Oplossing bezoekersgids 9 tot 11 jaar
2. In Sainte-Mère-Eglise kwamen
Amerikanen aan per parachute. Ze
sprongen uit vliegtuigen Douglas C-47
(zoals je er eentje kan zien in et 2e gebouw).

1. Einsenhower : Bevrijding / Geallieerden
Hitler : Bezetting / Duitsland
De Gaulle : Verzet
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3. Deze militaire voertuigen zijn JEEPS.
4. Het zweefvliegtuig in dit gebouw heet WACO.
5. Coca-Cola is een drankje dat door de Amerikanen geïmporteerd werd gedurende de
Tweede Wereldoorlog en … we drinken het nog steeds.
6. Alle soldaten droegen een militair plaatje zoals je er hier eentje ziet. (dog-tag). Er
staan verschillende gegevens op genoteerd maar de belangrijkste functie is de identiteit te achterhalen van de soldaat als hij gedood werd tijdens de oorlog.
7.							
8. De 82e en 101e luchtdivisie zijn per para
							chute geland in Sainte-Mère-Eglise, Caren
							tan en daarrond.
															
							
9. De naam van het vliegtuig is: Argonia.
							10.
11.
1 : GUERRE
2 : ANGLETERRE
3 : WACO
4 : DEBARQUEMENT
Nom du général : Eisenhower
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12.

Het vliegtuig C-47 meet 30 meter breed, dat is 3000 centimeter!

13. In het museum kan je zien dat de vrouwen die zich engageerden voor het leger
verpleegster of vliegtuigpiloot werden. Ze konden ook nog andere jobs hebben maar
droegen geen wapens en konden niet vechten. Dus konden ze ook geen parachutistes
zijn.
14. De soldaten van de 82e en 101e luchtdivisie hebben belangrijke opdrachten: bepaalde wegen en bruggen veroveren en controleren, verhinderen dat de Duitsers naar
de kust trekken waar de Landing bezig is.
15. De juiste antwoorden zijn: het is nacht, een huis staat in brand en de Duisters zijn
daar (de plaats van dat huis is de plaats van het museum nu), Soldaten verdwalen en
verdrinken in de moerassen die overstroomd werden door de Duitsers.

16. We kunnen veronderstellen dat de soldaten heel erg bang waren. Het lawaai
in het vliegtuig, de sprong in de zwarte nacht (zoals je hebt kunnen vaststellen), het
betreden van een onbekende omgeving, vaak in moerasgebied, onder het schieten van
de Duitsers of ver van de kameraden.
17. In de nacht van 5 op 6 juni werden de eerste parachutisten gedropt. John Steele,
gedropt boven Sainte-Mère-Eglise, blijft met zijn parachute hangen aan de kerktoren.
Hij werd gevangen genomen door de Duitsers, maar wist nadien te ontsnappen.
18. De velden die de Amerikaanse soldaten betreden zijn moerassen die dor de Duisters overstroomd werden en omgeven zijn door hoge hagen.
Deze gebieden waren een groot nadeel voor de Amerikaanse soldaten. Vanuit de lucht
konden ze niet zien dat het diepe moerassen waren. Velen van hen verdronken dan ook
bij de landing door hun zware uitrusting ( tussen de 40 en 60 kg) en hun parachute.
De opmars van de Amerikaanse soldaten was zeer traag omdat elke haag een vijand
kon verbergen. De slag bij de hagen gaf vele doden bij zowel de geallieerden als bij de
vijand.

19. 		

20. Verbeter je antwoord met een volwassene.								

