Nummer 10 – december 2019

Van de voorzitter
Dit is de laatste Nieuwsflits van 2019. Wat gaat de
tijd toch snel. Eerst wil ik jullie melden dat onze
vrijwilliger en lid van het Bestuursadviesraad Peter
Baeten op 25 augustus is overleden. Peter was pas
73 jaar. Hij was betroken bij de eerste activiteiten
van de stichting.
Wat is er allemaal gebeurd na de vorige Nieuwsflits in augustus? Om te beginnen was de Nationale Monumentendag op 14 september (rechts op
de foto) een groot succes met wel 335 bezoekers.
Onze pop-upexpositie sloeg goed aan bij het publiek. Het buitenterras maakte het geheel nog
gezelliger. Daarna hebben we een deel van het
gebouw weer ontruimd en zijn we verder gegaan
met de afwerking van het gebouw.
Na een week kwam wethouder Jaco Knape met ambtenaar
Jacco van der Bent op bezoek (links op de foto). Het bestuur
heeft ze bijgepraat over hoe de gemeentelijke subsidie
wordt besteed. Zij waren zeer onder de indruk van het werk
dat verricht is door de vrijwilligers. Nu staan we voor de
inrichting.
Volgend jaar maart organiseren we een donateurdag. In de
volgende Nieuwsflits meer daar over. Niet lang daarna hopen we dat het Bezoekerscentrum open kan gaan voor bezoekers.

Het bestuur wenst u en uw dierbaren goede en gezonde kerstdagen en een prettige jaarwisseling.
Peter Korbee, voorzitter

Inrichten gaat van start – klaar in april 2020?
Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor de stichting. Nederland viert 75 jaar vrijheid en daar gaan wij zeker
aan meedoen. Het hoogtepunt van de festiviteiten zal plaatsvinden in mei, dus streeft de SHVV ernaar in april op
z’n minst bijna klaar te zijn met het inrichten van het bezoekerscentrum.
De afgelopen maanden hebben onze vrijwilligers stevig doorgewerkt in de bunker. De muren zijn klaar, de laminaatvloer ligt en de plinten en drempels zijn aangebracht. Binnenkort gaan we de rails voor de tentoonstellingsverlichting ophangen. De volgende uitdaging dient zich aan: het inrichten van het gebouw.

We gaan niet zomaar de ruimte volzetten met alle spullen die we hebben. We maken eerst een plan. In oktober
spraken we hierover al met een groepje belangstellenden, waaronder mensen met ervaring in de museumbranche.
Dat leverde veel goede ideeën op. En om te weten welke spullen we in onze collectie hebben, zijn we enkele
maanden geleden gestart met het inventariseren en registreren van alle items. Een hele klus.
Hoe gaat de expositie eruit zien? Zeker is dat we de vaste tentoonstelling gaan opdelen in zeven thema’s. Daarin zal
de hele geschiedenis van het vliegveld aan bod komen, van de jaren 30 tot nu. Belangrijke thema’s zijn de oorlogsjaren en de periode dat Valkenburg de landbasis was voor de vliegtuigen van de Hr.Ms. Karel Doorman. De natuur
op het terrein krijgt ook een plek in het bezoekerscentrum. Hoe we de onderdelen precies gaan invullen, moeten
we nog bepalen. Daarbij beslissen we onder meer hoeveel vitrines we nodig hebben en waar tv-schermen komen.
Zeker is dat de grote maquette van Hangaar 7 een prominente plaats gaat innemen.
Een volgend project waarover we al nadenken, is het aankleden van de buitenkant van het gebouw. En hopelijk
kunnen we ook het grasveld om het bezoekerscentrum nog benutten.

De grote ruimte, voor en na de verbouwing. Volgende stap: tentoonstellingsverlichting ophangen.

Website geheel vernieuwd
Heeft u hem al gezien? Sinds 1 september hebben we een geheel vernieuwde website. Vliegveldvalkenburg.nl is
opgefrist en uitgebreid. Bovendien is de site nu ook goed op een smartphone te bekijken, omdat de indeling aan
het kleine scherm wordt aangepast. De website kon worden gebouwd dankzij de hulp van Roy Challik.
De Nieuwsflitsen blijven op onregelmatige tijden verschijnen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en onze plannen, bezoek dan de website.
Dit kunt u lezen op Vliegveldvalkenburg.nl:
• Het belangrijkste nieuws
• Aankondigingen van activiteiten
• Onze plannen
• Alle nieuwsflitsen tot nu toe
• Artikelen over de geschiedenis van het vliegveld
• Overzicht van onze sponsors

Gemeentelijke subsidie na volgend jaar onzeker
Het bezoekerscentrum kan er komen mede dankzij een gulle subsidie van de gemeente Katwijk. Niet alleen ontvingen we een grote som ‘startgeld’, we krijgen ook ieder jaar een vast bedrag. Die regeling stopt helaas na 2020.
Vanaf 2021 krijgen we niet meer automatisch onze jaarlijkse subsidie, maar moeten we aantonen dat we een bijdrage leveren aan de zogenoemde Maatschappelijke Agenda. In die ‘agenda’ staan vijf doelen waarop je punten
kunt halen: sociale veiligheid, gezondheid, zorg & ondersteuning, opgroeien & ontwikkelen en meedoen. Doelen als
‘cultuur’ en ‘geschiedenis’ ontbreken helaas, wat het voor ons lastiger zal maken om aan de eisen te voldoen. De
gemeente heeft aangekondigd waar nodig te zullen helpen.

Hangaar 7 update: de Neptune is klaar

De afgelopen tijd stond geheel in het teken van Neptune 216. De poortwachter stond al heel lang te wachten op
zijn donkergrijze met witte kleurenschema. Met behulp van een airbrushset zijn we aan de slag gegaan om de kist
in de verf te zetten. Overigens ook gelijk de eerste keer dat we airbrushten, want voorheen deden we al onze modellen met de kwast. Dit is even wennen en we konden dan ook niet zonder de hulp van onze vriend Frerik. Hij
heeft ons begeleid bij het gebruik van airbrush. Laag voor laag kwam de Neptune in zijn oorspronkelijk kleuren.
Dit betekende heel veel afplakken voor elke verflaag. De rollen afplaktape gingen heel hard. Ook maakten we zelf
de rode afdekdoppen voor in de statische poorten, luchthappers en motoruitlaten en tevens bouwden we de steunen na voor onder het main gear.
Na het aanbrengen van een laag glans was het tijd voor de stickers. Een precies klusje, waar veel research bij kwam
kijken, want welke stickers had de 216 nog wel en welke niet meer? Er ontbraken er namelijk heel wat. Tientallen
foto's werden zorgvuldig bestudeerd om tot het eindresultaat te komen. Zelfs de beschadigde sticker op de radome
hebben we zo nagemaakt. Het was heel fijn om eindelijk de rood-wit-blauwe roundels op de kist aan te kunnen
brengen. Hij vormt nu een mooi kleurrijk geheel met de ondergrond met bomen, struiken en de bloemen in het
muurtje.

De 216 is gereed en zal alleen nog worden voorzien van de steunen onder het main gear en de kettingen waarmee
hij vaststond aan zijn spot bij de hoofdpoort. Komende weken ronden we ook de plank van de Neptune af door alle
losse delen, zoals bestrating, struiken, bomen, bloemen, lichtspots en borden vast te zetten.
We wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen!

Hugo en Arjan den Hertog

Projectiescherm
Een meevaller! Het bedrag dat we hadden begroot voor de aanschaf van een projectiescherm kunnen we in onze zak houden. Peter Heeneman wist via zijn werkgever, de Shell
Asset Management Company (SAMCo), aan een mooi scherm te komen door voor ons
deel te nemen aan een verloting voor goede doelen. Nu op zoek naar een mooie beamer!

Donateursdag op 14 maart
Houd 14 maart in uw agenda vrij. Op deze zaterdag gaan we een middag organiseren voor ieder die ons steunt of
op z’n minst een warm hart toedraagt. Wat we gaan bieden, weten we nog niet precies, maar we zullen vrijwel
zeker een interessante lezing presenteren.
U leest er meer over in een volgende Nieuwsflits en misschien al eerder op de website.
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