Op de eerste plaats wenst stichting ”Ongeland” u een
Zalig Kerstfeest, Prettige Kerstdagen, Fijn Kerstfeest,
Gezegend Kerstfeest, Merry Christmas, Frohe
Weihnachten, Joyeux Noël en een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar toe.
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De eerste vliegtuigherdenkingspaal symbolisch onthuld
in de Noordoostpolder
Eindelijk was het op vrijdag 29 november zover, de
symbolische onthulling van de eerste vliegtuig
herdenkingspaal
in de Noordoostpolder. Stichting
Ongeland, die zich onder andere inzet voor de
instandhouding van de nagedachtenis van de
vliegtuigbemanningen die hier met hun vliegtuigen zijn
neergestort of een noodlanding hebben gemaakt,
bereikte hier een mijlpaal.

Maar hoe kwam het dat de paal aan de Vliegtuigweg 5 in
Nagele voor deze gebeurtenis werd uitgekozen?
Wij, familie ter Voert, als bewoners van de boerderij op
de Vliegtuigweg, zochten al jaren naar een naam voor
onze boerderij. Een jaar of zes geleden lazen we een
artikel in “De Flevopost” over het vliegtuig de “Dinah
Might”, die op onze kavel was neergekomen door een
noodlanding in februari 1944. Toen was het ons duidelijk
dat de naam moest zijn “Dinah Might”. Dan ga je op het
internet aan het zoeken en zo kwamen we uiteindelijk in
contact met twee bemanningsleden die nog in leven
waren. Het geheel kwam in een stroomversnelling, toen
een neef van John Mosteller [een van de
bemanningsleden] ons mailde, dat ze van plan waren
om met veertien verwanten naar Europa te komen en
dat ze ons graag wilden bezoeken. Onze zoon ontwierp
een bord met daarop de neus van een B17 met daar
doorheen de naam “Dinah Might”.
Op zaterdag 25 mei 2009
werd de naam door John
Mosteller, inmiddels 84
jaar oud, in het bijzijn van
zijn familieleden en de
bewoners
van
de
Vliegtuigweg, officieel onthuld. Na afloop wilde John
graag naar de plek waar de “Dinah Might” gestaan had.
Het was zeer indrukwekkend, zoals hij daar zo op zijn
stoel zat en uitkeek over de landerijen. Het was duidelijk
dat hij alles wat hij in de oorlog had meegemaakt ,weer
opnieuw beleefde. Omroep Flevoland maakte er een
indrukwekkende reportage van en diverse kranten
berichtten er uitgebreid over.
De Amerikaanse familie bleef nog een paar dagen in ons
gezelschap en gezamenlijk keken we rond op De Zaanse
Schans, maakten een rondvaart door de Amsterdamse
grachten en bezochten het Anne Frank museum. Tijdens
het afscheid leek het of we elkaar al jaren kenden en we
hebben nog regelmatig contact via de mail.
Drie jaar geleden tijdens een uitvoering van Prins te
Paard genaamd “De Vlucht” bij Schokkerhaven, spraken

we toevallig met Mevr. Bolle, van Nieuw Land
poldermuseum. Ze vertelde ons van de plannen voor
vliegtuigpalen in Oostelijk Flevoland, in de stijl van de
bekende palen ter herinnering van de scheepswrakken.
Onze reactie was toen , dat wanneer het mogelijk was,
wij ook graag zo’n paal wilden, als dank aan de
bemanningsleden. Zodat wij ons blijven herinneren. wat
deze mensen voor onze vrijheid betekenen. Zo kwam
het balletje aan het rollen en zie daar , een aantal
weken geleden werd de paal geplaatst .
En omdat onze boerderij ook naar het vliegtuig, de
“Dinah Might”, is vernoemd, werd onze paal uitgekozen
om symbolisch te onthullen. Samen met wethouder
Vermeulen van de gemeente Noordoostpolder mochten
we de paal voorzien van een plaquette, waarop men het
vliegtuigtype kan zien, de datum van de noodlanding en
de namen van de bemanningsleden. Verder zijn ze
voorzien van een QR code, waardoor je via je smart
Phone nog veel meer informatie kunt downloaden. Wij
vonden het belangrijk dat tijdens de onthulling onze
kleindochter van 17 maanden ook in beeld kwam, om te
symboliseren dat dit stuk historie zo ook voor ons
nageslacht wordt bewaard.
Wij vonden het een zeer indrukwekkende gebeurtenis
en willen Stichting “Ongeland” graag bedanken voor de
geboden kans.
Anke en Wim ter Voert
Onthulling
Tijdens de onthulling heeft wethouder Vermeulen het
volgende verteld:
Als wethouder is de heer Vermeulen 3,5 jaar werkzaam
is bij de gemeente Noordoostpolder. Hij gaf aan dat het
college als volksvertegenwoordigers dagelijks bezig zijn
met de belangen van alle inwoners en de besluiten die
tot stand komen dan ook zorgvuldig worden afgewogen.
Daarbij realiseerde hij zich dat het een voorrecht is om in
vrijheid volksvertegenwoordigers te
kunnen kiezen. Dat het mogelijk is om in vrijheid te
debatteren en meningen te geven. Deze vrijheid is te
danken aan mensen die hun leven hebben gegeven om
deze
vrijheid
te
herwinnen, volgens de
Wethouder,

Hij beschouwde het onthullen van de markeringspaal als
een symbool voor deze strijd om de vrijheid. Graag wil ik
hierbij iedereen bedanken die gezorgd hebben dat de
onthulling van de eerste paal aan de Vliegtuigweg 5
een succes werd.
Tijdens de opening hebben zich vrijwilligers gemeld en
belangstellende. Wij heten de vrijwilligers van harte
welkom.
Op 4 december zijn de overige 11 palen voorzien van
een info bordje.

Op 6 december 2013 kwam de eerste bezoeker al langs.

Museum bezoek
Wie gaat er mee?
Van 27 september 2013 tot 1 februari 2014 is er in
Museum Sjoel Elburg en Museum Elburg een
tentoonstelling over de uitbraak poging uit het
vernietigingskamp Sobibor. Omdat het leek of het kamp
van de aardbodem is verdwenen willen beide musea een
bijdrage leveren om deze geschiedenis nooit te
vergeten.
Daarnaast is in het museum Sjoel Elburg het persoonlijke
verhaal te zien van Jules Schelvis die het kamp heeft
overleefd.
Zondag 12 januari ga ik beide musea bezoeken mocht je
met mij mee willen geef dat dan door.
a.dopper@gmail.com
Astrid Doppert
Voorzitter “Ongeland”

Reclame

U kunt per E-mail een lezing inplannen
info@ongeland.nl of scmdirven1952@kpnmail.nl .

via,

S. Dirven

Zeeuws Knoopje
plantencentrum voor uw tuin.
collectie Zimbabwaanse beeldhouwwerken.
voorraad ruwe beeldhouwstenen.
organisatie beeldhouwcursussen.
Knooplaan 9/ 8251SJ/ DRONTEN/ tel. 0321-381998 De
Website: http://www.zeeuws-knoopje.nl/

Oplage nieuwsbrieven > 300.
Kosten reclame:
4x per jaar € 50, 3x per jaar € 37,50
2x per jaar € 25,1x per jaar € 12,50
De grote van de reclame mag bestaan uit 40 woorden
exclusief logo, daarnaast kunt u zelf uw kwartaal kiezen.
Vertellersproject /
Gastlessen.

Na de reeds 6 gegeven schoollezingen in 2013 staat de
teller nu op 18 lezingen die voor dit jaar en volgend jaar
nog gepland staan. 1 schoollezing hiervan zal op 10
december 2013 plaats vinden.
De overige schoollezingen worden bijna altijd in de
maand april/mei gegeven, omdat dan het blok WO II
behandeld wordt.
Ook wordt er een lezing gegeven op 13 mei 2014 aan
ANBO afd. Dronten, deze zal plaats vinden in de
Meerpaal.
Kosten lezingen:
Schoollezing € 25, - / + reisdeclaratie € 0.19 per
gereden km.
Aan Organisaties, bedrijven verenigingen en
bonden € 50, - / + reisdeclaratie € 0.19 per
gereden km.

lezing
Lezing
De afgelopen periode zijn wij weer druk geweest.
Vanwege het thema “maand van de geschiedenis” is er
een lezing gehouden in het Nieuwland Erfgoed Centrum.
De stichting “Ongeland” heeft haar aandeel op 20
oktober gegeven met de lezing “de Laatste drenkeling
van Schokland” De relatie tot het thema Vorst en Volk
zijn de activiteiten, die te maken hebben over een
periode waarop een van de
koninginnen met name
koningin Wilhelmina met
o.a. haar radio toespraken
duidelijk
aanwezig
is
geweest.
De lezing ging over Frank
Tudhope piloot bij de RAF.
Zijn stoffelijk overschot
werd gevonden aan de
westkant van de Zuidpunt van Schokland. Hij was
vastgebonden aan een paal. Het verhaal omvat de
zoektocht over het hoe en waarom zijn stoffelijk
overschot vastgebonden op de voornoemde locatie r
terecht is gekomen.
Boekproject

“Geborgen in de polderklei” is af, dus druk op zoek naar
een drukkerij. Een offerte of diverse offertes, een
gunning en het boek kan dit jaar nog opgenomen
worden in het jaarverslag.
Nog steeds op zoek naar

1. Verhalen van ooggetuigen.
2. Vrijwilligers voor het afnemen van interviews.
3. Sponsors en Donateurs
Sponsoren en donateurs kunnen zich aanmelden bij
onze penningmeester wolterschaap@solcon.nl , de
minimum donateursbijdrage is sinds 2014 € 10, - per
jaar.

Ook giften zijn van harte welkom ons Cultuur ANBI
nummer is 86385.
Promotie Plan

Het Promotie plan van dit jaar is afgesloten en
opgeborgen in het archief. Het nieuwe promotie plan
met lopende en toekomstige activiteiten is geopend.
Financiën

Stichting “Ongeland” wil graag de gemeente
Noordoostpolder bedanken voor hun financiële bijdrage
maar vooral ook voor de fijne manier van samenwerken.
Zonder u hadden we dit project nooit kunnen realiseren.

Fred Docter, beschikbaar voor:
Evenementen fotografie
Reclamefotografie
Bedrijfsfotografie
Persfotografie
Bruidsfotografie
Fotografie voor uw website
Tel
: +31 (0)321 – 315976
E-mail : info@docterfred.nl

Over het IJsselmeer

Voor D-Day was de RAF eigenlijk
het enige wapen, dat de vijand op
zijn eigen terrein kon bestoken.
Bomber Command was daar een
zeer belangrijk onderdeel van en
zo togen bij nacht en ontij de
bommenwerpers bemanningen er
op uit.
De mensen op de grond hadden
vaak geen idee hoe riskant deze
ondernemingen waren. Ze
werden vaak door de vijand
ontvangen met nachtjagers,
zoeklichten die de bemanning
vooral boven het doel
verblindden, zeer doeltreffend
afweergeschut
en

kabelballons boven de aan te vallen steden of militaire
projecten. Daarnaast natuurlijk ook nog de
weersomstandigheden
zoals
bewolking,
regen,
temperatuur ijsafzetting, en diverse
atmosferische storingen. Het was daarbinnen een uiterst
ongezond bedrijf, waar alleen de sterksten het
uithielden.
In 1941 kon de Duitse bezetter het radarpeilstation
Eisbar (Sondel in Gaasterland Zuid-Oost Friesland) dienst
gaan draaien en midden 1941 begon de samenwerking
van
dit
station
met
de
Me.110”s
van
Nachtjagdgeschwader 1 resultaat op te leveren. Voor de
Duitsers was binnen zeer korte tijd dit resultaat
uitstekend. Helmut Lent - een zeer bekende
nachtjagerpiloot - haalde volgens Duitse bronnen meer
dan 100 geallieerde vliegtuigen naar beneden. Hij was
lange tijd groepscommandant op de Fliegershorst
(Leeuwarden).
Ondanks dit alles vloog
men vaak om bepaalde
redenen
over
het
IJsselmeer. Een ervan
was, dat men boven
water veel minder last
had van afweergeschut.
Een andere reden was
het navigatie systeem
“dead reckoning”. De navigator berekende zo
nauwkeurig mogelijk de koers en ging daarbij op zoek
naar “pinpoints”, opvallende punten op de grond die hij
volgens zijn berekende koers op een bepaald tijdstip
moest passeren. Gebeurde dit niet dan moest er een
herberekening gemaakt worden, om zuiver op koerslijn
terecht te komen.
Enkele van die pinpoints waren de vooruitspringende
punt waarop Staveren lag, de kust van Staveren tot
Lemmer met zijn kliffen en grillige oeverlijn, Enkhuizen,
Marken, de Afsluitdijk, de Friese meren en de wadden
eilanden.
Uiteraard waren de Duitsers hier van op de hoogte en ze
patrouilleerde dan ook met regelmaat boven die
gebieden. Deze patrouilles werden uitgevoerd door
nachtjagers vanuit Leeuwarden en Twente. Ook maakte
men gebruik van Flugplatz Katwijk. Hoewel hier nooit
eenheden permanent gestationeerd zijn geweest, werd
hier regelmatig naar uitgeweken, dit gebeurde in het
geval als men brandstof te kort had of als men was

Afsluiting

Onze 4e nieuwsbrief, hopelijk heeft u ook deze met
plezier gelezen.
Het is ook mogelijk om als sponsor of donateur een
verhaal, verslag, interview, reactie op deze nieuwsbrief
of foto in te brengen.
scmdirven1952@kpnmail.nl

Flugplatz Katwijk

aangeschoten en op 1 motor naar huis hinkte. Het was
dan een welkome thuishaven.
De geallieerden vlogen ook over het IJsselmeer omdat
het vaak de kortste weg was naar hun missie maar
vooral naar hun thuisbasis.
S. Dirven.
Een dak, voeding en
educatie

De Stichting Kinderhulp in Burundi zet zich in voor de
wees- en straatkinderen in Gitega, de op een na grootste
stad in Burundi.
www.stichtingkinderhulpinburundi.nl/

Contact, stichting
”ONGELAND”

Secretaris:
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S.Dirven
De Schepel 52
Dronten.
8252JL
0321-381965
info@ongeland.nl

KvK:
56565259
Cultuur ANBI: 86385

