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Lezing over het bombardement op Berlijn
op 6 maar 1944.
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Remembrance Day 2021

Lezing
OD- actie

Special Remembrance Day op 13
november te Schoonebeek.

Lezing over de actie van het OD in Zuidoost
Drenthe in januarie 1945 tegen de
Landwacht.

Lezing NSB in Schoonebeek

Operatie Lezing over Operatie
Amherst Amherst

Buitendag 16 oktober

Speciale zaal voor Albert T.
Niccolai

Wilt u h elpen ?
Wij zijn al blij en dan k baar voor de k lein st e don at ie t er
on der st eu n in g van on s w er k !
Heef t u voor w er pen , f ot o's of an der e m at er ialen u it de
oor log? Wij h ou den on s w ar m aan bevolen !
Daar n aast zoek en w ij vr ijw illiger s die bij Com m on w ealt h
oor logsgr aven in h u n dir ect e w oon om gevin g op k er st avon d
een k aar sje w illen plaat sen .
St ich t in g Lu ch t oor log On der zoek Dr en t h e
IBAN: NL69 RABO 0359 4545 26
Aan m elden als vr ijw illiger of voor vr agen , gr aag een em ail
n aar : in f o@slo-dr en t h e.n l

SCHOONEBEEK194045
In Sch oon ebeek w or dt een du bbele
t en t oon st ellin g geor gan iseer d over de
Tw eede Wer eldoor log.
De St ich t in g Lu ch t oor log On der zoek
Dr en t h e laat diver se gebeu r t en issen
zien over de oor logsvlieger s die in
Sch oon ebeek e.o. zijn n eer gest or t .
Hoe w as h et leven van de om gek om en
vlieger s en w at is er m et h en
gebeu r d? Waar st or t t en de diver se
vliegt u igen n eer ? Wat gebeu r de er
m et de bem an n in gsleden die
gevan gen w er den gen om en . Deze
t en t oon st ellin g ver t elt u h et ver h aal.

Er w or den diver se n iet eer der
get oon de m at er ialen t en t oon gest eld,
o.a. een en k ele jar en geleden
gebor gen vliegt u igm ot or .

Per iode : 9 ok t ober - 26 n ovem ber
2021
Open in gst ijden : din sdag, don der dag
en vr ijdag 09:00 - 17:00 u u r , w oen sdag
13:00 - 17:00 u u r en zat er dag en
zon dag 10:00 - 16:00 u u r
Locat ie : M FC 't Aole Gem ien t eh oes,
Ker k ein d 1, Sch oon ebeek

Eén ruimte tijdens de tentoonstelling heeft extra aandacht
gekregen. Een zaal voor luitenant Albert T. Niccolai.
Tijdens grondwerkzaamheden in Duitsland stuitte SLO'er
Harrie Peters op het wrak van Lt. Niccolai. Enkele maanden
later las achterneef Luca Niccolai het artikel in de Engelse
versie van onze Schijnwerper.
Een warm contact tussen de SLO en de familie Niccolai
ontstond.
Tijdens deze tentoonstelling staan de medailles van lt.
Niccolai centraal en de vlag die over zijn kist lag.
Beide stukken zijn door de familie NIccolai uitgeleend voor
deze tentoonstelling.
Een directe blikvanger zal het motorblok zijn van zijn P-47,
samen met brokstukken in een 1 op 1 diorama geplaatst.

LT.ALBERTT.NICCOLAI

SCHOONEBEEK194045
De St ich t in g On der zoek Dr en t se
Fam ilies en Hu izen deed on der zoek
n aar de over val op 29 ju li 1943 op
h et gem een t eh u is in Sch oon ebeek .
Daar bij w er den door h et ver zet u it
De Kr im dr ie per son en
doodgesch ot en : NSB-bu r gem eest er
Geer t Bissch op, NSB-am bt en aar
Roelof Oost in diën en
dist r ibu t ieleider Piet er de Boer .
Over al w er d gesch r even dat h et
een bew u st e liqu idat ie w as door
t w ee ver zet sm en sen op de
f an at iek e Sch oon ebeek er
NSB-bu r gem eest er . Dit beeld blijk t
n iet t e k loppen . Het gin g om een
m islu k t e over val en er w ar en veel
m eer m en sen bij bet r ok k en .
Een r econ st r u ct ie van de over val en
h et leven sver h aal van ieder een die
daar bij bet r ok k en r aak t e als
slach t of f er , ver zet sst r ijder en
r epr esaille-slach t of f er w or dt
ver h aald.
Per iode : 9 ok t ober - 26 n ovem ber
2021
Open in gst ijden : din sdag,
don der dag en vr ijdag 09:00 - 17:00
u u r , w oen sdag 13:00 - 17:00 u u r en
zat er dag en zon dag 10:00 - 16:00
uur
Locat ie : M FC 't Aole Gem ien t eh oes,
Ker k ein d 1, Sch oon ebeek

BUITENDAG
Waar gebeurde wat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schoonebeek?
Tijdens de buitendag op zaterdag 16 oktober wordt op verschillende
locaties in Schoonebeek verteld wat daar op welke dag gebeurd is.
U ontvangt van de organisatie een gratis routeboekje. U kunt zelf bepalen
welke locaties voor u interessant zijn en wat u graag zou willen zien.
Om deze dag mogelijk te maken is de hulp toegezegd van vrijwilligers van
Schoonebeek-in-Actie. Zij zouden in 2020 betrokken zijn bij de organisatie
van 75 Jaar Vrijheid Schoonebeek. Maar door de Corona-maatregelen
moest het volledige programma worden afgelast. Dit jaar helpen zij daarom
graag onze organisatie tijdens deze Buitendag.
Datum : zaterdag 16 oktober 2021
Tijd : 10:00 - 16:00 uur
Startlocatie : MFC 't Aole Gemientehoes, Kerkeind 1, Schoonebeek
Informatie : gratis routeboekje

REMEMBRANCE
DAY
Op 11 november is het Remembrance Day in Canada en Veterans' Day in
USA. Op 14 november is het Remembrance Sunday in UK. Dan worden o.a.
de in WO2 gevallen oorlogsvliegers herdacht.
In dat kader vindt op zaterdag 13 november een Remembrance
bijeenkomst plaats op de Openbare begraafplaats in Schoonebeek, waarbij
de gevallen oorlogsvliegers worden herdacht. Er zullen enkele korte
toespraken plaatsvinden, omlijst door passende muziek gezongen door een
countertenor. Daarna zal door de burgemeesters van Schoonebeek en de
Samtgemeinde Emlichheim een krans worden gelegd, waarna twee
minuten stilte in acht worden genomen.
Een drietal jongeren maken onderdeel uit van de Remembrance Day.
Herdenken wordt overgedragen naar de jongere generaties
Datum : zaterdag 13 november 2021
Tijd : 13:30 - 14:50 uur
Locatie : Openbare begraafplaats, Kerkhoflaan 24, Schoonebeek.

LEZING
BERLIJN
6MAART
1944

In aanvulling op de tentoonstelling wordt een
lezingenprogramma verzorgd. Per lezing hebben
maximaal 50 gasten toegang. De entreeprijs voor de
lezing bedraagt ? 5,00 inclusief een kop koffie of thee.
Locatie : MFC 't Aole Gemientehoes, Kerkeind 1,
Schoonebeek

Lezin g 1: Rob Wet h ly - Ber lijn 6 m aar t 1944,
USAAF M issie: 250
Op 6 maart 1944 werd Berlijn voor het eerst overdag
getroffen door een Amerikaans bombardement. Vóór
25 februari 1944 wilde het Amerikaanse opperbevel
een directe confrontatie met de Duitse Luftwaffe
ontlopen.
Van deze strategie werd afgestapt om de slagkracht van
de Duitse Luftwaffe te breken en werd de Duitse
luchtverdediging juist uit de tent gelokt om de directe
confrontatie met de zwaarbewapende Amerikaanse
bommenwerpers en jachtvliegtuigen aan te gaan. Door
doelen in Berlijn aan te vallen dwongen de
Amerikaanse bommenwerpers de Luftwaffe een groot
deel van haar jachtvliegtuigen in te zetten.
Deze lezing neemt u mee naar 6 maart 1944, en zal zich
focussen op de strijd in de lucht. En eindigen met een
aantal crashes van die dag in de directe omgeving van
Schoonebeek.
Datum : dinsdag 26 oktober 2021
Tijd : 19.30 - 21.30 uur

f ot o' s Samt gemei nde
Eml i c hhei m

LEZING
NSBIN
SCHOONEBEEK

Lezin g 2: Ber t Fin k e - NSB in Sch oon ebeek
Het is een gevoelig on der w er p: Sch oon ebeek er s die lid
w ar en van de NSB t ijden s de Tw eede Wer eldoor log.
Tijden s deze lezin g zal de r ol van Sch oon ebeek er
f am ilies aan de or de k om en . M aar m et n am e ook over
an der e NSB-er s in Sch oon ebeek . Ru im 200 van h en
w er den n a Dolle Din sdag in sept em ber 1944 in
Sch oon ebeek als evacu ées on der gebr ach t . Zij w er den
n a de oor log dir ect gear r est eer d. Wat gebeu r de m et de
vele k in der en - h et w ar en er zo'n 100 - n adat h u n
ou der s w ar en gear r est eer d?
En is bek en d dat de leider van de NSB, An t on M u sser t ,
een bezoek h eef t gebr ach t aan Sch oon ebeek ? Ver der
dook en k ele jar en geleden een dagboek op over een
geëvacu eer de NSB-er , die in h u is zat bij de
NSB-bu r gem eest er Ver beek . Hij w as ch au f f eu r gew eest
van Van Geelk er k en , één van de opr ich t er s van de NSB.
Dat u m : din sdag 2 n ovem ber 2021
Tijd : 19.30 - 21.30 u u r

LEZING
OPERATION
ARMHERST
Lezin g 3 : Coen t en Ham en Yan n ic Wet h ly Oper at ie Am h er st
Operatie Amherst was de codenaam van de
Geallieerden voor een speciale commando-actie op 7
en 8 april 1945 ter bevrijding van Drenthe als
voorbereiding van de aanval van de Canadezen op
Groningen. Franse parachutisten vormden een
onderdeel van de Britse Special Air Service en zij
moesten verkeersknooppunten en bruggen in Drenthe
en Groningen veilig stellen.
De operatie was redelijk succesvol, al liep ze niet geheel
volgens plan en sneuvelden er in Drenthe 33 Franse
parachutisten. Of de operatie echt nodig is geweest is
nog steeds een punt van discussie. De 18-jarigen Yannic
Wethly uit Schoonebeek en Coen ten Ham uit Klijndijk
vertellen over de militaire operatie vanuit drie
perspectieven, die elkaar ontmoeten tijdens een
gebeurtenis in Westerbork.
Datum : vrijdag 12 november 2021
Tijd : 19.30 - 21.30 uur

LEZING
OD-ACTIE
JAN.1945

Lezin g 4: Ber t Fin k e - OD-act ie in
Zu idoost -Dr en t h e jan u ar i 1945
Op 7 januari 1945 werden bij een overval door de
Landwacht uit Emmen en Coevorden in de boerderij van
Geert Eisen aan de Hoofdstraat 182 meester Veldwachter,
Jan Grooters en Geert Eisen gearresteerd. Veldwachter werd
op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve gefusilleerd en
Grooters overleed op 30 april 1945 in concentratiekamp
Wöbbelin.
Een tragisch verhaal. Maar hier bleef het niet bij.
Veldwachter had tijdens zijn verhoor aan de Landwacht
verteld dat op de achterkant van een door hem gemaakt
schilderij een briefje was geplakt met de namen van
verzetsstrijders erop. Het doek werd opgespoord en een golf
van arrestaties onder het verzet in Zuidoost-Drenthe volgde.
Binnen een week werden 36 verzetsmensen gearresteerd,
waarvan zeventien de dood vonden. Daarnaast wisten
twintig personen te ontsnappen, waardoor in Schoonebeek
Jan Cees Hofkamp en Arend Masselink ellende werd
bespaard. En er was een grote groep landwachters bij
betrokken.
Bert Finke is bezig met een onderzoek naar deze actie, die
als OD-actie Zuidoost-Drenthe bekend werd. Veel is nog
onbekend, maar er is ook het nodige te vertellen. Het is
onlosmakelijk verbonden met de vlucht van
krijgsgevangenen uit de Emslandkampen.
Datum : dinsdag 23 november 2021
Tijd : 19.30 - 21.30 uur

