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Van de voorzitter
2018 was een prachtig jaar voor de SHVV. Er is heel veel gebeurd. De mijlpalen: begin dit jaar mocht de stichting al
snel enkele grote geldbedragen in ontvangst nemen, de vergunning en subsidie kwamen rond en in het najaar de
ondertekening van het huurcontract voor gebouw 250.
Sinds de vorige nieuwsbrief in oktober heeft de Tracker-propeller groot onderhoud gehad en is het spottersbord
aan de Achterweg in Valkenburg weggehaald. We ontvingen dit jaar diverse kleine spullen van onder andere oudMLD’ers. Maar ook grote. Het bestuur van Vereniging Oud Valkenburg heeft onlangs zijn wachthuisje overgedragen
aan de SHVV. Het houten hokje stond vroeger bij de C-poort aan de Broekweg. De stichting besloot het jaar op 13
december met de ontvangst van een cheque van het Meerlandenfonds.
Namens het bestuur bedank ik alle vrijwilligers die het afgelopen jaar voor ons in touw zijn geweest, onder meer
voor het onderhoudswerk. En de donateurs: jullie zijn voor de SHVV onmisbaar door jullie steun en enthousiasme.
Het bestuur wenst u en uw familie heel fijne feestdagen en een goed en gezond 2019. Het komend jaar wordt het
spannend, het jaar van de waarheid voor het Bezoekerscentrum Vliegveld Valkenburg.
Peter Korbee, voorzitter

Prettige feestdagen
tot ziens in 2019

€200 plus €600 voor led-verlichting
Het verwerven van fondsen gaat bovenverwachting goed. Niet alleen stijgt het aantal donateurs langzaam, af en
toe ontvangen we een mooi bedrag. In december zelfs twee keer!
Op donderdagmiddag 13 december mocht het bestuur €600 in ontvangst nemen van het Meerlandenfonds. Het
fonds had 343 aanvragen ontvangen, waaruit er 127 werden geselecteerd. Daarvan waren die avond 78 organisaties aanwezig om een cheque te ontvangen van een wethouder uit de eigen gemeente. Wij kregen de cheque uit
handen van wethouder Adger van Helden. Met het bedrag zullen we de led-verlichting in het bezoekerscentrum
betalen. Wij zijn het Meerlandenfonds uiteraard zeer dankbaar.
Helemaal onverwachts was de schenking in december van €200 door Heemskerk Fresh & Easy uit Rijnsburg, producent van onder meer voorverpakte verse maaltijdsalades. Heel erg bedankt voor deze fantastische gift!

Mededelingbord van spotters gered
Hoewel de Stichting Valkenburgse Vliegtuig Spotters (SVVS) al in 2006 is opgeheven, stond het mededelingenbord nog steeds aan de Achterweg bij
het vliegveld. Allemaal oud nieuws! Iemand op
Facebook kwam op met het idee om het bord te
redden en bij het toekomstige bezoekerscentrum
te plaatsen. Goed plan. Nadat toestemming was
verleend door de gemeente gingen Peter Korbee
en Jan van den Berg uit Valkenburg met groot materieel op pad om het bord uit de grond te trekken.
Dat bleek nog een hele klus, want de poten zaten
een halve meter diep in de grond en waren in beton gegoten. Vakwerk van de heer Termorshuizen.
Het bord zal in oude staat worden teruggebracht.

Te gast bij Vereniging Oud Valkenburg
De stichting mocht op 25 oktober de leden van de Vereniging Oud Valkenburg bijpraten over onze plannen en de
ontwikkelingen rond het bezoekerscentrum. De avond in het Dorpshuis in Valkenburg stond geheel in het teken
van het voormalige vliegveld. Marco Borst vertelde over de stichting en de plannen en Peter Korbee in het kort
over de geschiedenis van het vliegveld. Linda Smit-Van den Berg gaf een presentatie over de bouwplannen voor het
gebied.
De ingang van het Dorpshuis werd die avond ‘bewaakt’ door het wachthuisje dat vroeger bij de C-poort stond. De
vereniging heeft ons het huisjes na afloop cadeau gedaan. Het zal volgend jaar een passend plekje krijgen in of bij
het bezoekerscentrum.

Hoe gaat het met Project Hangaar 7?
Het Project Hangaar 7-team stuurde ons het volgende bericht.
Allereerst zijn wij enorm blij met de financiële donatie van de Lionsclub. Wat een geweldig mooi bedrag is er geschonken voor de aanschaf van de vitrine. Maar ook uit andere hoeken krijgen we spullen aangeboden voor de
maquette en de bouw ervan. Zo kregen wij een mooie luxe daglichtlamp op standaard en voorzien van vergrootglas
cadeau, zodat we ook in deze donkere dagen lekker door kunnen knutselen. En er werd ons een ombouwset voor
de flaps voor een Orion gratis aangeboden. Onwijs aardig allemaal!
Afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. We zijn al een heel stuk verder met de ondergrond voor de Neptune, waarbij we veel aandacht besteden aan kleine details. Ook zijn we begonnen om de Neptune te airbrushen.
We hopen binnenkort foto's te
kunnen tonen van de 216 in zijn
MLD-kleuren. Daarnaast zijn we
gestart met de bouw van een VIPvliegtuig en begint de eerste Orion
vorm te krijgen. Dit is een van de
Orions die in onderhoud zal komen
te staan in de opengewerkte hangaar. Dit betekent veel ombouwen
van de standaard-bouwdoos van
Hasegawa. We hopen deze winter
veel werk te kunnen verrichten aan
de maquette en de ontwikkelingen
via Facebook met jullie te delen.

SHVV praat mee over bouwplannen
Op 10 december mocht de SHVV meepraten over de nieuwbouwplannen voor het vliegveldterrein. Deze ‘participatiebijeenkomst’ was georganiseerd door de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf, en vond plaats in de
foyer van de Theaterhangaar. De 250 à 300 bezoekers mochten er hun ideeën en suggesties indienen. Wij hebben
gepleit voor het behoud van het aanwezige erfgoed, zoals de Atlantikwall, de barakken en de verkeerstoren. Nog
een idee: straten vernoemen naar MLD-vliegtuigtypes en oud-MLD’ers. En natuurlijk het plaatsen van een kunstwerk of monument dat verwijst naar het voormalige vliegveld.
Naar verwachting zal pas in 2021 worden gestart met de bouw van de eerste 1000 à 1500 woningen, en dat gebeurt dan in het gebied tussen het VIP-gebouw, het hoofdplatform en de Tjalmaweg.

Help ons bij het maken van lesmateriaal
Wij gaan iets moois neerzetten. In de tweede helft van 2019 hopen we de deuren van ons bezoekerscentrum te
openen. Uiterlijk half april verwachten we de sleutel van het gebouw te krijgen en gaan we aan de slag. Dan hebben we mensen nodig die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken. Als we precies weten wanneer
we de sleutel krijgen, komen we hier in een volgende Nieuwsflits op terug.
Met één project gaan we eerder starten: het ontwikkelen van lesmateriaal voor de basisscholen in de omgeving
van het voormalige vliegveld. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers. Bent u werkzaam (geweest) in het basisonderwijs of in opleiding voor een baan in het onderwijs? Of bent u goed in het tekenen van illustraties? Of denkt u
op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan dit leuke project? Dan zijn we naar u op zoek! Meld u bij
ons aan om samen met anderen in onze werkgroep Educatie mee te denken over hoe we dit gaan aanpakken en
uitwerken. En natuurlijk pakken we daarna gelijk door met het samenstellen en vormgeven van een lespakket
waarin de geschiedenis van het vliegveld centraal staat. We willen het lesmateriaal in maart/april 2020 opleveren.

In 2018 ontvingen wij financiële ondersteuning van

Meerburgprijs

en natuurlijk van onze trouwe donateurs! Heel hartelijk bedankt.
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