Nummer 4 – maart 2018

Van de voorzitter
Deze 'Nieuwsflits is wat korter dan de vorige
vanwege de komende Informatiedag op zaterdag 17 maart. U leest er meer over in deze
brief. Toch is er veel nieuws te melden. Aan de
ene kant het slechte nieuws dat de vergunningsaanvraag langer op zich laat wachten en
aan de andere kant het zeer goede nieuws dat
we met fondsenwerving zeer succesvolle eerste resultaten hebben geboekt. Eerst ontving
de stichting €2000 uit het Meerburgfonds en
vervolgens €5000 uit het Rabobank Wensenfonds. Wat een fantastische start van het jaar.
Op korte termijn verwachten we goede gesprekken te gaan voeren met de gemeente.
Met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we de
laatste puntjes al op i gezet. Maar daarover
zult u alles te horen krijgen tijdens de Donateursmiddag.
Peter Korbee, voorzitter

Kom naar de Informatiemiddag op zaterdag 17 maart
2018 wordt een heel belangrijk jaar voor de SHVV en daar willen we u graag meer over vertellen. Over onze ambitieuze plannen, het bezoekerscentrum en de stand van zaken. Maar de meeste tijd is gereserveerd voor presentaties
over het vliegveld en de natuur op het terrein. Kom dus naar het Dorshuis in Valkenburg voor een gezellige en informatieve middag!
Waar: Dorpshuis in Valkenburg (Kerkweg 3, 2235 BC)

Wanneer:

Zaterdag 17 maart, 13.00 – 17.00 uur

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkomstwoord en presentatie over de SHVV
13.50 uur Presentatie over de collectie
14.10 uur Lezing over flora en fauna op het terrein door Rein Zwaan, voormalig natuurbeheerder op het terrein
15.00 uur Pauze
15.20 uur Diapresentatie over de laatste jaren van het vliegkamp
16.15 uur Naborrelen tot circa 17.00 uur
Voor het Dorpshuis is ruim voldoende parkeergelegenheid en parkeren is gratis.

SHVV haalt €7000 op!
Het jaar kon voor ons niet mooier beginnen: op 2 januari nam voorzitter Peter Korbee in de raadzaal van Katwijk
een cheque van €2000 in ontvangt. En op 30 januari mocht hij in zaal Tripodia in Katwijk alwéér naar voren komen,
nu voor een cheque van niet minder dan €5000.
De cheque op 2 januari kreeg Peter uit handen van mevrouw
Meerburg, kleindochter van oud-reder D.F.E. Meerburg. De Stichting Herinneringsfonds D.F.E. Meerburg bevordert activiteiten op
het gebied van cultuur, handel en industrie. Jaarlijks worden geldprijzen uitgereikt aan personen en instellingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In november vorig jaar hadden we ons aangemeld bij het Meerburgfonds, hopend op een bijdrage voor de
realisatie van ons bezoekerscentrum. Tot onze grote verrassing
ontvingen we, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Katwijk, een cheque van maar liefst €2000
.
En op 30 januari kregen we zelfs €5000, ditmaal van de Rabobank Leiden-Katwijk. Het Rabobank Wensenfonds steunt initiatieven in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Het richt
zich op initiatieven die een duurzame verbetering voor de samenleving realiseren. Jaarlijks hebben verenigingen en stichtingen, die klant zijn van de bank, de gelegenheid een wens in te
dienen. Wij wensten een bijdrage uit het fonds voor de realisatie
van een bezoekerscentrum met een expositie over de geschiedenis van vliegveld Valkenburg. Eind november 2017 kregen we
bericht dat onze wens was genomineerd. Vervolgens konden
klanten en leden van de Rabobank drie weken lang hun stem
uitbrengen op de genomineerden. Tot onze grote verrassing
waren er zo veel stemmen uitgebracht op onze wens, dat we een cheque voor het maximale bedrag, €5000, in ontvangst mochten nemen.

Wachten wachten wachten
Het geld dat we met de fondsenwerving hebben opgehaald, vormt een prachtig startkapitaal voor het opknappen
en inrichten van het toekomstige bezoekerscentrum. Maar wanneer komt dat centrum er dan eindelijk? Dat gaat
allemaal minder voorspoedig dan we hadden verwacht.
We wachten al drie maanden op het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid van een vergunningsaanvraag. De ambtelijke molens draaien veel langzamer dan goed is voor onze zenuwen. De gemeente heeft het zó
druk met andere aanvragen, dat die van ons nu al sinds 30 november op behandeling ligt te wachten. Is de uitslag
van het onderzoek positief, dan kunnen we met succes een ‘omgevingsvergunning’ aanvragen. Die aanvraag kan
vervolgens ook weer zes weken duren.

Project Hangaar 7
De opening van het bezoekerscentrum is nog ver weg, maar dat weerhoudt de gebroeders Den Hertog uit Katwijk
er niet van om voor ons aan de slag te gaan. Ze hebben van het bestuur groene licht gekregen voor een ambitieus
modelbouwproject, genaamd ‘Project Hangaar 7’. De broers zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor
het bouwen van een grote maquette van het Marinevliegkamp Valkenburg. Het bestuur was meteen geïnteresseerd toen het van de plannen hoorde. De broers hebben aangeboden de hangaar ter beschikking te stellen aan

het toekomstige bezoekerscentrum. Het bestuur vindt dat deze maquette een plek verdient in de collectie.
De maquette zal een beeld geven van de laatste operationele jaren op het vliegkamp. De bedoeling is om een onderhoudshangaar op schaal 1/72 na te bouwen, met daarin een aantal Lockheed P-3C Orions in onderhoud. De
keuze viel al snel op hangaar 7, de hangaar waar beide broers een jaar lang hebben mogen sleutelen aan de Orions.
Behalve de Orions en het grondmaterieel zal ook de Lockheed SP-2H Neptune poortwachter niet ontbreken in de
maquette. De Den Hertogs bouwden eerst een kartonnen testmodel aan de hand van de bouwtekeningen om te
zien hoe groot de maquette zou worden. De hangaar heeft immers een flink formaat, aangezien hij ruimte bood
aan drie Orions.
De modelbouwers zullen regelmatig een update geven over de voortgang van ‘Project Hangaar 7’. Als u wilt zien
hoe de bouw verloopt, houd dan onze website en/of Facebook-pagina in de gaten!

Activiteiten in 2018
De volgende activiteiten kunt u alvast in de agenda noteren:
Informatiedag
Nationale Monumentendag

17 maart
8 september

Dorpshuis Valkenburg
Bezoekerscentrum SHVV

Doe mee!
De SHVV kan alleen bestaan dankzij vrijwilligers. We ons team snel verder uitbreiden met:
● Financieel specialist – We zoeken dringend iemand met ervaring op financieel gebied die ons kan helpen met de
boekhouding, het maken van plannen en het werven van fondsen.
● Websitebouwer – Wie kan ons helpen bij het bouwen van een website? Weet u iets van websites bouwen
(Wordpress bijvoorbeeld) en vindt u het leuk om te doen?
● Organisatoren – De SHVV gaat zo snel mogelijk beginnen met het organiseren van activiteiten voor de donateurs.
Vindt u het leuk om te helpen?
● Klussers – Komende voorjaar hopen we te kunnen beginnen met klussen aan de telefooncentrale. Zin om gezellig
te komen schilderen, schoonmaken en klussen, en er iets moois van te maken?
Meld u aan via historie@vliegveldvalkenburg.nl.

Wij bestaan dankzij uw donatie
Een stichting als de SHVV is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Maar ook sponsors en
donateurs zijn onmisbaar. We hopen dat veel mensen de stichting een warm hart toedragen.
Wij willen u vragen om donateur te worden voor minimaal €10 per jaar. U steunt daarmee onze doelstellingen,
zoals het realiseren van het bezoekerscentrum. Wij zullen u via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van
de ontwikkelingen, organiseren ieder jaar een donateursdag en andere activiteiten op en rondom het vliegveld.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden kan via e-mail, onze website of door deze strook te printen en naar ons op sturen; zie het adres onder.
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

○ Ik geef mij op als donateur en/of vrijwilliger van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg.
○ Ik maak mijn donatie €10,- over op rekeningnummer NL62 RABO 0184 1648 85.
○ Hierbij machtig ik de stichting SHVV om tot wederopzegging jaarlijks mijn donatie af te schrijven van mijn bankrekeningnummer (IBAN)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur
Peter Korbee
Marco Borst
Prudent Staal
Rob Schleiffert

Contact
voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris

Adres: Wassenaarseweg 75 (geb. 238), 2223 LA Katwijk
E-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl
Website: www.vliegveldvalkenburg.nl
Facebook: www.facebook.com/vliegveldvalkenburg
Twitter: @Valkenburg 1939

Wilt u deze mails niet meer ontvangen? Meld ons dit door een mailtje te sturen.

