
 
65 JAAR VLIEGVELD VALKENBURG 

Maandag 9 mei 2005 organiseert de 
vereniging Oud Valkenburg een avond in de 
grote zaal van de Ned. Herv. Kerk. Op deze 
avond krijgt u een lezing over de 
geschiedenis van het Vliegveld Valkenburg, 
verzorgd door de heer van Alphen, die 
verbonden is aan het instituut voor 
maritieme historie van het Ministerie van 
Defensie.. 
9 mei is een gedenkwaardige datum. 65 jaar 
terug stond Valkenburg aan de vooravond 
van de tweede wereld oorlog. Het in 
aanbouw zijnde vliegveld speelde een 
belangrijke rol in de aanval van de Duitsers. 
De zware tol die ons dorp moest betalen 
heeft er toe geleid  dat er een hechte band is 
ontstaan tussen dorp en vliegveld. 
Mede door de aanwezigheid van het 

vliegveld is Valkenburg een hechte 
gemeenschap geworden. Het mocht en het 
kon immers niet groeien.  
Het is dan ook extra wrang dat juist nu het 
besluit gevallen is dat het vliegveld moet 
verdwijnen. Valkenburg staat aan het begin 
van een nieuwe episode. 
Daarom kijken we ook terug met een 
tentoonstelling in de toren van het 320ste 
squadron, die 60 jaar lang hun basis hadden 
in Valkenburg. 
Na afloop van de lezing kunt u de 
tentoonstelling bezichtigen. 
 
De avond begint om 20.00 uur. 

Nieuwsbrief nr. 2, april 2005 

Aan: 

EXPOSITIE VLIEGTUIGSQUADRON 320 EN 321. 

Zoals al gezegd organiseren we binnenkort 
een expositie over de vliegtuigsquadrons 320 
en 321. Deze squadrons zijn vanaf 1947 op 
vliegveld Valkenburg gehuisvest geweest en 
hebben een historie die terugvoert tot op de 
dag van 10 mei 1940. De MLD-vliegtuigen die 
toen niets meer in Nederland konden 
betekenen, zijn voordat ze door de duitsers in 
beslag genomen konden worden, naar 
Engeland gevlucht. Met het daarbij behorende 

personeel vormden zij vanaf 1 juni 1940 het 
speciaal daarvoor opgerichte Nederlandse 
squadron 320 onder commando van het Royal 
Air Force Coastal Command. Na de oorlog 
heeft dit squadron tot voor kort op vliegkamp 
Valkenburg gediend. 
De expositie zal kort voor Koninginnedag 
officieel worden geopend.  Nadere informatie 
is via de website te  volgen. 



Nieuwe leden 
 
Voortaan zullen wij via deze nieuwsbrief op de 
hoogte houden van het aantal leden van onze 
vereniging. Wij tellen nu 186 leden. Dit jaar is 
het ledenaantal toegenomen met  6 leden. 
Binnenkort zullen we een ledenactie houden met 
een flyer die we huis aan huis zullen bezorgen. 
Met deze flyer zullen we tegelijkertijd de 
aandacht vestigen op onze website en andere 
activiteiten van onze vereniging. 
 
Overeenkomst met de gemeente en 
Stichting De Valkenburgse Toren. 
 
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief schreven 
hebben we als vereniging overleg gehad met de 
gemeente en de Stichting De Valkenburgse 
Toren over het gebruik en het beheer van de 
gemeentetoren. Inmiddels zijn de gesprekken 
daarover afgerond en ligt er een definitieve 
overeenkomst tussen drie partijen. De 
gemeente is in de rolverdeling hoofdzakelijk als 
louter eigenaar aan te merken. De stichting 
gebruikt en beheert de toren als museum en 
huurt het voor dat doel van de gemeente. Onze 
vereniging is gebruiker van de toren en staat de 
stichting bij in het bereiken van haar doelstelling 
om de museale functie van de toren te 
versterken.  
 
De website  
www.oudvalkenburgzh.nl 
 
De website is al weer enige tijd in de lucht en 
kan een succes genoemd worden. Uit de vele 
reacties blijkt dat de site veel bezocht wordt. 
Van het discussieforum wordt helaas nog niet 
erg veel gebruik gemaakt. Dat is voor velen 
wellicht wat onwennig. 
Uit de rubriek updates kunt u opmaken dat er 
aan de site al veel informatie is toegevoegd. En 
we zijn nog lang niet klaar daarmee. Er is nog 
erg veel informatie beschikbaar. Maar het kost 
veel tijd om alles erop te plaatsen. Alles kan niet 
tegelijk, dus we blijven gewoon doorgaan en 
hopen dat ook de bezoekers van de site 
doorgaan met ons van informatie te voorzien.  
Om nog meer bekendheid aan de site te geven 
zullen we via een huis-aan-huis-ledenwerfaktie 
ook nadrukkelijk aandacht voor de website 
vragen.  

Graag horen wij van de leden wat ze van de 
website vinden en of er nog suggesties zijn om 
de site verder te ontwikkelen.  
 
Het discussieforum en gastenboek 
op de website 
 
Kom gerust eens op het discussieforum  van de 
website kijken. Een aantal mensen voor u heeft 
zich al aangemeld. Het is best eenvoudig. Eerst 
even registeren met o.a. naam en 
gebruikersnaam en je kunt inloggen om jouw 
bericht te plaatsen. Laat eens wat van je horen. 
Kom zelf met een vraag of reageer op berichten 
van anderen!. Of laat gewoon jouw mening in 
het gastenboek achter.  
 
Subsidieaanvraag 
 
Voor 1 april moest de Stichting en ook onze 
vereniging weer de subsidieaanvraag in orde 
brengen voor het volgend jaar. De stichting 
verzorgt dit jaar de subsidieaanvraag voor de 
telefoon en ADSL-verbinding. Het onderbrengen 
van de website bij de provider (webhosting) is 
een verenigingsactiviteit. Daarvoor heeft de 
vereniging inmiddels weer subsidie 
aangevraagd. 
 
Ruimte 
 
De vereniging zit dringend verlegen om 
opslagruimte. Voor archiefmateriaal zullen extra 
kasten moeten worden aangeschaft. Daarvoor 
zullen we in overleg gaan met de gemeente.  

 
Digitale nieuwsbrief. 
 
Deze nieuwsbrief is nog op de ouderwetse wijze 
bij u\jou thuisbezorgd. Wij zouden onszelf erg 
veel werk kunnen besparen als wij de 
nieuwsbrief voortaan per email konden 
toezenden. De nieuwsbrief is daarnaast sowieso 
ook te raadplegen op de website of kan worden 
gedownload. Geef uw emailadres graag door 
aan  

oudvalkenburg@vanderdoes.info 
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