Openingstijden

Iedere 2de zaterdag van de maand van 13.00-17.00 uur.
Op 5 mei van 10.00-17.00 uur.
Alle andere dagen op afspraak.

Oorlogsmuseum
Ossendrecht

Uitzonderingen worden vermeld op internet en in de plaatselijke
kranten.

Toegangsprijs € 5,00 (reductie mogelijk).
Routebeschrijving

Het museum ligt tussen Antwerpen en Bergen op Zoom,
halverwege tussen Hoogerheide en Putte aan de N289, HM-paaltje 11.2.
Let op! GPS geeft soms Hoogerheide aan. Toets dan in Putseweg
60 Putte. Het museum is het voormalige Kath. Militair Tehuis
van de Kon. Wilhelmina kazerne.
GPS coördinaten 51º23’09’N / 04º 22’04O
Bergen op Zoom

Mijnenruimen na de landing bij West-Kapelle, 1 november 1944.

Hoogerheide

Musee 1939-1945

Le musee donne beaucoup d’aspects de la Deuxième
Guerre Mondiale en uniforms (±120), documents,
photos, materiel, technique, armes et dioramas
(1:1). Spécialité de la liberation de Anvers et le delta
de l’Escaut.

N 289

Restaurant “Jagersrust”

Ossendrecht
A4
A12
Kon. Wilhelminakazerne

Museum 1939-1945

Das museum zeigt verschiedene Aspakte vom Zweiten Weltkrieg. In ±120 Uniformen, Documente,
Bilder, technisches Material, Waffen und Dioramen
(1:1). Speziell die Befreiung von Antwerpen und die
Schelde-Mündung.
Museum 1939-1945

The museum shows different aspects of the Second
World War, with ±120 uniforms, documents, pictures, technical material, arms and dioramas (1:1).
Special attention to the liberation of Antwerp and
the mouth of the river Scheldt.

Museum

N 289
Grens
Putte

Antwerpen

Stichting “Studieverzameling 1939-1945”

Putseweg 60
4611 SL Ossendrecht
Telefoon: 0031 (0)164-67 45 34
E-mail: j.jonge-blanksma@hetnet.nl
Website: www.oorlogsmuseumossendrecht.nl

Stichting
“Studieverzameling 1939-1945”
Uitzonderlijke collectie

• Met 120 uniformen op etalagefiguren.
• 20 taferelen (diorama’s) met uitbeelding van bepaalde aspecten van de Tweede Wereldoorlog met een accent op de oorlog
rond de Scheldemonding.
• Duizenden foto’s en documenten.
• Veel technisch materiaal, zoals wapens, optiek, verbindingsmateriaal en medische apparatuur.
• Voertuigen, kanonnen, bunkers, mijnen en munitie.
De verzameling die door de gepassioneerde verzamelaar en
conservator Jan M. de Jonge, in meer dan 60 jaar bijeengebracht
is, mag uniek in Nederland genoemd worden.
Op weg naar het front. Mobilisatietrein 1939.

De getoonde diorama’s zijn:

(Deze lijst is eventueel te gebruiken als gids.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De landing bij West-Kapelle met rechts een nagebouwde bunker

Hij bestaat uit uniformen, onderscheidingen, zend- en radioapparatuur, wapens, gebruiksvoorwerpen, surrogaten, munitie,
mijnen, handgranaten, optische apparatuur enz.
Veel voorwerpen zijn van bijzondere en/of persoonlijke betekenis. Er zitten vaak aangrijpende verhalen achter die wij u graag
vertellen.
Men voelt tijdens de rondleiding de sterke
betrokkenheid bij het oorlogsgebeuren.
Aan elke opstelling is een gedegen studie
voorafgegaan. Er is altijd deskundige
leiding aanwezig.
Het is aan te raden voor een echt persoonlijke rondleiding, dat u niet komt
op onze vaste open dagen, maar op telefonische afspraak, zodat we in staat zijn
een betere uitleg te geven of meer op uw
persoonlijke wensen te kunnen ingaan.
Poolse sergeant-majoor

•
•
•
•
•

Nederlandse militairen 1939-1940.
Mobilisatie 1939-1940.
De “rustkamer” van de foerier.
De infanterie-bewapening van het Nederlandse leger.
Franse militairen in Zuid-Nederland.
Duitse parachutisten worden hier en daar gevangen genomen.
De “Blitzkrieg”. Snelle opmars van de eerste Duitsers,
o.a. Waffen SS.
De bezetting en overheersing van de Duitsers met o.a.
VW Kübelwagen en 2 cm Flak kanon.
Mitrailleurbunker type 630, met alles erop en erin zoals
het toen was.
Slag om Woensdrecht / Slag om Arnhem. Waarom in één
tafereel?
Duitse Flakleitstand (vuurleidingspost van een zware
luchtdoelbatterij).
Stalen koepel op mitrailleurbunker, een z.g.n.
“Dreischartenturm”.
Aanval door commando’s op de bunkers op Walcheren
(Westkapelle).
Gevangene uit concentratiekamp / grafkruizen van
Engelse en Duitse militairen.
Poolse bevrijders (een vaak vergeten groep).
Gevangenname van generaal Daser te Middelburg (met
een krijgslist).
Fotogalerij met o.a. veel foto’s uit de collectie van dokter
Hillsman die landde bij Westkapelle.
Verlaten, maar “geboobytrapte” communicatiebunker.
Bevrijdingsgroep met Canadezen en de bekende
Jeep.

Duitsers!

De bezoeker wordt in het museum op een indringende manier
geconfronteerd met een angstig en droevig verleden, maar wordt
gelukkig niet gedwongen de ellende te ondergaan.
Hopelijk kunt u onze vrijheid beter waarderen na het ‘beleven’
van de zware strijd die nodig was om deze vrijheid te herwinnen!

V. d. Heydte met zijn
parachutisten in de Mattenburgh
De eersten....

