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CRASH Museum ’40-’45 neemt deel aan opening Fortenseizoen
Hyacintenrit Ford Museum doet 21 april Fort bij Aalsmeer aan
Aalsmeerderbrug – In het Paasweekend 19 tot en met 21 april, gaat het Fortenseizoen
van start en het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 dat gevestigd is in het
Fort bij Aalsmeer, doet daar aan mee. Het museum is geopend op zaterdag 19 april maar
organiseert een extra openstelling op Tweede Paasdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Tweede Paasdag ’s middags rond 14.00 uur doet de Hyacintenrit van het Ford Museum
Hillegom het CRASH Museum aan. Auto’s die deelnemen aan de Hyacintenrit moeten
minimaal 30 jaar oud zijn om me te mogen rijden. In deze rit rijden dus oldtimers en klassiekers
mee, die van elk merk kunnen zijn. ’s Morgens zijn er in het Fordmuseum te Hillegom eerst een
aantal proeven van bekwaamheid af te leggen door de rijders. Na een rit door de in bloei
staande bollenvelden, gaat de stoet richting het CRASH museum in Aalsmeerderbrug waar de
deelnemers aan de rit vragen over het museum moeten beantwoorden. Op dat moment zijn de
auto’s te bezichtigen voor het publiek.
Die bezichtiging kan mooi worden gecombineerd met een bezoek aan het CRASH Museum ’40’45 en daarmee het Fort bij Aalsmeer. Entree voor het museum kost € 3,50 voor volwassenen,
€1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis.
Het Fort bij Aalsmeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een verdedigingswerk van
forten en dijken rond Amsterdam dat tussen 1880 en 1920 werd gebouwd. Het is nu een
monument dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Veel van de forten hebben
verschillende nieuwe bestemmingen gekregen. Op 2 mei 2009 werd in het Fort bij Aalsmeer het
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 officieel geopend. Het is elke zaterdag open
van 11.00 uur tot 16.00 uur en voor deze gelegenheid dus ook op Tweede Paasdag in de
middag.
.
Het volledige programma van de opening van het Fortenseizoen is te vinden op:
www.stellingvanamsterdam.nl/nl/bezoek/beste-tijd-voor-een-bezoek/seizoensopening-2014
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting CRASH
’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl.
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Mededeling voor de pers:
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667.
Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak
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