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Jubileum en herdenkingsweekend in Fort bij Aalsmeer
CRASH Luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 geopend op 3, 4 en 5 mei
Aalsmeerderbrug – Het is op 2 mei precies vijf jaar geleden dat het CRASH Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer officieel werd geopend door
burgemeester Weterings van Haarlemmermeer. Op 3, 4 en 5 mei wordt daar aandacht aan
besteed, maar natuurlijk wordt in de eerste plaats stilgestaan bij de officiële
herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog: Dodenherdenking en Bevrijding.
Op zaterdag 3 en zondag 4 mei worden in het museum nabestaanden ontvangen van
omgekomen bemanningen van vliegtuigen, die in Nederland neerstortten tijdens of na een
missie naar Duitsland of Nederland. De verhalen over die missies en de mannen worden in het
CRASH Museum ’40-’45 verteld. Het zijn in het bijzonder dagen om te denken aan hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid. De afgelopen jaren is gebleken dat bezoekers juist op deze dag
graag naar het museum komen.
Op 5 mei wordt Bevrijdingsdag al vroeg gevierd in het CRASH Museum. Leden van de
organisatie Keep Them Rolling, waarmee CRASH al vele jaren zeer goede contacten heeft,
organiseren jaarlijks een bevrijdingsrit met authentieke geallieerde legervoertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog in de regio rond Amstelveen en dit jaar gaat deze rit om 10.45 uur van
start bij het CRASH Museum. Voor en tijdens het vertrek kunnen de voertuigen maar ook de
chauffeurs in hun vaak authentieke kleding bewonderd worden.
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Daarbij komt de gedachte aan het jubileum weer boven want ook vijf jaar geleden ging de KTR
Bevrijdingsrit op 5 mei van start bij het Fort bij Aalsmeer als onderdeel van de
heropeningsfestiviteiten.
In maart en april 2008 verhuisde het museum van Lisserbroek en in juni dat jaar al volgde een
beperkte openstelling. Op 2 mei 2009 gingen de deuren officieel open. Er is in vijf jaar veel
gebeurd. Alle vrijwilligers zijn hard blijven werken aan de herinrichting en verdere verfraaiing
van het museum. Er kwamen mooiere vitrines en vitrinewanden, een nieuwe huisstijl met
teksten in twee talen en de collectie werd uitgebreid door belangrijke schenkingen. Duizenden
bezoekers, oud, jong en daar tussen in hebben dit kunnen zien en hiervoor hun waardering
getoond. Het is een museum geworden waar CRASH enorm trots op is.
Onlangs bleek bij de presentatie van een onderzoek van Erik Somers van het NIOD dat de
aandacht voor Tweede Wereldoorlogsmusea en herdenkingscentra onverminderd groot is en
zelfs toeneemt. In het boek dat hij daarover heeft geschreven, ‘De oorlog in het museum’ wordt
in woord en beeld ruim aandacht besteed aan het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 en het werk van de vrijwilligers van deze organisatie.
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Zaterdag en zondag is het museum geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Op maandag, Bevrijdingsdag, verzamelen de voertuigen om 10.00 uur bij het fort en vertrekken
ze om 10.45 voor de rit door de regio. Het museum blijft daarna geopend tot 16.00 uur.
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.
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.
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