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Kleurwedstrijd, boeken en modellenverkoop, op de foto met de Spitfire 

Spetterende Spitfiredag bij CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
 
Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert op 3 
maart de jaarlijkse Spitfiredag met dit keer tweedehands boeken- en modellenverkoop en 
activiteiten voor kinderen zoals een kleurwedstrijd een mogelijkheid om met de CRASH 
Spitfire op de foto te gaan. Het CRASH ’40-’45 Museum aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Spitfire, de legende 
Het is dit jaar alweer vijf jaar geleden dat de Stichting CRASH ’40-’45 na een succesvolle 
fondswervingsactie, de Supermarine Spitfire 3W-S definitief kon opnemen in de collectie na 
deze vanaf 2003 in bruikleen te hebben gehad. CRASH viert dit jaar tevens dat de organisatie 
inmiddels 25 jaar actief is. Alle reden dus om de jaarlijkse Spitfiredag een extra feestelijk tintje 
te geven. De Spitfire is al jaren de grote lieveling van de museumbezoekers en met name bij 
kinderen heel populair. Deze reconstructie van het beroemde Engelse jachtvliegtuig, dat zo’n 
grote rol heeft gespeeld in onze bevrijding, maakt die roemrijke geschiedenis zichtbaar. Niet 
alleen Britse piloten maar ook beroemde Nederlandse vliegers als Jan Linzel, Bob van der Stok, 
Jan Plesman en Joop Mulder hebben in deze vliegende legende tegen de vijand gevochten. In 
het museum is ook een plaats ingeruimd voor het verhaal over de Spitfire die in februari 1945 
bij Abbenes neerstortte. 
Speciaal ter gelegenheid van de Spitfiredag wordt er een kleurwedstrijd gehouden en wordt de 
jonge bezoekers de mogelijkheid geboden om met de Spitfire op de foto te gaan. Die foto’s 
zullen worden geplaatst op de CRASH website. (www.crash40-45.nl). 
 
Kleurwedstrijd 
Kinderen kunnen tijdens hun bezoek een kleurplaat ophalen, die na het bezoek aan het 
vliegtuig en het museum zo mooi mogelijk inkleuren en dan opsturen aan het museum. Een 
deskundige jury zal de winnaar aanwijzen in twee verschillende leeftijdscategorieën. Er zijn 
leuke prijsjes te winnen.   
 
Boeken en modellenverkoop 
Vorig jaar werd in november voor het eerst een verkoop van nieuwe en tweedehands boeken 
en modellen gehouden. Dat bleek een groot succes, dus wordt deze beurs nu opnieuw 
georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan het werk van het museum. Er worden veel 
boeken aangeboden door verzamelaars die ‘de zolder opruimen’. De boeken die belangrijk zijn 
voor de luchtoorlog- en verzetsgeschiedenis vinden een plaats in de uitgebreide CRASH 
bibliotheek. Met de schenker wordt altijd besproken of de boeken die CRASH ‘dubbel’ heeft, te 
koop aangeboden mogen worden. Er zijn historische boeken maar ook spannende 
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oorlogsromans te koop. Daarnaast heeft CRASH nieuwe boeken en modellen in de winkel. Dit 
keer neemt ook een boekenantiquair deel aan de boekenmarkt met een aanbod van unieke 
boeken. 
De afgelopen jaren is er een collectie ontstaan van vliegtuigmodellen en militaire voertuigen, 
modern en historisch die aan CRASH zijn geschonken, Ook hier is met de schenkers of familie 
de afspraak gemaakt dat een ‘surplus’ mag worden verkocht. Het betreft verschillende 
categorieën: ongebouwde modellen (voor de kenner bouwkits), gebouwde modellen en kant en 
klare modellen (b.v. van het merk Corgi). 
 
Entree voor het museum kost € 2,50 voor volwassenen, €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis.  
 
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 
 
///////// 
 
Mededeling voor de pers. 
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667.  
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