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Air War and Resistance Museum 

 

”Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren” 
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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  
 

Nieuwe website voor het CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45.  
 
Op zaterdag 7 april zal de oude website worden vervangen door een nieuwe, 
die volledig aan de wensen en eisen van deze tijd voldoet. Hiermee is het 
museum weer up-to-date. De nieuwe website geeft meer informatie aan de 
‘online’ bezoeker. De URL blijft www.crash40-45.nl. In het museum zal op 
zaterdag 7 april onze webmaster Rick Franke aanwezig zijn.  

 
Met deze vernieuwde website beogen wij de uitgebreide collectie nader aan u voor te stellen en 
daarbij vele mogelijkheden die het museum biedt. Dit ‘uithangbord’ is tevens bedoeld als kijkje 
in het museum en tegelijkertijd als platform om informatie te delen en op te vragen. De nieuwe 
site is, in een beperkter omvang ook beschikbaar in het Engels en Duits. 
 
Natuurlijk hopen wij met de nieuwe site ook meer mensen te interesseren voor een bezoek aan 
het museum. Daarnaast verwelkomen wij ook graag bezoekers bij de vele evenementen en 
lezingen die we jaarlijks presenteren. Naast informatie over de exposities over de luchtoorlog, 
het verzet, onderduiken, geheim agenten, de radiokamer en onze Spitfire geeft de website een 
korte inzage met historische informatie. 
 
Met de contactformulieren op de website is het museum in staat om snel te reageren. Daarmee 
wordt in de behoefte voorzien om vragen te stellen, verzoeken in te dienen en informatie uit te 
wisselen. 
 
De website is dynamisch en zal in de komende tijd worden uitgebreid en toevoegingen krijgen 
zodat het een actieve site wordt met actuele informatie in aansluiting op onze facebookpagina. 
 
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. Het museum, dat gevestigd is in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is geopend op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur. 
 
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de CRASH 
Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl, of 
facebookpagina. 
 
///////// 
Mededeling voor de pers: 
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667.  

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

