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Van de voorzitter

Sinds 26 februari is het bezoekerscentrum zonder coronamaatregelen te bezoeken. Terug naar normaal. Maar wat
is normaal? Daar hebben we helemaal geen ervaring mee. Nadat we in november 2020 de deuren openden voor
publiek, kregen we al gauw met beperkingen te maken. Hoe het bezoekerscentrum onder normale omstandigheden draait, gaan we nu pas uitvinden. En daar hebben we veel zin in! We proberen ook meteen invulling te geven
aan plannen die we al lang op de plank hadden liggen. We beginnen voorzichtig met de eerste excursies, we stellen
het bezoekerscentrum op afspraak open voor groepen en we doen mee aan Bunkerdag 2022. In samenwerking met
de andere musea in de gemeente Katwijk gaan we gezamenlijk onze promotie op poten zetten, zodat meer mensen
ons zullen weten te vinden. Het partnerschap met Nationaal Park Hollandse Duinen wordt binnenkort zichtbaar in
het bezoekerscentrum, waar het NPHD zich met informatiepanelen over de omgeving zal presenteren. Het belooft
een mooi jaar te worden!
Marco Borst, voorzitter

Fietspuzzeltocht voor de schooljeugd

Het was op donderdag 17 maart ongekend druk bij en in het bezoekerscentrum. De wethouders Jacco Knape (Gemeente Katwijk) en Ritske Bloemendaal (Gemeente Wassenaar) presenteerden hier de ‘Ontdekkingstocht vliegveld Valkenburg 1939-2006’.
Bij de presentatie was groep 8B van IKC De Duinroos uit Katwijk aanwezig. De
eerste brochures met de ontdekkingstocht werden afgeleverd met een drone van
ROC Amsterdam, dat op het vliegveld een opleiding ‘Drone Engineering & Operations’ verzorgt.
De ontdekkingstocht
voor kinderen uit groep
7 en 8 van de basisschool volgt de route
van de al bestaande
fietstocht van 14 km
rond het voormalige
vliegveld. De tocht leidt
langs bijzondere, historische en culturele overblijfselen, zoals de
tankgracht, het voorma- De heren van het ROC en hun drone
De Katwijkse wethouder Jacco Knape deelt de flyer uit
lige barakkendorp en de
voormalige tankmuur. Hierover zijn interessante weetjes en vragen in de ontdekkingsroute opgenomen. Zo kunnen
kinderen ontdekken wat er in de meidagen van 1940 en in de oorlogsjaren is gebeurd. Ook lezen ze over hoe de
marine het vliegveld tot in 2006 gebruikte.
Je kunt de folder van de ontdekkingstocht ophalen in het bezoekerscentrum (iedere zaterdagmiddag geopend van
13 tot 16 uur). Je kunt hem ook downloaden van onze website (vliegveldvalkenburg.nl/fietsroutes). Je vindt daar
ook de antwoorden op de vragen.

Bunkerdag 28 mei

De SHVV doet mee aan de Bunkerdag 2022. Dat betekent dat het Bezoekerscentrum zaterdag 28 mei langer geopend is: van 10 tot 16 uur. Grijp de kans, kom langs aan en maak er een leuke dag van.
Normaal zijn de meeste bunkers gesloten voor het publiek, maar op Bunkerdag zijn de bunkers van Zeeland tot de
Waddeneilanden voor één dag open. Dat geldt ook voor enkele exemplaren in de regio Katwijk-Wassenaar. Waaronder onze eigen Koude Oorlog-bunker.
Geïnteresseerden kunnen bij de eerste bunker die ze bezoeken een polsbandje kopen dat toegang geeft tot alle
deelnemende bunkers. Zo’n bandje kost €7,50, maar kinderen van 4 tot 12 jaar betalen €4. Kinderen tot 3 jaar en
veteranen hebben gratis toegang – die laatste groep op vertoon van de veteranenpas. Op bunkerdag.nl kun je zien
welke andere bunkers in je regio ook meedoen.

Dagtochten langs de sporen van de Koude Oorlog

Archeoloog en journalist Ruurd Kok, bekend van de documentaire Het Verdwenen Vliegveld, organiseert op 6 april
en 18 mei een dagtocht langs de sporen van de Koude Oorlog in de regio. De tour is gebaseerd op zijn boek ‘Als de
bom valt’. Kok treedt op als gids en de tour wordt uitgevoerd met een personenbusje. Tijdens de tour worden onder andere het mobilisatiecomplex Maaldrift en het bunkercomplex Rijksdorp bezocht. Ook ons Bezoekerscentrum
zit in de tour. Deelname kost €90. Kijk voor meer informatie op www.durendale.nl.

Witte Anjer Perkje komt naast Bezoekerscentrum
Op 24 maart is er een perkje voor witte anjers aangelegd
naast het Bezoekerscentrum, onder de propeller van de
Tracker. De witte anjer is het symbool voor erkenning en
waardering van de veteranen in Nederland.

Het Witte Anjer Perkje is een initiatief van het Nationaal
Comité Veteranendag, dat elk jaar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag organiseert op de laatste zaterdag van
juni. De veteranen vragen alle Nederlandse gemeenten om
een Witte Anjer Perkje aan te leggen. Er zijn er in Nederland al tientallen aangelegd. In onze regio onder andere in
Wassenaar, Sassenheim, Oegstgeest, Noordwijkerhout en
Lisse. Daar is nu de gemeente Katwijk aan toegevoegd.
Het perkje bij het bezoekerscentrum kwam tot stand op verzoek van Maja Steenwijk (Witte Anjer Perkje-ambassadeur van het Nederlands Veteraneninstituut) en in goed overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk. Het werd kosteloos aangelegd door hoveniers van de afdeling groenvoorziening van Katwijk.
Met een dergelijk perkje eren en waarderen we de veteranen die voor ons hebben gevochten. De anjers staan in de
weken voorafgaand en tijdens de jaarlijkse Veteranendag in bloei. Meer weten? Kijk op veteranendag.nl/
witte-anjer-perkje. Op een later moment zullen we het perkje officieel presenteren.

Wandel en fiets met ons mee

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van het vliegveld of die van de bunkers en versterkingen in de Katwijkse
duinen? Fiets of wandel dan met ons mee.
● Wandelen door de duinen – Ga met een van onze vrijwilligers mee op een ontdekkingstocht door de Wassenaarse en Katwijkse duinen. Hij weet waar de Duitse bezetters hun bunkers bouwden en kan er veel over vertellen.
Datums: zaterdag 7 en zondag 29 mei.

● Fietsen rond het vliegveld – Leg met Prudent Staal de 14 km lange fietsroute rond het vliegkamp af. Onderweg
vertelt hij over de geschiedenis van het vliegveld, van de meidagen van 1940 tot de sluiting in 2006.
Datums: zaterdag 23 april en zondag 15 mei
De excursies starten bij het Bezoekerscentrum. We vragen een bijdrage van €5 per persoon, het aantal plaatsen in
beperkt. Interesse? Meld je aan via door een mail te sturen naar historie@vliegveldvalkenburg.nl

Hangaar 7 gaat de hoogte in

De hangaar gaat steeds meer de hoogte in, het gebouw groeit onder onze handen. We zitten in de fase waarbij ons
‘plan de campagne’ wat betreft de constructie in de praktijk moet worden gebracht. Een platte grondplaat waar
muren en dergelijke op vast gemaakt moeten worden.
Geen staalconstructie, gemetselde muren en veel beton zoals in de werkelijkheid, maar enkele millimeters dikke
stukken plastic, hout, architectenkarton, lijm en wat schroeven. Dat is een groot verschil met de échte hangaar.
Werkt het echt wat we op papier hebben bedacht zodat het gebouw stevig genoeg wordt? En robuust genoeg zodat de maquette vervoerd kan worden van ons huis naar het Bezoekerscentrum? Dan zal het gevaarte van zo'n 110
bij 215 cm op zijn kant door deuropeningen moeten. Goed dat we daar van tevoren rekening mee hebben gehouden. We zijn ervan overtuigd dat dit gelukt is en het gebouw inmiddels sterk genoeg is om straks op transport te
kunnen. Maar zo ver is het voorlopig nog niet.

We zijn nu druk bezig met de zuidkant van de hangaar, het gedeelte waar de kantoren van de Onderhoudsdienst en
Vliegtuigsquadron 320 aan de hangaar vastzitten. De binnenconstructie van houten latten is inmiddels af en moet
alleen nog even geverfd worden. Nu kan het opbouwen beginnen. Heel wat muren, platte daken en gevelstukken
moesten we zo secuur mogelijk uitsnijden en uitzagen, zodat alles netjes op elkaar aansluit. De stapel met losse
componenten groeit lekker door.
Terwijl de drie zuidelijke puntgevels aan de buitenkant vorm krijgen, wordt ook de binnenzijde van de hangaar al
onder handen genomen. Een groot gedeelte van het hangaardak wordt tenslotte opengewerkt, zodat je straks
mooi naar binnen kunt kijken. Daarvoor moeten eveneens muren, balken, leidingen en andere details van de binnenconstructie worden nagemaakt. Een heel gepuzzel met foto's en maten.
Ook bestelden we weer veel bouwmateriaal, want we kwamen een hoop te kort. Nu kan het werk voorlopig ongestoord worden voortgezet en hoeven we niet te wachten op vertraagde leveringen. Op tijd bestellen is de formule,
daar zijn we inmiddels wel achter. Wel gaat hier een hoop tijd en geld in zitten, maar dat hoort bij zo'n groot project als dit. Komende maanden nog genoeg werk te doen.
Hugo en Arjan den Hertog

Agenda

We organiseren inmiddels al zo veel activiteiten, dat we een agenda kunnen vullen. Behalve iedere zaterdag zijn we
enkele woensdagmiddagen in de vakanties geopend. Dit zijn de eerstvolgende activiteiten:
Maart
26. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
April
2. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
9. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
16. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
23. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
23. Fietstocht rond vliegveld met gids (€5)
30. Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Mei
4. Woensdag, geopend 13 - 16 uur

7.
7.
14.
15.
21.
28.
29.

Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Duinwandeling langs bunkers met gids (€5)
Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Fietstocht rond vliegveld met gids (€5)
Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Bunkerdag, geopend 10 - 16 uur
Duinwandeling langs bunkers met gids (€5)

Juni
4.
11.
18.
25.

Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Zaterdag, geopend 13 - 16 uur
Zaterdag, geopend 13 - 16 uur (Veteranendag)

Je vindt de bijgewerkte agenda op de website: vliegveldvalkenburg.nl/agenda

Doe mee, meld je aan als vrijwilliger!

Heb je ook een bijzondere band met het voormalige vliegveld of een passie voor de
(marine)luchtvaart? Misschien wil je dan af en toe een middag gastheer of -vrouw zijn!
Vang bezoekers op, hoor hun verhalen en vertel ze over de geschiedenis. Doe mee en meld
je aan. We verplichten je tot niets, het plezier staat voorop.
Gezocht:
Gastheren/vrouwen voor zaterdag- en woensdagmiddagen. ‘Bunkerdienst’ rouleert.

Bestuur SHVV

Marco Borst
Prudent Staal
Rob Schleiffert
Arjan den Hertog
Peter Korbee

Contact

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
erevoorzitter

Adres: Marinevliegkamp 250, 2236 ZZ Valkenburg
E-mail: historie@vliegveldvalkenburg.nl
Website: www.vliegveldvalkenburg.nl
Facebook: www.facebook.com/vliegveldvalkenburg
Twitter: @Valkenburg 1939

Word donateur

We zitten vol plannen en gaan dit jaar enkele
grote projecten oppakken. Tegelijkertijd slinkt
onze financiële reserve snel. Om in 2022 en de
komende jaren activiteiten te kunnen organiseren, hebben we je steun blijvend nodig.
Steun ons in 2022 opnieuw door minimaal €10
over te maken naar rekeningnummer NL62
RABO 0184 1648 85 ten name van de Stichting
Historie Vliegveld Valkenburg.
Alvast heel erg bedankt!

Wil je deze mails niet meer ontvangen? Meld ons dit dan door een mailtje te sturen.

