Van:                                Linda vd Berg [info@lindaprojectondersteuning.nl]
Verzonden:                     maandag 12 januari 2015 15:38
Aan:                                a.vooijs@katwijk.nl
CC:                                   info@locatievalkenburg.nl
Onderwerp:                    FW: Neem afscheid van start- en landingsbanen

VAARWEL VLIEGKAMP VALKENBURG!
NEEM AFSCHEID VAN DE START- EN LANDINGSBANEN
ZATERDAG 31 JANUARI 2015 tussen 10:00 en 13 :00 uur                                        
VLIEGVELD VALKENBURG | WASSENAARSEWEG 75 (INGANG 1E MIENTLAAN) |
KATWIJK

Het Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Katwijk, Project Locatie Valkenburg en Heijmans nodigen u van harte uit om afscheid te nemen van
voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Op zaterdag 31 januari 2015 tussen 10.00 en 13.00 uur bent u welkom om voor de laatste keer het
terrein in zijn huidige vorm te beleven en bekijken. U kunt een rondrit maken en daarbij een aantal interessante tussenstops aandoen,
waaronder de verkeerstoren waar projectbetrokkenen u tekst en uitleg geven, een opstelling van het materieel van Heijmans en een mini
tentoonstelling in het VIP-gebouw over de toekomst van de Locatie Valkenburg. We zijn verheugd te kunnen rekenen op actieve
ondersteuning van enthousiaste plaatselijke organisaties die dit initiatief een warm hart toedragen. Ook zij staan voor u klaar met
nostalgisch en historisch materiaal en informatie.
Vervoer
U kunt de rondrit over het terrein maken met uw eigen fiets, scooter of scootmobiel (of andere
langzaam verkeer vervoersmiddelen). Voor wie niet goed ter been is, staat er een busje klaar, dat
regelmatig over het terrein rijdt. Komt u met de auto en heeft u geen mogelijkheid om een eigen fiets
mee te nemen, dan staat Hoekstra Wheels klaar met enkele elektrische fietsen, die u gratis kunt
gebruiken voor een rit over het terrein. Vooraf aanmelden is niet nodig. Komt u naar het terrein, dan
krijgt u bij het VIP-gebouw een routebeschrijving voor de rondrit uitgereikt.
Uniek aandenken
De Stichting Historie Marinevliegkamp Valkenburg i.o. biedt een uniek aandenken aan het
Marinevliegkamp Valkenburg aan, namelijk een funderingssteen uit de landingsbaan. Deze stenen
worden voorzien van een certificaat van echtheid. Wie er een koopt voor € 10,00, levert een bijdrage
aan het behoud van de geschiedenis van het vliegkamp. Wie een steen koopt, mag ook op de foto
op een vliegtuigtrap, met uitzicht op de verkeerstoren.
De stichting heeft als doel om de geschiedenis van het vliegkamp levend te houden en beleefbaar te
houden, ook in de toekomst. De stichting is een initiatief van Peter Korbee, die in het verleden onder
meer boeken heeft geschreven. De vrijwilligers van de stichting beschikken over brede historische kennis van het terrein
Historie
De Vereniging Oud Valkenburg is aanwezig met een stand, waarin zij een deel van de tentoonstelling over de geschiedenis van
Marinevliegkamp Valkenburg, die tot 1 juni in het Torenmuseum te zien is, laat zien. De vrijwilligers van de Stichting Historie
Marinevliegkamp Valkenburg en van de Vereniging Oud Valkenburg staan bezoekers graag te woord om hen te informeren over de
geschiedenis van het gebied.
Inwendige mens
Keurslagerij Timmers is aanwezig en verkoopt erwtensoep, warme chocolademelk en Valkenburgse Paardenvijgen om de inwendige mens
te versterken.
Graag ontvangen wij u op zaterdag 31 januari 2015 op voormalige Vliegveld Valkenburg, Wassenaarseweg 75 (ingang 1e Mientlaan) in
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Katwijk.
Namens de gezamenlijke projectpartners,
Nico Smiet
Projectdirecteur Rijksvastgoedbedrijf
Meer informatie over het project en deze dag vindt u op www.locatievalkenburg.nl
VAN VLIEGVELD NAAR GROENE WOON- EN WERKLOCATIE
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