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Lezing over de ‘Engelandvaarders’
Verzetsmuseum ’40-’45

in
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Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 22 april is in het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing bij te wonen over de ‘Engelandvaarders’ .

Vanuit Katwijk aan Zee en Scheveningen werden in de begin jaren van de Tweede
Wereldoorlog veel pogingen ondernomen om rechtstreeks over zee Engeland te bereiken.
De presentatie toont aan de hand van beelden wat Engelandvaarders zijn, hoe zij pogingen
over zee ondernamen en illustreert dit aan de hand van twee verhalen. Het persoonlijke verhaal
van een mislukte poging vertelt door de zoon van een Engelandvaarder en dat van een
geslaagde poging, beiden met een vouwkano.
De presentatie wordt verzorgd door:
·
Hans Vingerling, voorzitter st. Monument Engelandvaarders Katwijk
·
George Makowski, bestuurslid en zoon van Engelandvaarder Tolo Makowski

Lezing
De lezing begint om 13.00 uur en is voor bezoekers van het museum gratis.
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 museum, dat gevestigd is in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is geopend op zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur.

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

