderrechten voor hen inhoudt.

Gereformeerde basisschool Het
Palet doet dit jaar mee aan het
scholenproject.

Zaterdag 13 april 2019

Lezing in het kader van de
bevrijding van Groningen door
mevrouw E. Pastoor.

Dinsdag 16 april 2019

Herdenking bij de Twee Bruggen.

Zondag 5 mei 2019

Bevrijding van Groningen,
gastgemeente Tynaarlo.

Werkzaamheden

Werkzaamheden van Gasunie in
het Bevrijdingsbos.

Na de presentatie wordt onder een rondgang gemaakt door het bos
en worden bloemen gelegd bij de stenen met de kinderrechten.
De door de school gemaakte filmpjes zullen vanaf donderdag 11 april
2019 ten zien zijn op ons Youtube-kanaal.
Scholen die belangstelling hebben om volgend jaar mee te doen aan
het speciale scholenproject in het kader van de viering van 75 jaar
vrijheid kunnen zich alvast opgeven via secretaris@bevrijdingsbos.nl.

Zaterdag 13 april Bevrijding van Groningen
De bevrijding van de stad Groningen in de Tweede Wereld-oorlog
vond tussen 13 en 16 april 1945 plaats.
Jaarlijks herdenken we dit met een speciale lezing in de Stefanuskerk
in Noorddijk. Dit jaar is de spreker mevrouw Elly Pastoor, wethouder
van de gemeente Westerkwartier. Zij zal aan de hand van persoonlijke
verhalen een beeld schetsen van de bevrijdingsdagen in en rond de
stad Groningen.
De lezing start om 20.00 uur, de Stefanuskerk is open vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom de lezing bij te wonen.
In verband met de consumpties en de beperkte ruimte vragen wij u
zich aan te melden via onze website.

Activiteitenagenda

Woensdag 10 april 2019:
Scholierenproject
Zaterdag 13 april 2019:
Bevrijding van Groningen
Zondag 5 mei 2019:
Viering Bevrijdingsdag
20 november 2019:
Internationale Dag voor de
Rechten van Het Kind
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Zaterdag 13 april herdenking bij het
Regimentenplateau
Na afloop van de lezing wandelen we via de Stadsweg naar het
regimentenplateau waar rond 21.15 uur door de NATRES een
eregroet zal worden gebracht en 23 kaarsen worden ontstoken ter
herinnering aan de bevrijding van Groningen.

Werkzaamheden
In het Bevrijdingsbos worden de
komende maanden nog werkzaamheden uitgevoerd door de
Gasunie. Een gedeelte van het bos en
de Stadsweg is daardoor afgesloten
of beperkt toegankelijk dit duurt nog
tot en met september 2019.

Nieuwe bestuursleden
Voor het bestuur van Stichting Het
Bevrijdingsbos zijn wij op zoek naar
nieuwe bestuursleden.
Vindt je organiseren leuk en
kinderrechten belangrijk dan kun je je
interesse kenbaar maken door een email te sturen naar
secretaris@bevrijdingsbos.nl.
We nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met je op.

Dinsdag 16 april De Twee Bruggen
Op dinsdag 16 april wordt om 13.15 uur door de Oosterhoogebrugschool bij het monument De Twee Bruggen stil gestaan bij de laatste
gevechtshandelingen in de stad Groningen tijdens de bevrijding in
1945.
Burgemeester Den Oudsten zal een korte toespraak houden en ook
onze voorzitter de heer Van der Woude zal enige woorden spreken.

Zondag 5 mei Bevrijdingsdag
Op zondag 5 mei vindt traditiegetrouw de viering van de bevrijding
plaats. Dit jaar starten we dat een uurtje later dan normaal in verband
met de zondagsrust.
Dit jaar is de gastgemeente de gemeente Tynaarlo.

Lentekriebels
In het Bevrijdingsbos bloeien op dit
moment verschillende (fruit)bomen.
Een ideale gelegenheid om eens een
bezoek te brengen aan dit prachtige
bos in zijn voorjaarspracht.
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Je bent van harte welkom om vanaf 12.30 uur met ons de vrijheid te
vieren. Harmonie ’67 zal ook dit jaar voor de muzikale omlijsting
zorgen.
Aansluitend vindt de bloemengroet en de boomplating door de
gastgemeente plaats.
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