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Fort bij Aalsmeer extra geopend tijdens Stellingmaand
Activiteiten CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is tijdens de
Stellingmaand september niet alleen op zaterdag maar ook op zondag geopend tussen 11.00
uur en 16.00 uur. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten. Op zondag 2 september is om
13.00 uur en 15.00 uur de familievoorstelling Moustachio te zien van Theatergroep Wie Walvis.
CRASH ’40-’45 doet ook dit jaar weer mee aan de Open Monumentendagen en het museum is
daarom op zaterdag 8 en zondag 9 september gratis toegankelijk. Op 29 september organiseert
CRASH de Red Ball Express.
September Stellingmaand betekent dat vele forten van de Stelling van Amsterdam bijzondere
activiteiten organiseren, dan wel extra geopend zijn. Speciaal ter gelegenheid daarvan zijn
gedurende de weekenden van september extra ruimten in het Fort bij Aalsmeer toegankelijk
voor het publiek. In het CRASH Museum worden gratis rondleidingen gegeven en er is een
speurtocht voor kinderen.
In het Fort bij Aalsmeer zijn ook de Stellingpaspoorten en stempels te verkrijgen.
Voor meer gedetailleerde informatie over het gehele programma van de Stellingmaand en de
Stelling: www.stellingvanamsterdam.nl/nl/stellingmaand.
Een bijzonder groot evenement van CRASH is de jaarlijkse Red Ball Express, een rondrit met
authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze rit wordt dit jaar op 29 september
verreden en zal luister bijzetten aan de opening van het Jos Gemmekepad in Nieuwkoop. Jos
Gemmeke was tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsstrijdster en geheim agente. Zij
werd bij Nieuwkoop gedropt.
Alleen tijdens de Open Monumentendagen 8 en 9 september is het museum gratis toegankelijk.
Op andere dagen bedraagt de toegangsprijs 2,50 voor volwassenen, 1.50 voor kinderen van 6
tot 12 jaar. CRASH donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een
veteranenpas.
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In het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 worden verhalen verteld over
vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortten. Wrakdelen die door CRASH of de
Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geborgen zijn, maken de geschiedenis van de
bemanningen van de vliegtuigen voelbaar en tastbaar. Met foto’s en persoonlijke voorwerpen
worden de verhalen tot leven gebracht.
CRASH heeft ook een indrukwekkende afdeling over het verzet in Haarlemmermeer en
Nieuwkoop, alsmede een expositie over Nederlandse geheim agenten. Daarnaast is er een
ruimte in het fort ingericht als radiokamer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar is de collectie
vliegtuigradio apparatuur van CRASH te zien en zijn radio amateurs die de daarvoor benodigde
Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

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

CRASH LUCHTOORLOG- EN VERZETSMUSEUM ’40-’45
Air War and Resistance Museum

”Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”
www.crash40-45.nl
STICHTING CRASH

MUSEUM CRASH

vergunningen hebben, met deze apparatuur ook daadwerkelijk aan het werk. In een andere
museumruimte op het fortterrein is de complete Spitfire te zien die CRASH in de collectie heeft,
samen met grotere vliegtuigmotoren en wrakdelen die niet in de fortruimten passen zoals de
motor van een Fokker G1.
Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Het CRASH museum is gevestigd
aan de Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug.
Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting Crash ’40’45 alsmede over actuele zaken over de Stellingmaand 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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Over enkele weken krijgt u een apart persbericht over de Red Ball Express met meer
achtergronden over de geschiedenis van dit evenement alsmede het programma.

Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

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

