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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 

Persbericht, mei 2015 
 

Wegens succes geprolongeerd  
 
Tentoonstelling ‘Wie wat bewaart, die heeft wat te vertellen!’ is nog te bezichtigen tot en 
met 28 november 2015.! 
 
Aalsmeerderbrug – In het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 werd op 11 
april jl. door Loco-Burgemeester Derk Reneman van de Haarlemmermeer de 
tentoonstelling geopend. De tijdelijke tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid 
van de herdenking van de Duitse inval in Nederland 75 jaar geleden en de bevrijding 70 
jaar geleden.  
 
De tentoonstelling is een vierluik waarin aandacht wordt besteed aan de meidagen 1940, 
de wereld in oorlog, het leven voor burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
Haarlemmermeer 1940-1945 Nooit Meer! In deze tentoonstelling zijn veel voorwerpen en 
archiefstukken te zien die CRASH in het archief of depot bewaart. De titel van deze 
tentoonstelling is dan ook: ‘Wie wat bewaart, die heeft wat te vertellen.’  
Aanvankelijk zou de tentoonstelling aan het einde van deze maand worden beëindigd. 
 
De belangstelling voor de tentoonstelling is groot daarom verheugt het ons dat we door 
de gemeente instaat gesteld zijn de tentoonstelling te verlengen tot 28 november 2015, 
dit geld ook voor de expositie van het werk van de luchtvaartschilder Thijs Postma. 

Het CRASH Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-’45 bevindt zich in het Fort bij 
Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug.   
 
Het museum is iedere zaterdag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Entree voor het 
museum kost € 3,50 voor volwassenen, €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor 
donateurs, veteranen en 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 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667.  
 
 

http://www.crash40-45.nl/

