Op 4 mei trekken we samen op in verbondenheid…

Herdenkingstocht
met als thema

Vrijheid in verbondenheid
Woensdagmiddag 4 mei 14.45-16.15 uur
Park Stanislaus nodigt de kinderen van de scholen en de (wijk)bewoners van Park Stanislaus uit
om samen op 4 mei door het park en de schooltuin een herdenkingstocht te lopen.
De tocht gaat langs herdenkingsmonumentjes die te maken hebben met vrijheid en
verbondenheid.
Juist in deze tijd waar vrijheidsbeperking aan de orde van de dag is (corona, Oekraïne) is het
thema heel actueel.
Ieder heeft daar zijn persoonlijke beleving bij. Hoe zetten we persoonlijke beleving om in actie?
Door samen met jullie ideeën te verzamelen.
Wij vragen:
De leerkrachten van de scholen deze activiteit onder de aandacht van de kinderen te
brengen. Als kinderen enthousiast zijn is succes verzekerd.
De (wijk)bewoners van Park Stanislaus na te denken over het thema en erover te praten
in je omgeving. Ook uw herdenkingsmonumentje is van harte welkom (zie hieronder)
De ouders van de kinderen: het zou fijn zijn als jullie aansluiten met de kinderen bij de
herdenkingstocht. Wellicht kunt u met uw kinderen ook bijdragen aan de
herdenkingsmonumentjes? (zie hieronder)

De herdenkingsmonumentjes:
Dat zijn voorwerpen of teksten die voor jou iets te maken hebben met vrijheid en verbondenheid.
een gedicht van jezelf of van een ander
een versierde kiezelsteen
een symbool dat past bij vrijheid
en verbondenheid
een (zelfgemaakt) kunstwerkje

of iets anders

Geef uw herdenkingsmonumentje van tevoren bij ons af zodat wij ze opnemen
in de route.
Wij, de 4 mei commissie van Park Stanislaus, nemen ze graag in ontvangst op:
Woensdag 20 april tussen 8.30 en 9.00 uur in het restaurant Reuselhof in Park Stanislaus
Maandag 25 april tussen 16.00 en 16.30 uur in het restaurant Reuselhof in Park Stanislaus
Mochten deze tijden u niet schikken dan kunt u de spullen inleveren bij :
De Bienekebolders, juffrouw Simone
De Vonder, juffrouw Magret

Noteer alvast in uw agenda / kalender:
4 mei herdenkingstocht
Verzamelen tussen kwart vóór 3 en 3 uur rondom het H. Hartbeeld. Dit vinden jullie aan de
achterkant bij de grote parkeerplaats van Park Stanislaus.
Namens de 4 mei commissie van Park Stanislaus, Emilie Dieduksman

