CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
Air War and Resistance Museum

”Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”

Stichting CRASH

www.crash40-45.nl

MUSEUM CRASH

PERSBERICHT
BMW Klassieke Autoclub Jubileumrit start bij het CRASH luchtoorlog- en
verzetsmuseum’40-’45.
Op zondag 8 juli 2018 is het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum’40-’45 gastgever voor de
BMW Klassieke Autoclub. Deze dag staat in het teken van 30 jaar BMW Klassieke Autoclub.
De BMW Klassieke Autoclub clubrit met het thema: Jubileumrit door Waterrijk Holland 2018
“Van de oorlog op en rond Schiphol” naar “De 12 van Oldenheim” start bij het CRASH
luchtoorlog en verzetmuseum”40-’45, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug.
De auto’s verzamelen vanaf 9:30 uur voor het museum. De deelnemers aan de clubrit hebben
dan de gelegenheid om het museum te bezoeken. Om 11:00 uur vertrekken de BMW’s om aan
hun rit te beginnen. De opgestelde auto’s zijn voor het publiek te bekijken en de eigenaren
vertellen U graag over hun trotse bezit.
Het museum is open vanaf 11:00 tot 16:00 uur.
Zodra de auto’s zijn vertrokken is het museum open voor het publiek, vanaf 11:00 uur tot 16:00
uur. Onze vrijwilligers begeleiden u graag op uw ontdekkingstocht door het museum.

Voor meer informatie over de BMW Klassieke Autoclub en de clubrit Kunt U de website
www.bmwklassiek.nl raadplegen of een bericht sturen aan:
Geurt Plomp - Bestuurslid evenementen evenementen@bmwklassiek.nl
Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog –en
Verzetsmuseum ’40-‘45 kunt U de website www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebook
pagina raadplegen.
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Mededeling voor de pers:
Voor meer informatie kunt u bellen met de webmaster Rick Franke 0612744634.

Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667
ING NL72INGB0000736409
KvK 41225665

Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: secretaris@crash40-45.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

