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Stef Meskers, secretaris Stichting Zicht op Valkenburg, foto Arjan Koning

Het voorjaar is begonnen, de coronamaatregelen zijn 
versoepeld en de gemeenteraadsverkiezingen zijn 
geweest. Er zijn de afgelopen tijd veel dingen 
gebeurd in en om Valkenburg. Deson-
danks hebben de Valkenburgers zich 
bij de stembus niet laten horen. Met 
een opkomst van slechts 40% is er 
een nieuw dieptepunt bereikt. Waar 
zou dit toch aan kunnen liggen? 
Allereerst was maart de zonnig-
ste maand ooit. Maar liefst ne-
gentien dagen konden worden 
geteld als ‘zonnige dagen’. Ook 
het record van de minste neer-
slag werd verbroken. Was het 
dan verstandiger geweest om 
de stembus buiten te zetten?
Ook de nieuwe wijk Valkenhorst 
stond volop in de spotlights tij-
dens de verkiezingen. Meer of 
minder groen, hoog- of laagbouw 
en huren of kopen stonden als 
discussiepunten centraal. Maar wan-
neer komt die wijk er nou een keer? 
Als we de grote winnaar van de laatste 
verkiezing moeten geloven, zullen de tijde-
lijke woningen van Dunavie er dit jaar al staan. 
Er zijn slechts vier Valkenburgers die een stoel heb-
ben in de nieuwe gemeenteraad. Net nu de komende 
jaren misschien wel één van de spannendste ooit 
zullen worden. 

De nieuwe N206 en de eerdergenoemde 
woonwijk Valkenhorst zijn en blijven van grote 
invloed voor ons eeuwenoude dorp. Ondanks 

dat heeft ons dorp in het verleden al veel 
verschillende dingen moeten doorstaan; 

de Tweede Wereldoorlog, de fusie met 
gemeente Katwijk en de Paarden-

markt die tot twee keer toe 
achter elkaar werd afgelast. 

In tegenstelling tot mijn voor-
woord van september vorig jaar, 

is er nog steeds hoop dat dit jaar 
de oudste Paardenmarkt van 

Nederland weer plaats kan gaan 
vinden. Als jongere uit Valken-

burg weet ik als geen ander hoe 
de gezelligheid (en het 

bier) proeft tijdens de Mart.
Of de paardenmarkt dit jaar wel 

door zal gaan, hangt waarschijn-
lijk af van de ontwikkelingen 

van het coronavirus. 
Waar wij als inwoners wel invloed 

op hadden was de gemeenteraad. 
Echter besloot 60% van de inwoners uit 

ons dorp om niet te gaan stemmen. Gezien 
de eerdergenoemde punten is het jammer dat 

niet iedere Valkenburger zijn stem heeft laten horen. 
Als secretaris van Zicht op Valkenburg wens ik 

de gemeenteraad (en in het bijzonder de vier 
Valkenburgers) veel succes de komende jaren!



2

Pagina 1

Kenauweg 17

2331BA Leiden

Tel: 0715427440

Info @ solar-groep.nl
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Na storm Corrie op 31 januari van dit jaar kregen we in februari te maken met nog drie fi kse 
stormen: Dudley, Eunice en Franklin. Ze volgden elkaar in rap tempo op. Dudley kondigde 
zich aan op 16 februari, Eunice kwam op de 18de en Franklin liet zich zien op de 20ste. 

Het hele land was in rep en roer. Aan de kust kregen we te maken met zeer zware windstoten 
en code rood. Vooral storm Eunice veroorzaakte -ook in ons dorpje- behoorlijke schade.

Tekst Ingrid van Oorschot Foto's storm Valkenburg Arjan Koning

Storm in Valkenburg

Natuurfotograaf Arjan Koning deed na de storm een 
rondje Valkenburg en legde met zijn camera een deel 
van de geleden stormschade vast. 
Bij C.B.S. De Burcht aan de Broekweg was een boom 
als een luciferhoutje doormidden gebroken en op het 
gras terecht gekomen (foto links boven). 
Tussen de huisjes van De Wei en het speelveld van 
Veldzicht waren verschillende bomen aan de harde 
wind bezweken (foto rechts boven). 
Bij de familie Van Tilburg in het weiland was een grote 
boom tegen de vlakte gegaan. Ook het hek dat daar 
stond heeft het er waarschijnlijk niet 
goed vanaf gebracht (foto links onder).
Bij Voetbalvereniging Valken '68 was 
een boom door de wind op een van de 
opvangnetten achter de doelen gewor-
pen (foto rechts onder). Ook de meeste 
reclameborden van de sponsors had-
den de storm niet goed doorstaan.
Verder waren veel dakpannen en nok-
vorsten van huizen afgeblazen. Ook de 
dakbedekking van supermarkt Hoog-
vliet was niet blijven liggen waar hij lag, 
maar was in de tuin van de buren te-
recht gekomen. Tenslotte waren er mel-
dingen van omver geblazen tuinhuisjes 
en weggewaaide eigendommen. Maar 
gelukkig bleven alle inwoners van ons 
dorp -voor zover wij weten- ongedeerd.

De brandweer van Valkenburg en omliggende gemeen-
ten hadden het ongekend druk ten tijde van de drie 
zware stormen. Ze rukten in de maand februari maar 
liefst 34 keer uit voor stormgerelateerde oproepen. 
In Valkenburg ging het onder meer om stormschade 
aan de N206 - Tjalmaweg (geluidschermen en ver-
keerslichten), Hoofdstraat (bushokje en dakbedekking) 
en Voorschoterweg (bomen en bouwmaterialen).
Ook de ambulances kwamen extra vaak in actie. Op 
de Hoofdstraat werd iemand die op weg was naar zijn 
werk met scooter en al gegrepen door een windvlaag. 

Hij liep meerdere verwondingen, blauwe 
plekken, kneuzingen en breuken op. 
Maar hij bracht 
het er gelukkig 
levend vanaf. 
Rond Amster-
dam kwamen 
vier personen 
om het leven 
door de storm. 

De dieren had-
den het ook niet 
al te gemakkelijk, 
getuige deze 
foto's die op 
Facebook 
verschenen
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Nan de Mooij u i t v a a r t b e g e l e i d i n g
Samen met u zoeken naar een persoonlijke 

invulling van het afscheid

‘‘Het Afscheidshuis biedt in alle opzichten warmte, rust en privacy’’

Het Afscheidshuis  |  Kerkstraat 68b  |  2223 AJ Katwijk aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar  |  071 - 40 189 70 / 06 - 204 63 336  |  Marinus Poststraat 17  |   2235 XA Valkenburg
www.nandemooij.nl  |  nandemooij@kpnmail.nl

	 	 	 	
	
De	Milliano	advocaten	kenmerkt	zich	door		
deskundigheid,	inzet,	integriteit	en	transparantie.	
	
Het	kantoor	legt	zich	toe	op	strafzaken		
(zowel	jeugd	als	volwassenen),	alle	zaken	op	het	gebied		
van	personen	en	familierecht,	
arbeidsrecht,	huurrecht	en	WSNP	zaken.	
Ook	voor	kwesties	als	bijvoorbeeld	erfrecht,		
Burengeschillen,	etc	kunt	u	bij	ons	kantoor	terecht.	
	
Mediation	is	een	speciale	expertise	van	het	kantoor.	
Onder	leiding	van	één	van	onze	terzake	
deskundige	advocaten	vindt		het	mediation	traject	plaats.	
De	uiteindelijke	afspraken	worden	op	een	juridisch		
verantwoorde	wijze	in	duidelijke	en	niet	voor	meer		
uitleg	vatbare	bewoordingen	in	een	overeenkomst	
vastgelegd.	
	
Heeft	u	een	juridisch	probleem?		
Bel	voor	een	gratis	kennismakingsgesprek	met	één	van		
onze	3	advocaten	of	stuur	een	mail!	
	
De	Milliano	Advocaten	en	Mediators	
Rijnstraat	119	Katwijk		T:	071	40	30	15	1				
E-mail:	info@demilliano.nl	
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Iets ten oosten van het voormalige Achter-
wegviaduct, op de plek van de zogenaam-

de Marktveldgeul, hebben archeologen 
tijdens graafwerkzaamheden een bijzondere 
archeologische vondst gedaan. Zij hebben 
namelijk enkele eikenhouten planken van 
een platbodem aangetroff en. 

Archeologen vermoeden dat het hout afkomstig 
is van een Romeins vrachtschip van ongeveer 
30 meter lang, een zogenaamde 100-voeter. 
Uit het materiaal blijkt nu al dat het schip een 
mediterrane bouwstijl had, maar dan wel in ei-
kenhout. Bijzonder is ook dat de zogenaamde 
veer-deuvel (pen-gat) techniek is toegepast. 
Dit is nog maar bij weinig Romeinse vracht-
schepen ten noorden van de Alpen terugge-
vonden en lijkt te wijzen op een datering voor 
het einde van de eerste eeuw na Christus.

vondst restanten romeins vrachtschip

Onderzoek naar herkomst en gebruik
De archeologen onderzoeken nu de herkomst en het 
gebruik van het schip. Mogelijk kan jaarringenonder-
zoek uitwijzen wanneer de gebruikte bomen gekapt

Foto's 
ADC 
Archeo
Projecten

Eerdere vondsten van schepen
De houten planken zijn direct naast 
het voormalig vliegveld gevonden. 
Eerder zijn tijdens archeologisch on-
derzoek in de omgeving al houtresten 
van vijf andere schepen aangetroff en. 
De eerste scheepsvondst dateert al 
van het onderzoek naar het Castellum 
van Valkenburg in de jaren 40 van de 
vorige eeuw. De overige houtvondsten 
van schepen (waaronder drie boom-
stamboten) zijn vorig jaar aangetroff en 
tijdens het onderzoek op het vliegveld. 

zijn en dus hoe oud het schip precies 
is. Het archeologisch onderzoek op het 
voormalig vliegveld lijkt erop te wijzen 
dat de Marktveldgeul door de Romei-
nen in de eerste eeuw gegraven is als 
noordelijke gracht van het legerkamp. 
Latere overstromingen en doorbraken 
van de Rijnoever hebben de gracht 
mogelijk ‘gebruikt’ en zo de uiteindelij-
ke Marktveldgeul gevormd. Wellicht is 
de platbodem -waarvan nu de planken 
zijn aangetroff en- bij zo’n overstroming 
of doorbraak gezonken, mogelijk is het 
schip bewust in de geul afgezonken. 

Vorderingen rondom de N206 in Valkenburg

Een nieuwe 
'duikerbrug' 

verbindt de ont-
graven primaire 
watergang met 

het oppervlakte-
water vlakbij de 

toekomstige 
aansluiting 

Valkenburg-West.

Hier ziet u de 
nieuwe Torenvliet-
brug in aanbouw. 
De blauwe stella-
ges zorgen voor 

de verbinding van 
alle liggers aan 
elkaar, door het 

aanspannen van 
stalen kabels.

De aansluiting 
Valkenburg-West 
wordt ongelijk-
vloers. 
De aansluiting 
Valkenburg-West 
komt links onder-
in te liggen als 
u kijkt naar deze 
foto.  

Ten noorden 
van aansluiting 
Valkenburg- 
Oost wordt 
een fi etstunnel 
gebouwd, die 
aansluit op de 
toekomstige snel-
fi etsroute tussen 
Leiden en Katwijk. 

Fotografi e Boskalis
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Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)

marlene@dune-uitvaartbegeleiding.nl
www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

ü Een vast tarief voor volledig regelen van de uitvaart
ü Geen toeslagen op inkoopprijzen

 Tel: 070 - 444 34 85

Rekreatiepad 3,       2235 CE Valkenbur g 

van Hallstraat 39, 2241 KT Wassenaar  

 Tel: 071 - 401 34 18

 info@hoekstra-wheels.nl

Het adres 
Valkenburg, 

Wassenaar en 
omgeving voor 

verkoop, reparatie 
en vooral service 

van fi ets en scooter

Jumbo Oegstgeest
Openingstijden

Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 12.00 - 20.00 uur

Oegstgeest, Rustenburgerpad 9

30878-4733 Oegstgeest-Advertentie magazine openingstijden 180x267.indd   1 21-09-20   13:02

SNOEKER 
PERKPLANTEN

VOOR EEN FLEURIGE TUIN, 
TERRAS OF BALKON

               
Ons adres: Zonnevelslaan 17, Valkenburg

tel: 071 - 4077877
       Kijk voor ons assortiment op: 

www.snoekerpotplanten.nl

 Uit onze eigen kwekerij verkopen wij vanaf 23 april
een groot assortiment tuin-,terras en balkonplanten

          zolang de voorraad strekt. (T/M EIND MEI) 
Diverse kleuren; Geranium, Fuchsia, Verbena, Begonia, 

Spaanse Margriet, Dahlia, Vlijtig Liesje, Petunia, Surfi nia etc
   
KONINGSDAG VAN 09.30 TOT 13 UUR GEOPEND

Te bereiken via de ir.Tjalmaweg, afslag Valkenburg of 
Voorschoterweg, nabij Kwantumhallen en het kantoor 
van LIMES Ruime parkeergelegenheid. 

WIJZIGING Openingstijden:
MA      13.00 tot 17.30 uur.
DI-VR 10.00 tot 17.30 uur. 
ZAT.    09.30 tot 17.00 uur. 
Hemelvaartsdag gesloten
Pinksterdagen gesloten
MOBIELE PIN AANWEZIG



7

Valkenburgs idee: Hé... Dans Je Mee! 

Foto's Ingrid van OorschotLiesbeth NieuwenkampTekst

Het is bijna zover voor de da-
mes van dansclub Hé… Dans 

Je Mee! Deze maand mogen ze 
-na twee coronajaren- eindelijk 
weer schitteren op het podium 
van de Scum in de dansvoor-
stelling ‘This Is Me’. Ik, Liesbeth 
Nieuwenkamp, moeder van twee 
enthousiaste danseressen en lid 
van de Wijkraad van Valkenburg, 
ben benieuwd hoe het loopt met 
de voorbereidingen en meer. 

Ik ontmoet de Valkenburgse initiatief- neemster en 
danslerares Renate Varkevisser bij haar thuis, in het 
kloppende hart van de club en het ophanden zijnde 
dansspektakel. De vragen branden op mijn lippen.

Waarom een dansclub en geen dansschool?
“Vijf jaar geleden ben ik als hobby begonnen met 
twaalf kleine kindjes in het dansclubje Hé… Dans Je 
Mee! Inmiddels oefen ik met ruim 70 kinderen in zes 
dansgroepen. Aanleg is niet belangrijk, maar streven 
naar een mooie dans wel. Het is een dansclub, geen 
speelkwartier. Daar ben ik streng in. Daarnaast vind ik 
het belangrijk dat kinderen zich fi jn voelen met elkaar, 
dat ze leren samenwerken en dat ze verbinding voe-
len met elkaar in de dans, maar ook buiten het dan-
sen. Op die manier leren kinderen zich open te stellen 
en zullen ze de kracht en het zelfvertrouwen vinden 
om te stralen en te groeien. Om de verbinding te 
verdiepen, organiseer ik door het jaar heen ook nog 
feestjes voor de kinderen. Ik heb het over kinderen 
omdat ook jongens van harte welkom zijn. De dans-
club kan mannelijke inbreng goed gebruiken!”

Ik hoorde iets over lessen voor volwassenen!
“Ja, klopt. Ook volwassenen kunnen zich vanaf nu 
aanmelden. Ouders kunnen ook over zichzelf leren 
en voldoening halen uit het dansen. De gezelligheid 
is hier uiteraard net zo belangrijk als bij de kinderen. 
Hoe fi jn is het als je even heerlijk kan dansen en je 
hoofd leeg kan maken na een stressvolle werkweek.”

Hoe heb je het bedrag van € 1.500,- 
uit het wijkbudget besteed?
“Ik heb samen met mijn moeder en 
tante 155 kostuums gemaakt voor de 
show. Dat is een grote investering. 
Daarnaast heb ik een gedeelte van het 
budget gebruikt om de kosten voor de 
toegangskaartjes voor de show laag te 
houden. Ik vind het belangrijk dat zo 
veel mogelijk familie kan komen kijken 
naar mijn prachtige danseressen! Voor 
mijn moeder en tante koop ik bloemen!”

Hoe ziet de show eruit? Vertel!
“Stel je voor! De Scum, tjokvol publiek. Een podium. 
Zenuwachtige, gedisciplineerde meiden! Allemaal in 
hun mooie kostuums, wachtend tot zij aan de beurt zijn 
om te schitteren. Enthousiaste vrijwilligers die allemaal 
weten wat er van hen verwacht wordt. Een presentator 
die alle uitvoeringen aan elkaar zal praten. En dan het 
belangrijkste: 70 meisjes in twaalf dansshows op de 
muziek van musicals als Aladdin, Frozen, Joe en Prin-
ce of Egypt. Elke leeftijdsgroep heeft twee eigen dan-
sen. Danseressen die de ster zijn in hun eigen show! 
En daarna, na zo lang hard werken en een hele dag 
optreden, moe maar gelukkig naar huis om na te ge-
nieten van alles wat wij met elkaar hebben neergezet.”

Is er iets wat jij zelf nog kwijt wil? 
“Ik wil alle vrijwilligers die mij de afgelopen tijd hebben 
geholpen en die paraat staan voor de show heel erg 
bedanken. Ik hoop dat ik komend jaar weer mag re-
kenen op enthousiaste inbreng. De Wijkraad wil ik be-
danken voor de fi nanciële steun die de club echt goed 
heeft gedaan. En natuurlijk wil ik al mijn danseressen 
een compliment maken voor hun enthousiasme en in-
zet. Ik ben trots op jullie; jullie zijn kanjers! Op naar de 
voorstelling! Zelf blijf ik dromen van één voorstelling in 
een mooi, groot theater in plaats van twee voorstellin-
gen in een klein theater. Misschien in 2023?!”

Benieuwd naar meer onthullingen over Hé… Dans Je Mee! Lees het volledige interview op www.wijkraad-valkenburg.nl
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Bloemen uit Valkenburg

IIeeddeerree  ddoonnddeerrddaagg
IIeeddeerree  zzaatteerrddaagg  oopprruuiimmiinngg  vvaannaaff  1144::3300  

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!

www.russchenbergbloemen.nl 

Bloemen uit Valkenburg

IIeeddeerree  ddoonnddeerrddaagg  vvaann  99::3300  ttoott  1177::0000
IIeeddeerree  zzaatteerrddaagg  oopprruuiimmiinngg  vvaannaaff  1144::3300      LLEETT  OOPP,,  OOPP==OOPP!!!!!!

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!

www.russchenbergbloemen.nl   tel

Bloemen uit Valkenburg!!!!!!

 
vvaann  99::3300  ttoott  1177::0000  

LLEETT  OOPP,,  OOPP==OOPP!!!!!!  

ZZoonnnneevveellddssllaaaann  1177  VVaallkkeennbbuurrgg!!!!!!  

tel:0653936046 

 

TTiimmmmeerr  ––  eenn  AAaannnneemmeerrssbbeeddrriijjff 

Laat uw klus niet langer liggen, bel voor 

reparatie van houtrot, raam- en deurkozijnen 

vervangen, tuin, schuur/pergola’s, riolering, alle 

soorten verbouwingen en aanpassingen en nog 

veel meer! 

Werkplaats: Katwijkerbroek 39c 

2223 HA Katwijk 

0066--5533993311886622  
Eén nummer voor al uw klussen!   

www.aannemersbedrijfwinters.nl  

 

 VAN LEEUWEN
K L I M A A T B E H E E R S I N G

(06) 48 08 13 29
info@vanleeuwenklimaatbeheersing.nl
www.vanleeuwenklimaatbeheersing.nl

Begin uw dag fris met
een schone werkplek.



melkhandel ouwersloot

In 1952 verhuisde Melkhandel Ouwersloot naar Hoofd-
straat 41, vlak naast de huidige fl at 'De Punt'. Hier 
begon Kees met zijn moeder Grietje Ouwersloot-Kroon 
een winkeltje met zuivelproducten. In 1955 schafte 
Kees een andere melkwagen aan voor de bezorging. 
Dit was een exemplaar met een hogere opbouw, nog 
steeds met paard ervoor. In 1960 werd een elektrisch 
wagentje aangeschaft, dat later nog in andere kleuren 
werd geverfd. Dit werd het trammetje genoemd. 

De winkel aan de Hoofdstraat 41, met in de winkel van links naar rechts: Lydie Ouwersloot, Cor en Neeltje Bol, 
Mar en Bas Dubbelaar en Kees Ouwersloot, ca. 1958. Het trammetje met Kees en zijn hulpjes en de SRV-wagen

De eerste melkhandel van de familie Ouwersloot stond aan 
de Hoofdstraat tegenover de Lange Commandeurstraat. 

Het voorste deel van dit bedrijf werd tijdens de oorlog, in mei 
1940, vernield. Aan het roer stond Jaap Ouwersloot. Toen Jaap 
in 1943 op jonge leeftijd overleed, nam zijn enig geboren zoon 
Kees (1928-1985) de melkhandel over. Kees bracht melk rond 
op een bakfi ets. Met een opbouw kon de bakfi ets omgebouwd 

worden tot bespannen wagen met paard ervoor.

Kees op de bakfi ets voor het eerste bedrijf aan de 
Hoofdstraat tegenover de Lange Commandeurstraat

Kees op de paardenwagen in de Broekweg ca. 1943 
met Henk van der Meij (van Koos van der Meij)

In 1961 trouwde Kees met Lydie van der Nagel (1940), 
die ook nog vele jaren in het winkeltje achter de toon-
bank stond. Samen kregen zij drie dochters: Margreet, 
Elise en Caroline. In de jaren 60 kreeg Kees hulp van 
onder meer Martien van Dijk en Kees de Vries (van 
Driekus de Vries). In 1970 werd het trammetje ingeruild 
voor een moderne winkel op wielen, de SRV-wagen 
(SeRVice-wagen). Het winkeltje sloot toen ook de deur. 
In 1976 stopte Kees, na een hartinfarct, als SRV-man.

De moeder van Kees, die door alle mensen uit 
het dorp Tante Griet werd genoemd, heeft nog 
tot op hoge leeftijd haar eigen straatje (de Rijn-

laan) als melkwijkje gehouden. Ze bracht de 
zuivel bij haar klanten met een oude kinder-

wagen. Zelfs nog, toen de SRV-wagen al reed!
Foto's en info Ver. Oud Valkenburg, Lydie 

Ouwersloot. Samenstelling Ingrid van Oorschot



Wie kent ze nog? De melkhandelaren van ons dorp? Bakfi etsen en paarden-
karren reden af en aan om verse melk bij de klanten thuis te bezorgen. Later 

werden deze ingeruild voor elektrische en gemotoriseerde wagens die steeds gro-
ter werden. Tot de tijd van de SRV-wagens waren er ook melkwinkeltjes in Valken-
burg. Pure nostalgisch dus. Hopelijk smult u er weer van! Volgende keer zijn de 

groenteboeren van ons dorp aan de beurt. Als u nog informatie en/of foto's heeft, 
houdt de redactie zich zeker aanbevolen. Originele foto's krijgt u altijd terug.

valkenburgse nostalgie

In het dorp waren twee melkboeren Oosterlee en ze heetten allebei nog Arie ook. Het waren neven van elkaar. Ze 
deelden dezelfde opa, die ook Arie heette en aan de Hoofdstraat (toen nog Straatweg) woonde. Hun vaders waren 
broers. Om de beide Aries uit elkaar te houden werd de een ‘Arie Brug' genoemd (omdat zijn huis en winkel naast 
het bruggetje aan de Hoofdstraat lagen) en de ander 'Zwarte Arie’ of 'Arie IFA' (omdat hij heel donker haar had en 

zijn winkel aangesloten was bij IFA). Links vindt u het verhaal van 'Arie Brug' en rechts van 'Zwarte Arie'.

melkhandel oosterlee 1
Arie Oosterlee ‘Arie Brug’

De vader en moeder van Arie waren Arie Ooster-
lee (1896-1949) en Pleuntje de Rijke (1896-1990). 
Zoon Arie werd als enig kind uit dit huwelijk geboren 
in 1928 en ventte als jonge jongen al melk uit van 
eigen koeien. Toen hun woning aan de Hoofdstraat 
in 1940 kapot geschoten werd omdat deze in de 
vuurlinie van de kerk lag, werd het gezin tijdelijk 
ingekwartierd in Katwijk. Daarna kregen zij in Val-
kenburg een bovenwoning toegewezen totdat er 
een nieuw huis aan de Hoofdstraat 1 gebouwd 
werd. In 1943 begon de familie hier een zuivelwin-
keltje, maar zes jaar later overleed de vader van 
Arie (foto weegschaal) en moest hij als enige zoon 
noodgedwongen de zaak overnemen. Terwijl hij ook 
nog een tuin had aan de Achterweg en liever bij de 
marechaussee was gegaan. Moeder Pleuntje stond 
in de winkel en zoon Arie ging de weg op met de 
bakfi ets; later werd dit een motorbakfi ets.

In 1951 leerde Arie de Katwijkse Corrie van der 
Plas (1932) kennen, waar hij in 1954 mee trouwde. 
Ze kregen samen vier kinderen: Lia, Marja, Aad en 
Mieke. Moeder Pleuntje heeft 19 jaar bij het gezin 
ingewoond en betrok daarna een huisje in De Wei. 
Maar van daaruit kwam ze nog iedere dag fl essen 
sorteren bij Corrie in de winkel. 

Na een elektrische wagen en diverse Volks-
wagenbusjes schafte Arie als eerste melk-
boer in Valkenburg een SRV-wagen aan 
(tussen 1965 en 1970). Daarna volgden nog 
twee grotere SRV-wagens. Arend-Jan (domi-
neeszoon) was het vaste hulpje van Arie op 
de zaterdag. En dochter Lia zat vanaf haar 
zestiende jaar wel eens achter het stuur.

In 1973 sloot de winkel en vijf 
jaar later, toen Arie 50 jaar 
werd, heeft hij zijn laatste 
SRV-wagen verkocht aan Piet 
van den Eijkel uit Rijnsburg die 
ook zijn wijk (’t Joght) overnam. 
Arie stopte met de melkhan-
del vanwege de opkomst van 
de supermarkten waar steeds 
meer mensen hun boodschap-
pen gingen halen. Hij heeft toen 
nog tien jaar bij Van der Nagel 
in de tuinen gewerkt en ging 
daarna met pensioen. 
Hij kwam eindelijk toe aan vrij-
willigerswerk en genoot van zijn 
grote hobby’s: de brandweer 
en de harmonie, waar hij meer 
dan vijftig jaar actief in is ge-
weest. In 2004 overleed Arie op 
76-jarige leeftijd aan een hart-
stilstand. Zijn vrouw Corrie is 
onlangs 90 jaar geworden.

Arie met zijn moeder Pleuntje, zijn vrouw Corrie en 
dochters Lia en Marja bij een nieuwe auto (DAF 44) 

die ze wonnen bij een actie van Wajang boter en 
rechts voor de winkel met zoon Aad, ca. 1965



Wie kent ze nog? De melkhandelaren van ons dorp? Bakfi etsen en paarden-
karren reden af en aan om verse melk bij de klanten thuis te bezorgen. Later 

werden deze ingeruild voor elektrische en gemotoriseerde wagens die steeds gro-
ter werden. Tot de tijd van de SRV-wagens waren er ook melkwinkeltjes in Valken-
burg. Pure nostalgisch dus. Hopelijk smult u er weer van! Volgende keer zijn de 

groenteboeren van ons dorp aan de beurt. Als u nog informatie en/of foto's heeft, 
houdt de redactie zich zeker aanbevolen. Originele foto's krijgt u altijd terug.

valkenburgse nostalgie

Foto's Ver. Oud Valkenburg, Corrie Oosterlee en Nelly Buik. 
Interviews en samenstelling Ingrid van Oorschot

In het dorp waren twee melkboeren Oosterlee en ze heetten allebei nog Arie ook. Het waren neven van elkaar. Ze 
deelden dezelfde opa, die ook Arie heette en aan de Hoofdstraat (toen nog Straatweg) woonde. Hun vaders waren 
broers. Om de beide Aries uit elkaar te houden werd de een ‘Arie Brug' genoemd (omdat zijn huis en winkel naast 
het bruggetje aan de Hoofdstraat lagen) en de ander 'Zwarte Arie’ of 'Arie IFA' (omdat hij heel donker haar had en 

zijn winkel aangesloten was bij IFA). Links vindt u het verhaal van 'Arie Brug' en rechts van 'Zwarte Arie'.

Arie Oosterlee ‘Zwarte Arie’ of 'Arie IFA'
De vader en moeder van Arie waren Abraham Oos-
terlee (1894-1942) en Pietje Anna Postmus (1898-
1987). Zij hadden een boerderij aan de Hoofdstraat 
en kregen eerst vijf dochters: Antje, Dieuwke, Adrie, 
Johanna en Annie. Daarna kregen zij twee zonen, 
de tweeling Arie en Krijn (1937). De meiden van het 
gezin ventten dagelijks melk uit van eigen koeien 
langs een vaste klantenkring. Van school kwam 
hierdoor weinig terecht. Abraham overleed op 47-
jarige leeftijd en Pietje Anna bleef achter met hun 
zeven kinderen. De tweeling was pas vijf jaar en het 

gezin heeft fl ink honger geleden tijdens de oorlog. 
Na de oorlog kreeg Pietje Anna een zuivelwinkel 
toegewezen. Dochter Dieuwke haalde hiervoor haar 
middenstandsdiploma. Zoon Arie zette de winkel 

voort na zijn huwelijk met de Leidse Sjaan de Knegt. 
Arie ging met melkbussen langs de deuren om de 
melk uit te venten. Later bezorgde hij melk in fl es-
sen en andere zuivel in fl essen bij de klanten, tot in 
de buitenwijken van Valkenburg. Dorpsgenoot Ron 
Wiersma hielp hem jarenlang op de zaterdagen. 
Na verloop van tijd werd de winkel aan de Marinus 
Poststraat 50 (hoek Marktveld) uitgebouwd naar 
een zelfbedieningswinkel, eerst aangesloten bij 
Grosco (Grossiers combinatie) en later bij IFA (In-
ternational Food Associaton). Vanaf 1958 woonden 
zus Dieuwke, haar man en hun kinderen (familie 
Buik-Oosterlee) twee huizen bij de winkel vandaan 
en boden ondersteuning. Ook dorpsgenoten, zoals 
Joke Ravensbergen en Aafke Jongedijk, hebben 
in de winkel gewerkt. Begin jaren 70 werden het 
Volkswagenbusje en de winkel ingeruild voor een 
SRV-wagen. In de jaren 80 zijn Arie en Sjaan ver-
huisd naar Zevenhuizen. Rond die tijd kregen zij 
twee zoons: André en Jacco. Arie heeft in Zevenhui-
zen ook nog op een SRV-wagen gereden. In 1998 is 
hij op 61-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Sjaan, 
zus Annie en tweelingbroer Krijn zijn nog in leven.

melkhandel oosterlee 2

De vader en moeder van Arie met zijn zus Antje, ca. 1923

Links 
Arie 
in de 

winkel.
Rechts 

zijn 
vrouw 
Sjaan 
in de 

winkel 

De 
moeder 

van 
Arie 

en drie 
van zijn 
zussen 
Dieuw-

ke, 
Johan-
na en 
Adrie

Het Volkwagenbusje 
in de Middenweg. 

Als klanten zijn her-
kend: Ank Jansen (nu: 
Van der Nagel), mw van 

Dijk, en mw Teljeur. 
Begin jaren 70 kwam er 

een SRV-wagen

In de SRV-wagen voor 
de IFA winkel in het 

Marktveld: 
Arie achter het stuur, 

zijn vrouw Sjaan staand 
naast hem. Zoon André 
ernaast, waarschijnlijk 

met een vriendje, 
want zoon Jacco was 

nog niet geboren
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Het  Paramedisch  cent rum Va lkenburg  heef t  opn ieuw 
een  n ieuwe therapeut  en  h ie r  z i jn  wi j  hee l  b l i j  mee !

Mogen wi j  voors te l len :

Lennard van der Ham

Specialisaties:

Fysiotherapie
Orthopedische revalidatie
Sport gerelateerde klachten
Dryneedling

Hiermee hebben wij weer ruimte om nieuwe patiënten te plaatsen

Voor meer informatie: 071 - 203 2161 / 06 - 200 414 00
info@pmcv.nl www.pmcv.nl

 Marcelina van der Plas               David Turenhout                        Chantal Poot

Volg ons op

WWW.VDNAGELHOVENIERS.NL



srv-man mart van diemen

Midden jaren 70 moest Kees Ouwersloot om gezondheids-
redenen stoppen met zijn werk op de SRV-wagen. Zijn op-

volger werd de uit Leimuiden afkomstige Mart van Diemen. Zijn 
vader had daar een melkhandel en zelf was hij vrachtwagen-
chauff eur. Op 24 november 1976 reed Mart zijn eerste rondje 
door ons dorp in de nog bijna nieuwe SRV wagen die hij van 
Kees had overgenomen. Bijna 32 jaar later stopte hij als SRV-

man in Valkenburg. Om precies te zijn op 5 april 2008.

Mart (1952) had, als zoon van een 
melkboer, al langer de wens om op 
een SRV-wagen te rijden. Leiden 
Merenwijk en Abbenes had hij al 
afgeslagen. Maar toen er een plekje 
vrij kwam in Valkenburg en hij per-
soonlijk door burgemeester Van ’t 
Wout gevraagd werd, was de keuze 
redelijk snel gemaakt. Als vrachtwa-
genchauff eur reed hij wel eens door 
Valkenburg en daar had hij zelfs de 
SRV-wagen van Kees Ouwersloot al 
wel eens zien staan. 
De eerste anderhalf jaar van zijn 
SRV-loopbaan pendelde Mart op en 
neer tussen Valkenburg en Alphen 
aan de Rijn, waar hij woonde met 
zijn vrouw Annie (1954). Voor de 
stalling van zijn SRV-wagen 
en het magazijn kon hij vijf jaar 
een ruimte huren van de fa-
milie Ouwersloot. In augustus 
1978 vonden Mart en Annie 
via mevrouw Bisdom een ei-
gen stekkie in Valkenburg aan 
de Lotsystraat 16, waar ze nu 
nog steeds wonen. Het duurde 
nog ruim een jaar voordat ze 
daar ook hun bedrijf konden 
vestigen, want er moest een 
vergunning worden aange-
vraagd omdat de gemeente 
een jaar eerder het bestemmingsplan van het pand 
aangepast had, waardoor het geen bedrijfswoning 
meer was. Mart en Annie kregen vier dochters: San-
dra, Wendy, Jolanda en Joke. Naast het zorgen voor 
de kinderen stond Annie haar man bij met de vele 
werkzaamheden tijdens de lange werkdagen. Zo bak-
te ze ’s morgens vroeg de broodjes en de croissantjes 
af en hielp met spullen bestellen, inladen en wegbren-
gen. Later droegen ook de dochters hun steentje bij. 

Na zo’n tien jaar was de SRV-wagen 
toe aan nieuwe accu’s. Maar omdat 
deze elektrowagen slechts een snel-
heid haalde van zo’n 16 km per uur, 
besloot Mart over te gaan op een 
benzinewagen die de 80 km per uur 
aan kon tikken. Dit was handig voor de 
langere afstanden binnen de wijk van 
Mart, die van de Broekweg tot aan het 
Haagsche Schouw liep en later tot 
De Vink. De nieuwe benzinewagen 
deed zo’n 17 jaar trouw dienst. 
Daarna kocht Mart een tweedehands 
dieselwagen van vier jaar oud. Deze 
heeft hij terug laten keuren naar 45 km 
per uur. Dit had als voordeel dat de 
wagen onder de landbouwvoertuigen 
kwam te vallen en niet meer jaarlijks 

(leeg) gekeurd hoefde te worden. 
Van deze derde SRV-wagen 
heeft Mart nog zes jaar plezier 
gehad. Hij verkocht ‘m na zijn 
laatste rit in 2008 aan twee mei-
den uit Brabant die er een feest-
wagen van wilden maken. Mart 
had nog wel langer dan 32 jaar 
in Valkenburg op de SRV-wagen 
willen rijden, maar toen super-
markt Hoogvliet zich in Valken-
burg vestigde is hij weloverwo-
gen gestopt. Met een persoonlijk 
kaartje en bonbons nam hij af-

scheid van zijn klanten, die hem op hun beurt weer met 
kaartjes en cadeautjes bedankten. Er hangt nog steeds 
een schilderij van de laatste SRV-wagen gemaakt door 
Corrie Hofmans bij Mart en Annie boven de bank. 
Na een welverdiende vakantie ging Mart slechts een 
paar maanden later weer aan de slag… op een SRV-
wagen in Roelofarendsveen. En omdat hij graag iets 
om handen heeft, is hij na zijn pensioen de eerste    

-pakketservice aan huis gestart in ons dorp.

Zwart-wit foto's: Mart bij zijn vader op de bakfi ets met zijn jongere broertje en Mart op de driewieler met motortje
Kleurenfoto's onder: de benzinewagen in de Lotsystraat, van benzine- naar dieselwagen en op Achterwegviaduct

Foto's Mart en Annie van Diemen. Interview Ingrid van Oorschot
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Katwijkerbroek 27 2223XN Katwijk | 06-24772961
www.carsbytjeerd.nl | info@carsbytjeerd.nl

BIJ CARS BY TJEERD KUNT U TERECHT VOOR:

APK

ONDERHOUD

REPARATIES

AUTOSCHADE

LPG REPARATIE

Cars by Tjeerd is een vakkundige en professionele 
autogarage waar u terecht kunt voor APK, reparatie, 

onderhoud en diverse occasions.

www.kenokatwijk.nl
Sluisweg 16 - Katwijk (071-4016400)

Kies een leuke VOORJAARS cursus of workshop 
bij Volksuniversiteit Kunst & Ontspanning

FOTOGRAFIE, GEBARENTAAL of
HOOGSENSIVITEIT BIJ KINDEREN

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie en 
direct inschrijven, ga naar www.kenokatwijk.nl

Cursussen en workshops:
19 april FRANSE CHANSONS (2x)

20 april GLASMOZAÏEK

21 april GEBARENTAAL (3x)

11 mei KIES JE KLEUR

18 mei VINOLOGIE 
(zomerwijnen)

Concert:
23 april DUO SERENATELLA (Italiaans programma)

Verdiepend museumbezoek:
21 april RMO NEDERLAND IN DE PREHISTORIE

22 april KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG

‘Geen moment 
zonder spanning’ 

Juist nu, na de 
coronaregels, 

blijft het opletten…
Om duurzame 

werkzaamheden
‘juist’ te verzetten…
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Lentepracht en
rooie rakkersFlora &

fauna
in Valkenburg!

Tekst en foto's bloemen Arjan KoningHeleen Schoneveld Foto rivierkreeft

Het was een lange, ietwat saaie winter. Sombere 
grijze dagen met regen en wind deden meni-

geen verlangen naar een beetje vorst met overdag 
een zonnetje. Schaatsten we vorig jaar nog gezel-
lig op de Rijn en de slootjes, dit jaar kwam het niet 
verder dan een fl interdun vliesje op de sloot en 
hooguit een keer of vijf autoruiten krabben. 

De drielingstormen Corrie, Eunice 
en Franklin raasden binnen ander-
halve week tijd over het land met als 
gevolg veel omgevallen bomen en 
materiële schade. De stormen luid-
den met veel geweld het eind van 
één van de zachtste winters ooit in.

Wondermooie bomen 
Krokussen en narcissen zorgden 
al vroeg voor kleur en fl eur. En de 
lente is pas echt begonnen als de 
Magnolia’s (Magnolia grandifl ora) 
in bloei komen. Gelukkig staan hier 
veel van deze wondermooie bomen 
in de tuinen. Zomaar ineens, op een 
zonnige dag komen de bloemen 
massaal tevoorschijn uit hun fl uff y 
bontjasjes aan de verder nog blad-
loze takken. Honderden tulpvormige 
bloemen in de mooiste kleuren zijn 
een lust voor het oog. Het laat zich 
raden dat de Magnolia ook wel tul-
penboom wordt genoemd. 

Geboortegolfje onder dieren
In de slootjes barst het inmiddels 
van de activiteiten. De hormoon-
spiegels van zwanen, meerkoeten, 
eenden en futen zijn torenhoog. Zo 
te horen wordt er druk en luidruchtig voor nageslacht 
gezorgd en de beste plek om te nestelen uitgezocht. 
Territoriums worden met opgestoken veren en veel 
geschreeuw verdedigd. Over niet al te lange tijd zal er 
zich ongetwijfeld een geboortegolfje aandienen.  

Invasieve exoot
Ook onder de waterspiegel gebeurt er van alles. Een 
onderwaterbewoner waar echter niemand op zit te 

wachten is de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procam-
barus Clarkii). Deze soort is zeer schadelijk voor de 
fl ora en fauna onder het wateroppervlak. Het is één 
van de vele soorten rivierkreeften die er zijn en maakt 
al jaren een ware opmars. Deze rooie rakker is best 
koddig om te zien maar hoort hier eigenlijk niet thuis. 
Een invasieve exoot dus. Ze leven in stilstaand of 

langzaam stromend zoet water. 
Ook in Valkenburg worden er regel-
matig exemplaren gespot. In 1985 
zijn de kreeften voor het eerst waar-
genomen in de provincie Utrecht. 
“Hoe komen deze exoten hier in 
Nederland terecht?” vraag ik me dan 
af. Naar verluid door menselijk toe-
doen. Vrijgelaten uit aquariums was 
de sterkst naar voren komende argu-
mentatie. Omdat er geen of weinig 
natuurlijke vijanden waren, konden 
de kreeften zich in razend tempo ver-
menigvuldigen en breidde hun habitat 
zich over heel Nederland uit. 

Imponerende scharen
Inmiddels zijn de rooie rakkers op 
veel plaatsen een ware plaag gewor-
den. Met hun gegraaf veroorzaken ze 
schade aan oevers en dijken, vreten 
alles kaal wat er maar kaal te vreten 
valt. Het zijn alleseters dus behalve 
waterplanten consumeren ze ook 
larven, kikkertjes, salamanders en 
visseneitjes. Ook de beschermde 
inheemse soort, de Europese rivier-
kreeft, wordt verorberd. In het slecht-
ste geval wordt de waterkwaliteit van 
sloten, grachten en vijvers zodanig 
aangetast dat het overige onderwa-

terleven hierin onmogelijk wordt. Als er geen lekkere 
hapjes meer voorradig zijn dan lopen ze gewoon over 
land naar het volgende watertje of slootje om hun 
bacchanaal voort te zetten. Alleen de Amerikaanse 
rivierkreeft gaat over land naar een ander leefgebied, 
bij voorkeur na een regenbui. Zodoende kan je op een 
fi etspad zomaar ineens rooie kreeften tegenkomen, 
die zich rechtopstaand verdedigen met hun imponeren-
de scharen. Je zou er bang van worden!
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Kwaliteitsmerken voor de beste prijs

Zonneschermen, markiezen, rolluiken en screens

Pergola zonweringen en uitschuifbare overkappingen

Uw specialist in 
Valkenburg e.o. voor 
zonwering met een 
natuurlijke uitstraling

Behoud van natuurlijke uitstraling woning / tuin

Vrijblijvend advies en offerte bij u thuis

Badstraat 11 • Katwijk aan Zee •  T  071 4013284  
 www.juwelierparlevliet.nl

tompoucen
� anje Wij houden van

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest

Grijp niet mis en bestel vooruit:
www.echtebakkerdendulk.nl
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Hoera, we mogen weer...
...een rommelmarkt organiseren!

Op vrijdag 20 mei organiseert de Gereformeer-
de kerk weer een gezellige rommelmarkt in en 

rond de kerk. De opbrengst wordt gedeeld: 50% 
gaat naar een project van kerk in actie ‘Bouw de 
kerk in Syrië weer op’ en 50% wordt gebruikt voor 
vervanging van de zonwering van kerk en pastorie.

...naar een museum en uit eten!

Op vrijdag 20 mei bent u tussen 10.00 en 15.30 uur 
van harte welkom aan de Hoofdstraat 35 in Valken-
burg om tussen alle leuke spulletjes te snuff elen. 
Verbaast u over het enorme aanbod aan spullen: 
antiek, kleine meubelen, boeken, kleding, speelgoed, 
serviesgoed, witgoed, tuinspullen en nog veel meer. 
Ook kunt u lootjes kopen. Met de loterij zijn vele 
mooie prijzen te winnen. De eerste prijs is een reis- 

...een voetbalfeestje vieren!

Wandelgroep Valkenburg bestond op 25 maart 
vijf jaar en dat kon gelukkig gevierd worden. 

Er werd gewandeld naar het Smalspoormuseum 
bij het Valkenburgse Meer. Daar bracht de stoom-
trein de groep naar het keerpunt, waar vandaan 
natuurlijk terug gewandeld werd. Een bezoekje aan 
het museum en een lunch op het terras van Bras-
serie Buitenhuis maakten het feestje compleet.

De wandelgroep, die op initiatief van Welzijnskwartier 
in 2017 is opgericht, bestaat uit gemiddeld 13 perso-
nen en start iedere vrijdag om 9.45 uur. Meestal van-
af het sportveld van Valken ’68 in ’t Duyfrak. Maar om-
dat er iedere week een andere route gevolgd wordt en 
vaak in een andere omgeving wordt gewandeld, is het 
verzamelpunt ook wel eens elders (bijv. in het duin-
gebied, een natuurgebied of in omliggende dorpen). 
Er wordt per keer ongeveer zes kilometer afgelegd 
met een ‘rekken en strekken’ oefening onderweg. Het 
wandelen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De 
leiding, het appgroep-beheer en de routebepaling is in 
handen van een ‘hopman’. Wilt u ook mee wandelen, 
bel hopman Sjaak Zuijderduijn (06 1376 2495) of 
Jeff rey Drost van Welzijnskwartier (06 5788 2682).

hotelcheque, de tweede prijs een Senseo Swift en de 
derde prijs een dinerbon. 
Tijdens de markt kunt u in ons restaurant terecht voor 
een kopje koffi  e of fris met lekkernij en voor een heer-
lijke lunch. Om 14.45 uur start de tassenactie. U 
koopt dan een grote tas voor € 2,50 en alles wat daar-
in past mag u meenemen! U komt toch ook? We ho-
pen op een grote opkomst en een mooie opbrengst! 

Ieder seizoen vinden veel jonge jongens en mei-
den hun weg naar de lokale voetbalvereniging. 

Zij genieten daar van veel voetbalplezier, samen 
met hun vriendjes en vriendinnetjes. Om zo veel 
mogelijk jongens en meiden de kans te geven de 
vereniging te leren kennen en te laten ontdekken 
of voetbal een leuke sport voor hen is, organi-
seerde Valken ’68 op woensdag 6 april een uniek 
voetbalfeestje onder de noemer Oranjefestival.

Het werd een middag vol leuke voetbaloefeningen die 
door middel van een strippenkaart allemaal gedaan 
konden worden. De skills of er een Frenkie de Jong 
of een Lieke Martens in de Valkenburgse jongens en 
meiden zit, konden zo dus goed getest worden. Maar 
het plezier stond natuurlijk voorop! 
Het weer had beter gekund, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Vele fantastische vrijwilligers hebben de 
wind doorstaan om ervoor te zorgen dat 160 kids een 
heerlijke middag bij Valken ’68 hebben gehad.

Aanmelden als lid kan via www.valken68.nl



IJsclub 
nooitgedacht

organiseert:
markt Groot 
Valkenburg

“Bijvoorbeeld”
40 - 50 Marktkramen
Suppen
BootCamp
5 x 5 Voetbaltoernooitje ( met voor inschrijving )
Watermatras ( inschrijven op de dag, leeftijd 9 
tot 12 jaar )
Taartenbakwedstrijd ( geel/rood )
Sport toestel rondje
Het oude veerponTje gaat varen

En natuurlijk!!
Een Hapje en een drankje en een echte 
Valkenburgse ijscokar.

Aanvang 10.00 uur
Programa dagindeling volgt

Aanmelden voor een kraam kan nog steeds:  
Mail : valkenburg.groot@gmail.com   Tel : 06 - 551 043 33 

Groot Valkenburg
Mail: valkenburg.groot@gmail.com
Tel: 06 - 551 043 33

Wat kunt U 11 juni in de 
dorpsweide verwachten



Agenda april, mei en juni

Koningsdag 
Muziekfeest
Koningsdag wordt dit jaar één groot 
feest! We starten met de herkenbare 
optocht, aubade en rommelmarkt. 
Daarna wordt het dorpsplein vanaf 13.30 
omgebouwd tot muziekfeest! Vanaf 
14.00 uur kun je het terrein op en vanaf 
15.00 tot 20.00 treden DJ Michiel en de 
bekende band Bassta op! Tickets zijn 
online verkrijgbaar. Ook aan de kids is 
gedacht! Van 14.00 tot 20.00 uur genieten 
zij van het springkussenfestival in het 
Dorpshuis. Tot dan!   

@Oranjeverenigingvalkenburg
@Dorpshuisvalkenburg

Woensdag 27 april 
Aanvang 14.00 
Muziek 15.00 - 20.00 
Het Dorpshuisplein 

Zaterdag 23 april Herdenkingsconcert 
Valkenburg's Harmonie, 20.00 uur Dorpshuis

Valkenburg’s Harmonie is op deze avond speciaal 
aangevuld met diverse muzikanten uit de omgeving 
en daarbuiten. Hierdoor ontstaat er een groots orkest 
waarbij een onvergetelijke avond vol herkenbare mu-
ziek gegarandeerd is. De toegang is gratis; mogelijk 
gemaakt door de Wijkraad. Komt u ook? Mis het niet!

De avond zal begeleid worden door een prachtig verhaal 
van oorlog tot bevrijding. Tijdens de muziek zullen er beel-
den uit de jaren ‘40-’45 en uit diverse fi lms getoond worden. 
Zo staat onder andere The Longest Day op het program-
ma, een werk dat bekend is van de fi lm en gebaseerd is 
op waargebeurde feiten in ons eigen land. Ook de Band of 
Brothers, Theme from 'Schindler’s List' en natuurlijk Soldaat 
van Oranje zijn werken van bekende fi lms. Naast deze fi lm-
muziek is er ook aandacht voor het verzet, vertolkt door het 
werk The Secret of The White Rose. Vanzelfsprekend zal 
'The Story of Anne Frank' niet ontbreken op het programma.

Herman Dijkhuizen heeft verhalen verzameld van gevallen 
soldaten die begraven liggen op de Erebegraafplaats in 
Valkenburg. Met Hymn to the Fallen zullen de verhalen 
met alle namen voorbijkomen. 

De zaal zal worden aangekleed in lijn met het oorlogs- 
en herdenkingsthema. Er zijn ongeveer 500 zitplaatsen. 
Vol is vol. Na afl oop is er een collecte die bestemd is voor 
hulp aan slachtoff ers uit Oekraïne.

Vrijdag 20 mei 

Rommelmarkt 

Zie pagina 17

Zaterdag 11 juni 

Zaterdag 11 juni 
Markt Groot Valkenburg 

Markt Groot Valkenburg 
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Zicht op Valkenburg (ZoV)
is een tweemaandelijkse gratis 
huis-aan-huis uitgave van de 
gelijknamige stichting.
Secretariaat Stichting ZoV:
Stef Meskers, Burg. Van Oordsingel 9
2235 TL Valkenburg, 06-14050993
stefmeskers@hotmail.com
Website: 
www.wijkraad-valkenburg.nl
Hier vindt u een link naar de laatste 
digitale nummers van ZoV. 

COLOFON
Zicht op Valkenburg (ZoV)
is een uitgave voor Valkenburgers, 
van Valkenburgers, dus uw bijdrage 
is van harte welkom.
Het volgende nummer van ZoV 
verschijnt half juni 2022. Kopij 
insturen kan tot uiterlijk 31 mei, maar 
hoe eerder hoe liever en hoe groter 
de kans op plaatsing.

Eindredactie en opmaak:
Ingrid van Oorschot-Gianotten
Stuur uw kopij en foto’s naar:
redactiezov@gmail.com
Advertenties:
Jappe Smits
smitsjappe@gmail.com
06-22 63 71 66
Fotografi e kop ZoV cover:
Arjan Koning en Rob van Zeist
Druk: Duocore, Katwijk
Bezorging, app naar: 06-51524230

Door 

Hans Gravekamp

www.hansgravekamp.nl

HISTORISCH CORRECT... (op z’n Valkenburgs)

Mooi legerkamp Romein. Maar wij hadden 
een heel boekwerk aan suggesties gegeven 

van hoe wij als Valkenburgers het 
graag wilden hebben! Wat is 

daarmee gebeurd?!   .

Geloof me, 
dat is zéér van 
pas gekomen! 

De perfecte 
samenwerking 
tussen techniek, veilig-
heid en betrouwbaarheid.
Licht- en krachtinstallaties

Noodverlichting

Inbraakinstallaties

Brandmeldinstallaties

Datanetwerken

Onderhoud en technisch beheer

Smart Home

Oplaadstations

Botermans Elektrotechniek
Hoofdstraat 75a
2235 CD Valkenburg (ZH)

Telefoon: 071 - 40 74 897
Website: www.botermans.nl

Verlichting

24-uurs service

Elektra keuring

valkenburgse nostalgie: foto's en info gezocht!

Laat ons alstublieft z.s.m. weten wat u voor ons kunt betekenen via: redactiezov@gmail.com of tel. 4073995

en vrijetijdsbestedingen. Denkt 
u aan: groenteboeren, bakkers, 
slagers, supermarkten, non-food 
winkels, postkantoor, Hols-
fabriek, Hotel/Restaurant/Café 
In het Wapen van Valkenburg, 
Soos De Peuk, vliegveld, 
hobby-, muziek- en sportclubs.
Wie wil er in zijn of haar foto-
albums en geheugen duiken? 

Voor de serie over Valkenburgse 
nostalgie is de redactie van 

Zicht op Valkenburg op zoek 
naar foto's en verhalen uit het 

rijke Valkenburgse verleden. 
In het bijzonder zijn wij op zoek 
naar foto's en informatie (feiten 

en anekdotes) uit vervlogen 
jaren over de middenstand 

(winkels, bedrijfjes en horeca) 


