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Ook dit jaar hebben wij weer het een
en ander gedaan op het Fort.

Het inrichten van de bergplaats en telegrafie ruimte in de Poterne, met kasten voor de militaire

radio’s en communicatie middelen.

Al wat ingericht met radio’s en Simon aan het werk.
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Ook de tussen deuren van de poterne zijn gemaakt en geplaatst, door Cor en Don en worden
geschilderd door Piet, staat zoals het hoort.

Fort bij Krommeniedijk

Fort aan den Ham

Ook zijn de deuren van de Buitennissen oostkant gemaakt en geplaatst, voor de bergruimte,
buitenprivaat (hierin moeten nog twee loden afvoer pijpen geplaatst worden), buiten wc, (moet nog
worden voorzien van een houten zitting met rond gat en een houten ronde deksel).

Verder hebben wij ruimte 17 ‘’ tweede wereldoorlog,” opgeknapt
een opnieuw ingericht met wat opstellingen, begin van de oorlog,
NSB, illegaliteit huiskamer, getto,
inleveren van radio’s, hongerwinter,
bevrijding.
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Via giften kregen wij aangeboden een “Hem klem” bankschroef gemaakt bij de artillerie inrichting
Hembrug en een Fongers fiets deze werden ook gebruikt door het leger en door de bewaking van
de artillerie inrichting.
Ook kregen wij een set
leidsel voor de honden
kar (Deze moeten nog
op maat gemaakt
worden )

Afgelopen jaar weer wat bruidsparen gehad voor het maken van bruidsfoto’s, in de mand juni was
het Fort overgenomen door kunstenaars met een expositie door het hele Fort en de genieloods
heen. Ook op de open zondagen wat, re-enactment, tinnensoldaatjes gieten, stempel post voor
een wandeltocht, start en stempel
punt voor de fiets ronde Stellingtoer.
Diverse scholen ontvangen.
Verder op de dinsdag en woensdag
weer onderhoud gepleegd aan en in
het Fort. Vooral op de fort helling
deze vrij gemaakt van de brammenstruiken en beginnende boom groei.
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Op de verlang lijst staat nog het
plaatsen van de stangen voor
de olielampen, buiten lantarens,
het plaatsen van de buitenladders. (Ook nog het
uitbaggeren van de gracht en
het terug plaatsen van de brug).
Het verder inrichten van de
ruimte 17 tweede wereldoorlog,
ruimte 11 en de kantine
opknappen.
Afgelopen jaar moesten wij,
helaas door overlijden afscheid
nemen van Wob Nanning.
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BIJ DEZE WENSEN WIJ ALLE DIE HET FORT EEN WARM HART TOEDRAAGT.

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR TOE.

Voor onze donateurs denk ook het komend jaar 2018 weer aan ons.
Namens de Stichting Fort aan den Ham

Roel Laffra
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