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27 september herdenking 70 jaar ‘Red Ball Express’
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 en Keep Them Rolling
organiseren rondrit authentieke WOII voertuigen

Aalsmeerderbrug - Het CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45 organiseert op
zaterdag 27 september in samenwerking met de vereniging Keep Them Rolling de
jaarlijkse rondrit genaamd ‘Red Ball Express’. Dit jaar wordt herdacht dat deze logistieke
militaire operatie 70 jaar geleden plaatsvond. Ongeveer 55 authentieke legervoertuigen
verzamelen om 10.30 uur bij het Fort bij Aalsmeer en vertrekken daar om 11.15 uur voor
een rondrit door Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Ze keren om ongeveer 14.30 uur
terug en zijn dan te bezichtigen voor het publiek.

De ca. 70 km lange rondrit zal plaatsen van historische betekenis uit de Tweede Wereldoorlog
passeren. Daarmee worden mensen herdacht en geëerd die vochten en vielen voor de vrijheid.
Ook worden jaarlijks bloemen gelegd bij een monument. Dit jaar is dat het ‘Missing Man Salute’
monument voor alle omgekomen Amerikaanse bemanningsleden dat onlangs bij het CRASH
Museum ’40-’45 werd geplaatst.
De naam Red Ball Express herinnert aan de bevoorradingslijnen die door de geallieerden na D-
day werden opgezet vanaf de invasiestranden in Normandië naar het front. Dag en nacht reden
konvooien naar de linies met wapens, munitie en andere voorraden.
De  ‘Red  Ball  Express’,   die  dit  jaar  voor  de  13e keer wordt georganiseerd, trekt altijd veel
belangstelling. Er zullen ca. 55 voertuigen deelnemen. De rit trekt dit jaar door
Haarlemmermeer en de Bollenstreek.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug.

Voor meer informatie over Het CRASH ’40-’45 Museum en de RBE Express route kan men de
website raadplegen: www.crash40-45.nl of www.redballexpress.nl.
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Noot voor de pers: Voor inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat:  0297-530667 of mailen
met crash40-45@hetnet.nl
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