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Vrijdagavond 3 oktober
Lezing over Eerste Wereldoorlog in CRASH Museum ’40-‘45
Aalsmeerderbrug – In het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 wordt
vrijdagavond 3 oktober om 20.00 uur door Hans Walrecht een lezing gehouden over de
Eerste Wereldoorlog die dit jaar 100 jaar geleden begon.
De Tweede Wereldoorlog vond zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Het is daarom
interessant te zien hoe deze ontstond. Een resultaat van deze oorlog was, dat na het einde van
die strijd de kaart van Europa er heel anders uitzag. Andere resultaten waren de komst van de
tank en de verdere ontwikkeling van het luchtwapen; van een klein aantal gammele vliegtuigjes
voor verkenning tot luchtvloten met jagers en bommenwerpers.
In het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 worden van oktober tot en met april elke
eerste vrijdagavond van de maand lezingen gehouden. De zaal gaat open om 19.30 uur, de
lezing begint om 20.00 uur. De toegang tot de lezing bedraagt € 3,50 per persoon, inclusief
koffie. CRASH donateurs hebben gratis toegang.
Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM
Aalsmeerderbrug.
Tot en met 4 oktober moet rekening worden gehouden met de afsluiting van de Aalsmeerderdijk
bij de Kruisweg. Omrijden via de Aalsmeerderweg, en Aarbergerweg naar de Aalsmeerderdijk.
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Voor meer informatie over het CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-‘45: www.crash4045.nl
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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

