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CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
Aalsmeerderbrug – Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert op
15 november een boeken- en vliegtuigmodellenverkoop. Nieuwe en tweedehands boeken
en modellen worden deze dag voor een aantrekkelijke prijs aangeboden. De opbrengst
komt ten goede aan het werk van het museum. Misschien levert een bezoek aan het
museum nog wel een idee op voor de komende feestdagen. Het CRASH Museum ’40-’45
aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is geopend op zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur.
Vliegtuigmodellen
Modellen, modern en historisch die aan CRASH zijn geschonken, dan wel uit erfenis verkregen
maar en die niet opgenomen kunnen worden in de collectie, worden te koop aangeboden. Het
betreft verschillende categorieën: ongebouwde modellen (voor de kenner bouw kits), gebouwde
modellen en kant en klare modellen (b.v. van het merk Corgi). Er zijn vooral veel gebouwde
modellen voor aantrekkelijke prijzen te koop.
Boeken
CRASH krijgt vaak boekencollecties aangeboden. Boeken die geen plaats krijgen in de
bibliotheek, worden te koop aangeboden. Het gaat om historische boeken maar ook om
oorlogsromans.
CRASH heeft tevens een bescheiden winkeltje waarin nieuwe boeken en DVD‘s over de
Tweede Wereldoorlog en het verzet te vinden zijn. Deze nieuwe boeken worden tijdens deze
speciale verkoopdag met korting aangeboden.
Het CRASH museum is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug.
I.v.m. de renovatie van de brug over de Ringvaart bij Aalsmeer en daarvoor ingevoerde tijdelijke
afsluiting van de Aalsmeerderdijk, moet rekening worden gehouden met een omleiding richting
Rijsenhout via de Aalsmeerderweg en de Aarbergerweg.
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.
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
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