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Beste lezers,
In verband met het
35 jarig bestaan van
Stichting Aircraft
Recovery Group
1940-1945 verrassen
we dit keer:
Johan Graas!

We doen dit met een speciale editie van Broken Wings, helemaal
aan hem gewijd. Een soort van “Graas Journaal”.
Aan de vrijwilligers hebben we gevraagd of zij een klein stukje willen schrijven,
iets van een herinnering die ieder heeft aan Johan en de A.R.G. En met succes!
We vonden het hartverwarmend dat er massaal op is gereageerd.
Alle bijdragen vindt u terug in dit ‘Graas Journaal’ En dit alles hebben we
proberen geheim te houden… Dus als het goed is leest Johan dit pas als hij de
speciale editie van Broken Wings openslaat!
Johan: van harte gefeliciteerd en veel leesplezier!
En allen die hieraan mee hebben gewerkt hartelijk dank!
Jasper Pruijser en Marloes Graas

Foto cover: Johan met zuurstofflesje uit BK716
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ARG jubileum
Door Cees Broere

Heb je het over de ARG dan heb je het over Johan Graas en andersom.
Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Passie en emotie
zijn kenmerkend voor Johan (roepnaam “Graas!”).
Of het nu gaat om het opsporen van vermiste vliegers, zijn familie of het in elkaar knutselen van
vreemdsoortige vaar/- en voertuigen (gelukkig nog geen vliegtuigen waarvan ik weet)… Johan gooit
zijn hart en ziel er tegenaan. Wat het beruchte duo Graas/Van der Maas ooit als enthousiaste
onderzoekers als hobby waren begonnen, groeide uit tot een museum van formaat en een
organisatie met een trackrecord waar je trots op mag zijn. De families van vele teruggevonden
vermisten kunnen dat zeker beamen.
Maar zorg ervoor dat je geen oude surfplanken of motoren rond laat slingeren, want voor je het weet
maakt Johan er weer een kunstwerk van. Een voorbeeld? Tijdens het opknappen van een kamer in
Fort Veldhuis, begin jaren negentig, was
er nog een mysterieuze donkere plek op
het plafond zichtbaar. Misschien omdat
luie vrijwilligers de verf niet genoeg
hadden weggekrabd? Welnee, Johan was
intussen bezig met het in elkaar flansen
van een soort van moerasboot, gemaakt
van twee surfplanken compleet met
duwpropeller. De vrijwilligers konden het
plafond niet helemaal bereiken vanwege
dat “ding” midden in de kamer. Tijdens
een tewaterlating enige jaren later
zorgde datzelfde bouwsel ervoor dat een

toevallige en bereidwillige bezoeker er
bijna geen oor naar had. En laatst werd
nog een olijfgroene gemotoriseerde
driewieler met vaste passagier en
sirene gesignaleerd op de Genieweg.
Maar ook een onvervangbaar onderdeel
van ARG zijn de vele vrijwilligers die
door de jaren heen Fort Veldhuis
hebben getransformeerd van een
vervallen betonnen karkas zonder
ramen in een van de grootste musea in
Europa op het gebied van het onderzoek
naar de luchtoorlog boven Nederland in
WW2. Het ging niet altijd even soepel, maar persoonlijk had ik niets van dit allemaal willen missen.
Johan en alle vrijwilligers bedankt!
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OP DE CENTEN LETTEN
Door Ben Vrenegoor

Op 6 november 1986 is de Stichting A.R.G. ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Zaandam. Aanstaande 6 november 2021 is Johan Graas
onafgebroken DE voorzitter (met een onderbreking van een jaar) van
deze stichting.
Het bestuur startte met als voorzitter Johan
Graas, secretaris Jon van der Maas en
penningmeester Jan Versluis. Op 1 juni 1989 kwam
ik, Ben Vrenegoor, in beeld als opvolger van Jan
Versluis. Ik bleef dat tot 1 maart 1997!!
Ik kijk terug op een boeiende periode: het kleine
museum Icarus et Mars en de uiteindelijke
bestemming Fort Veldhuis in Heemskerk!!
De taak van de penningmeester is onder andere
op de centen letten..... Gelukkig kwam de groei
redelijk snel op gang:





toename van het aantal donateurs
groeiend aantal bezoekers aan het museum in Fort Veldhuis
bijdrage van de Provincie Noord Holland
realisatie toilettengroep in het Fort

Financieel bleef het altijd oppassen geblazen, want ja... de verhouding inkomsten/uitgaven ....
Gelukkig droegen de inkomsten van de kantine duidelijk bij!!
We konden natuurlijk niet zonder de steun van vrijwilligers en
bekwame bestuurders. Al die tijd had de voorzitter de taak de
boel draaiende te houden … tot op de dag van vandaag.
Waar vind je de vrijwilligers en bekwame bestuurders? De
Corona is nu de grote boosdoener van het dalend aantal
bezoekers en dus minder inkomsten!! RESPECT!!!
In de achterliggende tijd zijn er een aantal medewerkers en
donateurs overleden:
Rob Delachaux,
Klaas en Bram Kemp,
Theo Semeijn,
André Lapidaire,
Ko Kroese
Wij gedenken hen met respect!!

Ik hoop dat de voorzitter zijn grote passie, de doelstelling van de Stichting, kan
blijven volhouden.
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ZO, ZITTEN JULLIE WEER KOFFIE TE DRINKEN?
Door Marcel Gouw

Ik heb Johan voor het eerst ontmoet op de Militariabeurs in het fort. De
zomer daarna ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger, waardoor ik
Johan inmiddels al meer dan 100 keer heb horen zeggen: “Zo! Zitten
jullie weer koffie te drinken?” gevolgd door een schaterende lach.
Typisch Johan, die ik leerde kennen als een energieke, joviale vent. Een verzamelaar van het type die
alles, maar dan ook letterlijk alles kan gebruiken. Al die vliegtuigen kunnen dan wel opstijgen, maar
ze moeten toch ook weer een keer naar beneden. En onder oorlogsomstandigheden gaat dat niet
altijd zachtzinnig en niet altijd op de juiste plek. En met zoveel vliegtuigwrakken in de Nederlandse
bodem of op de bodem van het IJsselmeer, ligt het fort inmiddels dan ook al aardig vol. Propvol
zouden sommigen zeggen.
Het zoeken naar wrakken en vliegtuigonderdelen is voor Johan een ijzersterke drijfveer. Daarbij is er
natuurlijk ook altijd de menselijke kant: de nabestaanden. Want veelal overleefden de
bemanningsleden de crash niet. Als de lichamen nooit geborgen zijn, of het zelfs onbekend is waar
die zich bevinden, is dit voor de nabestaanden uiterst pijnlijk en een zeer groot gemis. Johan is zich
daarvan zeer bewust en als hij erover praat kun je zien dat het hem diep raakt. Het siert je.
En dus was Johan gewend om zo gauw het weer het toeliet het IJsselmeer op te gaan. Dat de boot
verkocht moest worden viel hem zwaar. En ja, in een roeibootje wrakken zoeken is ook weer zo wat.
Hij heeft het nog wel geprobeerd maar het was natuurlijk eigenlijk geen doen. Komt nog bij dat ook
voor Johan de jaren gaan tellen. Onvermijdelijk nemen de lichamelijke krachten af en ook het heilige
vuurtje gaat ietsje minder branden. Maar er is nog genoeg ander, rustiger werk te doen. En je hebt je
sporen al lang verdiend. 35 jaar ARG. Wie had je dat kunnen nadoen? HULDE!
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EEN BEVLOGEN MAN
Door Jan Zweeris

Johan is een bevlogen man voor alles wat de oorlogsvliegerij in WO2
betreft. Hij is net een vliegende keeper: beheert twee musea en regelt
alles wat met die twee te maken
heeft. Daarnaast heeft hij ook nog
een tiental mannelijke en
vrouwelijke medewerkers.
Die moet hij ook…
- aan het werk zetten,
- bemoedigen,
- bekritiseren,
- bijstaan,
- instrueren,
- enz.
Ook niet eenvoudig!!!
Soms botst dat wel eens. Hij is zelf zo actief dat hij niet kan wachten op de uitvoering van zijn
opdracht. En doet het dan zelf maar.
Zijn kennis van de vele onderdelen van
bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen is
zo groot, dat je hem een professional kan
noemen. De militairen van de
opsporingsdienst zijn met hem vergeleken
amateurs. Dat is al meerdere malen
gebleken.
Het aantal mensen en organisaties waar hij
in de loop der jaren contacten mee heeft en
heeft gehad, is ook al zeer groot te noemen.
Bijna wereldwijd.

Met zijn Assendelfts Engels kan hij zich overal uitstekend redden. Alleen vragen we ons wel eens af,
hoe het verder moet met de ARG als hij als captain afscheid neemt?
Zijn kennis, ervaring en inzet ……….? Komt tijd, komt raad.
Ik moet ook nog denken aan de kwajongensstreken van een paar jaar geleden, toen hij een
waterloopfiets of zoiets had geconstrueerd, waar hij helaas schipbreuk mee leed. Als uitvinder had
hij wel meer van die fantastische bedenksels.
Johan, een uniek persoon, een geweldig mens.
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EERSTE WERKDAG
Door Job Schoonenberg

Mijn eerste werkdag op het Fort is zeker 15 jaar geleden. Het jaartal en
de maand weet ik niet meer, maar het zal denk ik mei zijn geweest. Er
was Hummer dag. Er konden ritjes gemaakt worden met een Hummer
of een militair voertuig.
Die ochtend vlak voor de opening liepen Johan en ik naar het voorterrein waar alle wagens al klaar
stonden. Johan zei: ‘Zorg jij ervoor dat iedereen over de wagens wordt verdeeld, dan verkoop ik de
kaartjes bij het hek’.
Het is die dag zo onvoorstelbaar druk geweest. Onze gasten moesten zich in rijen opstellen en ze
werden per gezin of groepje door mij toegewezen aan een auto. Dit om voordringen te voorkomen.
Tijd om te eten had ik niet, dat moest even tussendoor in een paar minuten gebeuren. Vooral een gele
Hummer met een spannende dame in een leren pak was zeer in trek. Niet alleen vanwege haar
verschijning maar ook omdat ze heel hard reed. Op een gegeven moment dacht ik wel: als dat
allemaal maar goed gaat............ Gelukkig is er niets gebeurd.

Een heel gedenkwaardige dag werd het wel, met
een heleboel plezier. Na afloop hebben Johan en ik
daar uiteraard nog bij stilgestaan.
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OP ONDERZOEK UIT
Door Bram van Kan

Met Johan het water op met de oude
aluminium boot het IJsselmeer op. Op
onderzoek uit.
De heenweg ging voorspoedig. Johan had zijn handheldnavigatie bij zich, een anderhalf uur boven het wrak gezocht
alles in kaart gebracht, toen terug. Op zich ging het prima.
Alleen ging Johan op de sluizen naar de Waddenzee af. Al
diverse keren gemeld: ‘ Johan! Dit klopt niet!’ Maar
volhouden.. de hand held zei dat het daar was. Op een zeker
moment zag ik de masten van de boten in de jachthaven in
de verte. Johan er weer op gewezen. Toen begon hij toch te
denken dat er iets niet klopte. Uit een grote Action tas weer
een stel gebruikte batterijtjes opgezocht. Tóen werd het
duidelijk: het pijltje op de navi ging toen toch maar naar de
jachthaven toe.

LEKKAGE
Johan hield van geiten. Die mochten op
het fort lopen.
Op zich leuk natuurlijk maar die beesten deden hun
behoefte in de lagere delen van het dak.
Dus elke keer de afwaterbuizen verstopt, maar dat viel
wel mee volgens Johan.
Totdat het water de middengang in lekte… Toen zijn de
geiten verplaatst naar de grond, aan een ketting wel te
verstaan.

BLAUWE FORD
Johan kreeg gasten uit Amerika met de
opening van de
Ned Benedictweg.
Johan reed met de familie rond
in een oude blauwe Ford. De mensen keken wel gek op,
vooral die in de rij erachter reden
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MET GRAAS OP PAD, ALTIJD WAT!
Door Hans Eijking

Hierbij een paar kleine
anekdotes met betrekking tot
het klussen.
Johan heeft al menig bril verspeeld,
Johan heeft een bril voor veraf dus
voor dichtbij doet hij zijn bril even op
het hoofd.
Zo was hij aan het rommelen op de
boot “de ARGonaut” en moest ff
overboord kijken, om het goed te zien
ging de bril op het hoofd en bukte
Johan overboord…. plons, wat was
dat? Nee toch….
Andere keer bij het Fort, Johan zou naar huis op de motor. Motor start niet, dus zadel
omhoog en ff rommelen aan de accu-polen. Ja er was weer stroom, zadel naar beneden
geklapt … BAM, steekvlam onder het zadel vandaan. Zadel weer omhoog, aha daar was zijn
bril met een pootje aan de +pool gesmolten.
Maar soms denkt hij ook wel eens om zijn bril. Laatste keer bij groot onderhoud aan “de
ARGonaut” ging hij het achterste stuk binnen in de boot schilderen. Dit is een lage ruimte
waar ook de stuurkabels en uitlaatdemper zijn, dus op de buik de boel onder en boven in de
verf zetten. De bril ging af en netjes, ver van de plek van mogelijk onheil, neergelegd. Na
diverse acrobatische toeren was het hele achterschip in de verf gezet, sommige stukken
moesten wel 2 of 3 keer maar het was gelukt. En… de bril was nog aanwezig, heel en zelfs
zonder verf. Eenmaal thuis bleek waarom sommige delen 2 of 3 keer over moesten: hij
veegde de verf er zijn haren meteen weer vanaf, een mooie donkergrijze haarbos. Johan
onder de douche, en slim dacht ie: fles thinner mee. De hele straat keek verbaasd naar dat
kleine doucheraampje waar oerkreten uit vandaan kwamen toen de thinner over zijn lijf
naar een bepaald gedeelte tussen de benen sijpelde.
Zelf lacht hij hier het hardst om als hij een van zijn capriolen verteld.
Aansluitend hierop nog een mooie anekdote.
Tijdens een evenement komt er een man bij ons groepje (mijn broer Dennis, Johan en ik)
staan en zegt dat hij wel medewerker wil worden. Prima, zegt Johan, wat wil je gaan doen?
Ja, zegt de man, ik kan eigenlijk nix. Dennis meteen: ‘Tja, een voorzitter hebben we al’.
En wie lachte er het hardst?
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Wat maak je niet mee met Graas!
Door Ron Leguijt

Zelf ben ik 1 van de duikers. Als we erop uit gingen was dat een
avontuur op zich. Niet: wat vinden we vandaag, maar: wat
maken we vandaag weer mee.
Vaak ging er iets stuk waardoor we gered moesten worden door de
reddingsbrigade.
Een andere keer kwamen we boven, Johan weg! Die dreef een paar honderd meter
verderop met motorpech.
Verder is het een pracht kerel die onverwoestbaar is en zelf denkt dat hij nog 18 is.

Ik hoop dat hij nog jaren door kan gaan.
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KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Door Dijon Boshoven van Stichting Icarus et Mars

In 2011 ben ik met Johan naar Rottumerplaat geweest voor onderzoek
van een Halifax staartdeel.
We moesten om het eiland te bereiken, overstappen in een
rubberbootje om bij het eiland te komen. Er was van te
voren gezegd om warme kleding en goede laarzen aan te
trekken. Dit had Johan ook gedaan, maar wat bleek: Johan
stapte uit de rubberboot bij het eiland en zijn laarzen liepen
vol water!
Opmerking van Johan’: ‘Ik heb de verkeerde laarzen
aangetrokken, namelijk mijn zomerlaarzen!’

ZWART MINUSCUUL PLASTICJE
Door Jan Peereboom

Een leuke anekdote heb ik met Johan in Edam meegemaakt.
De boot van Johan hadden we naar de haven in Edam gebracht. Toen we naar huis
terug wilden gaan, wilde de auto met geen mogelijkheid meer starten. De
wegenwacht gebeld en die is er ook nog niet zomaar.
Wat blijkt: de chip van de contactsleutel is eruit gevallen. Wij hebben ons een bult
gezocht! Het is een zwart minuscuul stukje plastic en op een terrein waar allemaal
zwart grind ligt is het bijna onmogelijk om dit te vinden. Maar tot mijn verbazing
heeft Johan het in zijn hand.
Eind goed - al goed.
Maar ik verbaas me er nog steeds over.
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Lest We Forget - Opdat wij nooit vergeten!!!!
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19.09.2016
Door Harry Doesburg

Fly past van de Lancaster van de BoBMF
boven de bergingsplaats van de Poolse
Wellington R1322 bij Oudemirdum.
Francis, Johan en ondergetekende waren erbij. Zo
indrukwekkend. Johan heeft het gefilmd, nadat we
door de autoriteiten nog naar een veilig plekje
gewezen waren met onze ARGOnaut.

Lancaster boven put van R1322 19.9.2016
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ED603
Door Harry Doesburg

September 2016 waren we
op zoek naar exacte locatie
ED603 nabij de Afsluitdijk.
Johan was hier nog in de buurt
van de ARGOnaut, totdat het
lijntje losliet. Menig vloekwoord
viel er. ‘Moet ik helemaal
terugroeien naar jullie’.
Wij, onder andere Francis en ik,
zeiden toen: ‘Je kunt het.....’
Mooie resultaten die dag! Onder andere de pilotenstoel, de radiateur van één van de
motoren en nog een paar interessante zaken. Met dank aan onze beide duikers!!!

DUBBELTJE OP Z’N KANT
Door Jan Blankendaal

Een aantal jaar geleden gingen Cees Broere, mijn persoon en Johan met
2 duikers in onze boot de Vera Lynn op onderzoek naar de BK716. Het
weer viel mee (toen we nog bij het Fort waren…) en we gingen vol goede
moed op pad.
In Marken aangekomen bleek er toch wel behoorlijk wat wind en golven te staan. Maar dat zou wel
afzakken, zo waren de voorspellingen. En inderdaad! Op het Markermeer leek het mee te vallen.
Echter, bij de plaats n de crash aangekomen viel het vies tegen en na een paar pogingen om ons
anker vast te krijgen bleek dat de wind toch te sterk was. We dreven steeds weg en ook de duikers
hadden er een hard hoofd in.
Dus maar weer terug richting Marken en huiswaarts gegaan, met hoge golven die over de boeg
sloegen. Net bij het binnenvaren van de haven stopte de motor ermee. Wat bleek: de dynamo was
compleet van het blok getrild. Wij roeiend met de riemen die we hadden de haven in om aan te leggen
op onze ligplaats, wat op zich nog wel een dingetje is. Gelukkig hoefde de reddingsmaatschappij dus
niet uit te varen maar was een dubbeltje op z‘n kant.
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DREFT
Door Frank Graas

Stichting Aircraft recovery Group,
Opgericht door mijn vader Johan
Graas 35 jaar geleden. Op school
had ik meestal wel wat andere
verhalen te vertellen over het
weekend dan de andere kinderen.
Vroeger als kleine jongen ging ik veel op
zaterdag met hem mee en ben ik ook met
enkele bergingen mee geweest. Mijn functie
was vaak de Dreft bedienen als er grote olievlekken op het water kwamen doordat er een
motor uit de bagger omhoog werd getrokken.
Het nadeel dat mijn vader voorzitter
was van de stichting, is dat ik elk
oorlogsmuseum en elke Oorlogsbegraafplaats in Nederland wel
gezien heb. Sommige zelfs meerdere
keren.
Tot grote ergernis van mijn vader
pest ik hem hier nog steeds
regelmatig mee, en zeg ik dat ik hier
nog steeds trauma’s aan heb
overgehouden.

Toch ben ik als zoon trots op wat mijn vader
in al die jaren voor elkaar heeft gekregen
met het opsporen van vermiste vliegers en
hun nabestaanden. Natuurlijk niet alleen,
maar met alle vrijwilligers en sponsoren die
hem hierbij geholpen hebben.
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35 Jaar A.R.G
Door Marloes Graas

Wat begon als een hobby liep al snel uit de hand…..
Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 ging van het
kleine museum naar Fort Veldhuis, waar toch echt véél meer
ruimte was! Met eindeloze inzet van mijn vader en andere
vrijwilligers is van het Fort een groot museum gemaakt. Wat is
er al niet gebeurd in die 35 jaar!
Zo was mijn vader aan het werk bij Fokker.
Door de speakers werd toen omgeroepen; “Er
zijn 2 geiten voor Graas geleverd”…… Deze
waren besteld om het gras kort te houden….,

Een andere keer reed er een hele cockpit
door de Dorpsstraat. Iedereen in
Assendelft wist meteen: die is voor Graas.

Koninklijke onderscheiding

Ook als iemand vroeg waar wij woonden
kon ik zeggen: ‘Bij de propeller in de tuin…’,
dan wist iedereen meteen waar dit was.

In 2003 kreeg mijn vader een koninklijke
onderscheiding van de burgemeester.
Er zat een felicitatiebrief van defensie bij! “Zeer
uniek”, gaf de burgemeester aan.

Al 35 Jaar
vol passie
zijn lust en
zijn leven
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Onderscheiding
Het 99 Squadron van de Royal Air Force komt
elk jaar voor dodenherdenking naar Nederland.
In 2017 gingen mijn ouders naar Engeland voor
het 100-jarig bestaan van dit 99 Squadron
waar zelfs Prinses Ann hierbij aanwezig was.
Hier kreeg mijn vader een onderscheiding waar
hij zeer trots op is: hij werd tot speciaal lid van
het Squadron benoemd! Vanwege zijn enorme
inzet bij het lokaliseren en bergen van
bommenwerpers en gevechtstoestellen uit de
Tweede Wereldoorlog, met het doel vermiste
vliegers te vinden en nabestaanden te
informeren over de laatste rustplaats van man,
zoon, oom of neef.

Het kleinste feestje ooit
Na jaren speurwerk om een boek te schrijven
kwam op 1 april 2020 het boek “Ab Homburg de
vergeten soldaat van oranje” uit.
De woorden van mijn vader waren letterlijk: ‘Dit
doe ik eens en nooit meer!!!!!!’
Ook evenementen,
bergingen en opsporen
van nabestaanden
waren er door de jaren
heen genoeg, niks was
te gek bij mijn vader.
Zelf kan hij hier uren
oververtellen en dat
doet hij ook graag.

Mijn persoonlijke herinneringen
Samen op pad, als jong
meisje mee met mijn vader
naar het Fort om te werken.
Er was altijd wel wat te
beleven en veel gezelligheid
met de andere vrijwilligers.

17

Een berging in Landsmeer
staat me bij. Wat een
happening was dat! En de
opening van de Ned
Benedictweg in Wormer.
Zo was ik vaak te vinden op
het Fort, vooral het eerste
weekeind van mei. Dan
mocht ik meerijden met
legervoertuigen van het
Fort naar het kleine
museum en van het Fort
naar de schietvereniging
waar ik dan ook echt mocht
schieten… wie maakt zoiets
nou mee!
Later, dat ik ouder werd, ging ik helpen in de kantine. Dit heb ik heel wat jaren gedaan, samen met
mijn moeder. Dat ik oud genoeg was kwamen daar ook de gezellige avondjes van de motorclubs bij,
tot midden in de nacht achter de bar, altijd één groot feest.
En niet te vergeten ‘rotzooi’ halen (in mijn ogen).
Mijn vaders auto was altijd te klein. We hadden eens
poppen opgehaald en nee, dat was er niet één, maar
de auto werd volgepropt… wat keken de andere
weggebruikers toch raar naar ons…..
Zo kwam er een keer een grote vrachtwagen bij het
Fort die leeg gehaald en geveegd moest worden. In
mijn ogen een berg schroot… Dat was echt niet zo:
elk klein dingetje werd er uit gevist en mijn vader
wist dan precies wat het was. Kleine stukjes met
een nummer erop, heel belangrijk, dus echt geen
schroot.
Hoe vaak ik ook nu nog hoor ‘was dat jouw vader op tv of die in de krant stond. De mensen om mij
heen laten me snel weten als hij ergens in de media is geweest.‘

Al 35 jaar trek jij de kar en al 35 jaar ben je een
bekende/beruchte vader in Nederland en omstreken.
Pap, zoals je leest: een super leuke tijd
en er is altijd wat te beleven met je!
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Waar denken de kleinkinderen als eerste aan?
Met de kleinkinderen

Ook de kleinkinderen zijn ‘besmet’ met alles wat te maken
heeft met het Fort en het museum. Natuurlijk!
We vroegen hen:

‘Waar denk je als eerste aan
als je aan opa en het Fort denkt?’
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René:
‘Logeren op het Fort!’
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Magneetvissen!’

Groetjes
van Kim!
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Lieke: ‘Buksschieten en
met legervoertuigen rijden’!
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Finn:
‘Werken met opa
in en om het Fort!’
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1986 - 2021
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