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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 

Aalsmeerderbrug, 28 oktober 2015 

 
Persbericht  
 

Op vrijdag 6 november 2015 lezing over de crash van de Amerikaanse B-17 
bommenenwerper ‘Jayhawk in het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45. 
 
 
Aalsmeerderbrug – In CRASH Luchtoorlog -en Verzetsmuseum '40-'45 is er op 
vrijdagavond 6 november a.s. om 20.00 uur een lezing door de heer Erwin de Mooij. 
 

Hij zal vertellen over de crash van de Amerikaanse bommenwerper B-17G nr. 42-32079 

genaamd ‘Jayhawk’,  die op 26 september 1944 plaats vond. Het Vliegende Fort stortte 

neer in het buurtschap 'De Engel' aan de Heereweg in de gemeente Lisse. Initiatief van 

zijn kant heeft enkele jaren geleden geleid tot het plaatsen van een monument voor de 

bemanningsleden bij de Koepelkerk. 

De presentatie verteld het verhaal van piloot Gooch en zijn crew tot aan de crash en wat er 
daarna gebeurde. Het verhaal wordt ondersteund door een groot aantal foto's van de 
bemanning, de missie, de basis etc. 
 
Voor sommige bemanningsleden liep de crash fataal af. Anderen werden gewond opgepakt en 
naar gevangenkampen gestuurd en liepen mee met de dodenmarsen of ontsnapten en 
maakten spannende avonturen mee om uit handen van de Duitsers te blijven. Eén 
bemanningslid trok naar het zuiden om daar bevrijd Nederland te halen.  

 

Bezoekers betalen € 3.50 p.p. Donateurs en veteranen hebben gratis toegang. Het museum is 

geopend vanaf 19.30 uur. 
 
Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug.  
 
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met  tel. 0297-530667  of via email 
secretaris@crash40-45.nl  
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