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Van de voorzitter
Vijf maanden zijn er verstreken
sinds de vorige Nieuwsflits. Er is
in die periode veel gebeurd,
maar de langverwachte klapper
bleef uit. De sleuteloverdracht
van het gebouw 250, het toekomstige bezoekerscentrum,
had uiterlijk medio april moeten
plaatsvinden. Het wordt nu eind
mei of begin juni. De vertraging
is niet te wijten aan het bestuur
van de SHVV, maar aan het feit
dat de verbouwingsklus niet op
tijd gereed was.
Het bestuur is wel behoorlijk
actief geweest. Omdat we continu op zoek zijn naar samenwerking, hebben we in januari een bezoek gebracht aan het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep. In
maart namen we een berg (vliegtuig)brokstukken in ontvangst die in de vliegveldbodem zijn gevonden. Begin dit
jaar ben ik flink gaan lobbyen bij het bedrijfsleven op en rondom het vliegveld. Met succes: bedrijven hebben samen een behoorlijk bedrag en enkele zaken in natura gedoneerd. U leest er meer over in deze Nieuwsflits. Net als
over de scholieren van het technasium in Leiden, die ons gaan helpen bij het ontwerpen van een expositie.
De komende tijd gaan we meedoen aan heel wat promotieactiviteiten in de regio. Als u ons daar ziet, loop dan eens
langs voor een praatje. Het bestuur wenst u een mooi voorjaar.
Peter Korbee, voorzitter

Nog heel even wachten… sleuteloverdracht!
Het duurt wat langer dan gepland en veel langer dan wij willen, maar over hooguit twee weken
gaat het gebeuren: de sleuteloverdracht. Dan kunnen we onze bunker eindelijk gaan ombouwen tot bezoekerscentrum. De overdracht zou medio april plaatsvinden, een halfjaar na ondertekening van de huurovereenkomst. De verbouwing bleek toch wat meer voeten in de aarde te
hebben dan voorzien. Zaterdag 11 mei zat het hele terrein zonder internet omdat in ‘onze’ bunker werd gewerkt. De afgelopen week zijn de twee ramen vervangen. Het Rijksvastgoedbedrijf
verwacht dat het gebouw in de eerste week van juni klaar is voor oplevering.
Ondertussen gaat de stichting door met de voorbereidingen. We zijn in maart met een groepje
deskundigen gaan kijken naar de staat van de vloerbedekking, het plafond en de wanden. Zo
kregen we een aardig idee van wat er aan het interieur moet gebeuren. De vloerbedekking zal (deels) worden vervangen, de muren moeten glad worden gemaakt en de plafondplaten deels of helemaal vervangen. In een van de
ruimten is nog geen plafond of vloer.

Sponsorgeld stroomt binnen
Vooral dankzij de inspanningen van voorzitter Peter Korbee stromen de sponsorgelden binnen. Bijna iedere week
rinkelt wel de kassa van de penningmeester. Dit jaar hebben de volgende sponsors ons gesteund:
►TheaterHangaar
►J. Jonker & Zn Hoveniers, Rijnsburg
►Haasnoot Wonen, Katwijk
►Promail Katwijk
►Confianza Accountants, Katwijk
►Hoekstra Wheels, Valkenburg
►Archidat Bouwformatie, vliegveld
►Ancora Adviesgroep, Katwijk
►Verhees Notarissen Katwijk/Rijnsburg
►Jan van Egmond, aannemer, Rijnsburg
►H. H. van Egmond, sloperij, Rijnsburg
►Van Egmond Van Hirtum Makelaardij
• Ook hebben bedrijven toegezegd ons te zullen sponsoren door bijvoorbeeld vlaggenmasten te schenken of een
hele pagina in een lokale krant.
• De Wijkraad Valkenburg heeft ons een subsidie toegekend van €1400. De raad steunt initiatieven die bijdragen
aan de identiteit en herkenbaarheid van het dorp Valkenburg. Het bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van
een laptop, beamer en monitor.
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) heeft ons een bijdrage van maximaal €7500 toegezegd.
• Dan willen we nog een fout corrigeren. In de vorige Nieuwsflits schreven we dat de Lions ons
hebben gesponsord. In de e-mailversie deden we dat goed: we toonden het logo van Lions
Rijnsburg Valkenburg. In de iets kortere postversie schreven we ‘Lions Katwijk’. Het moet dus
zijn Lions Rijnsburg Valkenburg. Onze excuses.

Alle sponsors: heel erg bedankt voor jullie steun!

Automatische incasso donatie 2019
Begin juni zullen wij €10 incasseren bij de donateurs die daartoe een machtiging hebben afgegeven.

Scholieren maken inrichtingplannen
Zodra we het interieur hebben opgeknapt gaan we een expositie bouwen. Maar hoe maak je een tentoonstelling
die voor oud én jong boeiend is? We vroegen het de scholieren van het DaVinci College. Deze Leidse scholengemeenschap voor havo en vwo heeft namelijk een technasium. Zoals je op een gymnasium klassieke talen leert, krijg
je op een technasium bètavakken – Onderzoek
& Ontwerpen is een examenvak. De scholieren
voeren in teamverband technische praktijkopdrachten uit, in ons geval: een inrichting ontwerpen voor het bezoekerscentrum.
Op 9 mei zijn daarom 90 scholieren in ons toekomstige gebouw komen kijken en hebben ze
een blik kunnen werpen op de collectie. Ze gaan
nu in groepjes van vier nadenken over een invulling en komen nog voor de zomervakantie met
voorstellen. Het SHVV-bestuur zal de ontwerpen
samen met de docenten beoordelen. De goede
ideeën die hieruit voorkomen, mogen en zullen
we in onze plannen meenemen en uitvoeren.
Meer informatie kun je lezen op
www.technasium.nl.

De collectie blijft groeien
We hebben al veel meer spullen dan we in het bezoekerscentrum kunnen exposeren. En toch komen er nog steeds
mooie items bij, onder meer omdat ze door oud-MLD’ers worden aangeboden. Zo ontvingen we onlangs een oude
veldtelefoon (zie foto rechts) en zijn Duitse uitrustingstukken uit de oorlog toegezegd.
De afgelopen jaren zijn er op het terrein veel wrakstukken, vliegtuigonderdelen en oorlogsrestanten boven de
grond gekomen. De mooiste vondsten zijn door de provincie apart genomen en geconserveerd – we schreven er al
over in Nieuwsflits 5 van augustus 2018. Deze interessante stukken kunnen wij in bruikleen krijgen en exposeren.
Van de minst interessante vondsten zijn de explosieven en het schroot al afgevoerd. De rest heeft de stichting onlangs in eigendom gekregen en ligt bij ons in het magazijn te wachten om nader te worden bekeken.
Er zijn mogelijk uitlaatpijpen bij van vliegtuigen en (waarschijnlijk) containers (foto links) waaruit voedsel is gedropt
in april en mei 1945. We gaan de spullen ter determinatie voorleggen aan deskundigen en zo mogelijk conserveren.

Hoe gaat het met Project Hangaar 7?
Het laatste nieuws van Arjan en Hugo den Hertog over het Hangaar 7-project.
De bouw van het project gaat gestaag door. Inmiddels zijn twee VIP-vliegtuigen gebouwd. We hebben gekozen
voor een Yak-40 en een Tupolev Tu-134. Beide typen bezochten het vliegveld, en dat van verscheidene nationaliteiten. Ze krijgen een mooi plekje op het VIP-platform voor Hangaar 7, de plek waar hoogwaardigheidsbekleders eerste voet op Nederlandse bodem zetten. Beide modellen hebben we aangepast, omdat we ze met open deuren willen neerzetten t.b.v. een 'VIP-afhandeling'. Dit betekende flink wat scratchbuilden.
Inmiddels wachten beide straalvliegtuigen nu samen met de Neptune op hun spuitbeurt. Onze airbrushset krijgt
eerst nog een noodzakelijke modificatie in de vorm van een vochtafscheider. Ook aan een P-3C Orion in onderhoud
wordt momenteel hard gewerkt. Dit model wordt eveneens flink aangepast. Zo krijgt deze onder andere open motoren en neusradome, uitgeklapte flaps, open bombbay, gedemonteerde luiken en ga nog maar even door.
De ondergrond voor de Neptune wordt steeds realistischer. Inmiddels is het bekende muurtje van verf en de tekst
'Marinevliegkamp Valkenburg' voorzien. Ook zijn we bezig om zelf bomen te maken en zal de plaat binnenkort
worden versierd met struiken en begroeiing, asfaltwegen en straatstenen. We hopen dat dit vlot verloopt zodat de
volgende fase van het project kan worden gestart.... de bouw van de hangaar zelf.
Houd de Facebookpagina in de gaten want er komen binnenkort fraaie foto's die jullie zeker zullen waarderen. Het
adres is: facebook.com/Project-Hangaar-7-164627280790101
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