Persbericht
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

CRASH museum Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari a.s.
Aalsmeerderbrug, 20 december 2018
Op zaterdag 12 januari 2019 heeft het CRASH-museum haar Nieuwjaarsreceptie. Deze begint op het
moment dat de deuren van het museum vanaf 11.00 uur geopend zijn.
Om 12.00 uur begint het officiële gedeelte met de toespraak en het welkomstwoord door onze
voorzitter Peter de Raaf, gevolgd door de presentatie van en over CRASH. Hierbij wordt teruggekeken
op het oude jaar, maar zeker nog meer naar de toekomst van het museum en haar activiteiten en
ontwikkelingen in 2019 en 2020.
Daarnaast is het museum gewoon voor het publiek te bezoeken en is iedereen van harte welkom.

OPENINGSTIJDEN
Met ingang van 1 januari 2019 zijn wij naast de gebruikelijke openingstijden elke zaterdag van 11:00
tot 16:00 uur ook geopend elke woensdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Op de woensdagen wordt er in het museum gewerkt aan het verbeteren en het plegen van onderhoud
aan de expositie. Het kan daarom voorkomen dat u iemand op een ladder ziet staan.
Naast deze aanvullende openingstijden op de woensdagen, zullen wij ook geopend zijn op de 2e zondag
van de maand tussen 11:00 en 16:00 uur.
TOEGANGSPRIJZEN
De normale toegangsprijs wordt met ingang van 1 januari 2019:
•
•
•

€ 5,00 voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar;
€ 2,00 voor kinderen van 7 t/m 12 jaar;
Kinderen jonger dan 7 jaar hebben gratis toegang, evenals veteranenpas houders en
donateurs.

GROEPSBEZOEK
Indien u het museum buiten de hierboven genoemde openingstijden wilt bezoeken dan is dit mogelijk.
Hiervoor berekenen wij aparte toegangsprijzen. Voor meer informatie over de prijzen en
mogelijkheden bij groepsbezoeken kunt u contact opnemen met ons.
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.
Mededeling voor de pers: Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris: 0297-530667.
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