Tijd voor een nieuwsbrief, dit keer een
Nederlandstalige nieuwsbrief.

In het voorjaar de lang gekoesterde wens
opgepakt om de oorlogsgraven in
Schoonebeek een gezicht te geven.

Na een bijzonder druk 2015 en terugkijkend
op vele mooie activiteiten die wij hebben
mogen organiseren, vonden wij een tijd
worden voor een bijzonder gebaar en hebben
we op Kerstavond 2015, alle oorlogsgraven op
Nieuw Dordrecht en Schoonebeek een lichte
gegeven.

Foto standaard Ronald Zimmer.
Met de financiële steun van Dorpsbelangen
Schoonebeek was het mogelijk om 22 van de
25 graven een gezicht te geven op 4 mei, dit in
het bijzijn van enkele nabestaande van de
omgekomen bemanningsleden.
“Omdat zij niet vergeten worden”
Voor 2016 hadden wij het idee dat het een
jaar van onderzoek en voorbereidingen voor
het Lost Wings project zou worden. Niets was
minder waar, met de vondst van een 1000
ponder vliegtuigbom in januari ging 2016 van
start, waarbij wij zelfs het landelijk en
internationale nieuws haalden.
Onthulling foto standaards.
In de media:

Ruiming Engelse vliegtuigbom.

http://www.vintagewings.ca/VintageNews/St
ories/tabid/116/articleType/ArticleView/articl
eId/559/Blast-from-the-Past.aspx
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Gedurende de meivakantie was er een door
ons ingerichte kleine expositie in de
“Wagenschuur” van de stichting De Spiker,
over de “Gezichten” van de Oorlogsgraven in
Schoonebeek en het persoonlijke verhaal
achter de omgekomen militairen.

Expositie in de “Wagenschuur”.
Op uitnodiging van het “Smalspoormuseum”
in Erica hebben we tijdens het Militaire
evenement weekend in juni een eenvoudige
presentatie gegeven van onze activiteiten en
hebben wij diverse interessante vondsten aan
het publiek laten zien.

Helaas hebben wij met dit vooronderzoek niet
de daadwerkelijke crashlocatie kunnen
vaststellen, wel zijn er door ons wat kleine en
zeer interessante vondsten gedaan die een
beter beeld geven over het beoogde toestel
en het onderdeel waar het van afkomstig was.

Vooronderzoek mogelijke crashlocatie.
In de media:

http://www.slodrenthe.nl/news/thecontact1.pdf

http://www.slodrenthe.nl/news/thecontact2.pdf
Expositie in het “Smalspoormuseum”.
Juli en augustus waren voor ons de maanden
van het vooronderzoek naar een mogelijke
crashlocatie in Weiteveen. Op verzoek van en
in overleg met Staatbosbeheer hebben wij
doormiddel van veldonderzoek getracht om
de crashlocatie te vinden van een Duits
jachtvliegtuig van het type Focke-Wulf Fw 190
die als gevolg van hevige luchtgevechten is
neergestort op 10 februari 1944.

Bezoek ook eens onze Facebookpagina “SLODrenthe”, voor meer achtergrondinformatie
en foto’s van onze activiteiten. Voor vragen,
suggestie en op of aanmerkingen mag altijd
per email contact opnemen met ons.
info@slo-drenthe.nl

Met groet,
SLO-Drenthe
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