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De eerste nieuwsbrief van 2017, ook dit keer 

weer een Nederlandstalige nieuwsbrief.  

 

Na de vele mooie activiteiten van 2016, 

hebben wij vorig jaar traditioneel afgesloten 

met een bijzondere kerstavond. Net zoals in 

2015 heeft SLO-Drenthe wederom 

verschillende oorlogsgraven een lichtje 

gegeven, 101 oorlogsgraven dit keer verdeeld 

over begraafplaatsen in Schoonebeek, Nieuw 

Dordrecht, Dalen, Sleen, Hollandscheveld, 

Geesbrug, De Wijk, Ruinerwold en Westerbork 

 

 
         “Omdat zij niet vergeten worden”  

 

Voor 2017 staat de eerste fase van ons project 

“Lost Wings” op de kalender, gezamenlijk met 

Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer gaan 

wij de eerste 10 informatie panelen plaatsen 

in de regio Emmen. 

 

 
Lost Wings bord voor Zwartemeer. 

De gesprekken met EOP’s, oudheidkundige 

verenigingen en scholen uit Erica, Nieuw-

Weerdinge, Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek, 

Schoonebeek en Zwartemeer zijn zeer 

constructief verlopen. 

 

 
Locaties Lost Wings borden. 

 

Onze doelstelling is om het eerste bord te 

onthullen in Zwartemeer en wel op zaterdag 

ochtend 29 april, dit zal op een passende en 

mogelijk op bijzondere wijze plaatsvinden! In 

de aansluitende week van 29 april zullen de 

andere borden van de eerste serie volgen, 

zodat deze borden gereed zijn voor lokale 

activiteiten rond 4 mei. 

 

Ter ondersteuning van het Project “Lost 

Wings” zal er in april een door SLO-Drenthe 

gemaakte lesbrief/lessuggestie beschikbaar 

komen voor de lagere scholen in de regio 

Emmen.  

Op deze manier hoopt SLO-Drenthe dat de 

scholen aan de hand van deze 

lesbrief/lessuggestie een stukje lokale 

geschiedenis van de 2de wereldoorlog met 

daarin een een apart blad over de luchtoorlog 

per dorp en de daaraan gerelateerde crashes 

in de aanloop naar de activiteiten rond 4 en 5 
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mei aan de basisschoolleerlingen van groep 6 

t/m 8 aanbieden.  

Zodat op deze manier ook de jonge generatie 

meer bekend te maken met dit thema. 

 

 
De SLO-Drenthe lesbrief. 

 

 

In de media: 

  
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/en/news-

template-standard.page?doc=air-force-family-

remembers-fallen-uncle/isvdk28e 

 

 

 

Internet:  

www.studiegroepluchtoorlog.nl 

www.facebook.com/Lancasterindepolder 

www.facebook.com/ND559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

 

• 29 april 2017, Zwartemeer onthulling 

eerste “Lost Wings” bord in de 

nabijheid van de crashlocatie van de 

Lancaster LL684. 

• 4 mei 2017, Dodenherdenking bij de 

oorlogsgraven op de begraafplaatsen 

in Nieuw Dordrecht en Schoonebeek. 

 

 

 

Speciale aandacht voor deze website: 

“Missing soldiers in the Netherlands 1940-

1945”, een bijzondere website van Philip 

Reinders, die ook een directe verbinding heeft 

met de Luchtoorlog tijdens de tweede 

wereldoorlog in Nederland.  

 

https://reinders2.jimdo.com/themissingones/ 

 

 

Bezoek ook eens onze Facebookpagina “SLO-

Drenthe” of onze internet pagina www.slo-

drenthe.nl , voor meer achtergrondinformatie 

en foto’s van onze activiteiten. Voor vragen, 

suggestie en op of aanmerkingen mag u altijd 

per email contact opnemen met ons. 

info@slo-drenthe.nl 

       

 

Met groet, 

SLO-Drenthe  
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