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Bezoekerscentrum stap dichterbij
Het realiseren van een bezoekerscentrum over de geschiedenis van het voormalige vliegveld Valkenburg is een grote stap dichterbij gekomen. De huurovereenkomst voor het gebouw is getekend.
Op 16 oktober tekende het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het contract. Namens de
SHVV hadden voorzitter Peter Korbee en
secretaris Rob Schleiffert dat al eerder
gedaan. Aan de ondertekening ging een
lange periode van voorbereidingen vooraf.
Vorig jaar zomer stelde de SHVV de plannen vast in een Ambitieplan en een Activiteitenplan. Begin augustus 2017 diende het
bestuur een aanvraag voor subsidie in bij
de gemeente Katwijk. Tijdens behandeling
van de subsidieaanvraag bleek dat de vestiging van een bezoekerscentrum op het
voormalige vliegveld in strijd was met het
bestemmingsplan. Daarom moest een zogeheten omgevingsvergunning worden
aangevraagd, die op 18 april van dit jaar werd verleend. Een maand later verleende de gemeente Katwijk een eenmalige startsubsidie en een jaarlijkse subsidie.
De weg was vrij voor de afrondende gesprekken met het RVB over de huur van de voormalige telefooncentrale, ook
wel bekend als Gebouw 250. Op 16 oktober was het contract door beide partijen ondertekend.
De komende tijd laat het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw opknappen en doet het een aantal aanpassingen. Naar
verwachting zullen we uiterlijk over zes maanden de sleutels van het gebouw ontvangen. Vanaf dat moment is er
veel werk aan de winkel. We gaan de binnenkant van het gebouw verder klaar maken en rekenen daarvoor op de
hulp van veel vrijwilligers. De vier bestuursleden en het vaste team vrijwilligers kunnen dat niet alleen. En daarna
volgt natuurlijk de inrichting van de expositie. Naar verwachting kunnen we het bezoekerscentrum medio 2019
openen.
Realisatie van het bezoekerscentrum is voor het bestuur prioriteit nummer één. Maar als het centrum eenmaal
haar deuren heeft geopend, zullen er tal van activiteiten worden opgezet. Voor veteranen, die in Katwijk nog geen
vaste ontmoetingsplek hebben, zal er enkele malen per jaar een veteranencafé worden georganiseerd en in samenwerking met Welzijnskwartier Katwijk zullen er activiteiten voor zowel ouderen als voor de jeugd georganiseerd worden. Verder willen we een lesprogramma voor de basisscholen in de gemeente Katwijk ontwikkelen en
zullen er wandel- en fietstochten worden uitgezet met het bezoekerscentrum als startpunt.

Tracker-prop weer als nieuw
De vrijwilligers van de SHVV hebben de Trackerpropeller nu ook helemaal opgeknapt. De prop stond
eerder dit jaar nog voor de ingang van het Torenmuseum in Valkenburg. Vereniging Oud Valkenburg heeft het
gevaarte aan de SHVV geschonken. De prop krijgt volgend jaar een plekje in of bij het bezoekerscentrum.

€800 voor Project Hangaar 7
De Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg heeft maar liefst €800 geschonken aan de
SHVV. Het bedrag is opgehaald tijdens een benefietactiviteit. De €800 is veel
meer dan we hadden durven dromen. Het zal geheel worden besteed aan een
vitrine voor Project Hangaar 7, de 1:72-maquette van de drie blauwe hangaars
zoals ze waren voor de sluiting van het vliegkamp. Peter Korbee nam de cheque
namens de stichting in ontvangst.

Avond over vliegveld Valkenburg
Vereniging Oud Valkenburg nodigt u uit! Op donderdag 25 oktober vanaf 20.00 uur is
iedereen welkom in het Dorpshuis in Valkenburg. het voormalige Marine Vliegkamp
Valkenburg staat deze avond centraal. Er zullen drie korte presentaties te zien zijn.
Peter Korbee vertelt over de geschiedenis van het vliegveld, Linda Smit-Van den Berg
doet de plannen voor het gebied uit de doeken en Marco Borst geeft een presentatie
over de SHVV. Na de pauze zal er een quiz worden gehouden over het vliegveld.
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