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Liesbeth Nieuwenkamp, lid Wijkraad Valkenburg, foto Arjan Koning

Zo, de kop is er af! Het nieuwe jaar is in volle gang, de 
scholen zijn weer open en we kunnen weer behoorlijk 
naar de winkel. De laatste wijkraadvergadering moest 
nog wel even via Teams. Dat is jammer want deelne-
men aan de Wijkraad is naast interessant ook gezellig. 
Tijdens zo'n eerste vergadering praten we uiteraard 
over de onderwerpen die we komend jaar namens 
alle mensen uit ons dorp nauwlettend in de 
gaten zullen houden. We kwamen in een 
mum van tijd op wel tien onderwerpen! 
Er gebeurt veel in Valkenburg. Een 
klein dorp dat onderhevig is aan grote 
veranderingen. 't Duyfrak, com-
pleet met brede school, brug en 
recreatiegebied, is nog maar net 
offi  cieel voltooid en de plannen voor 
de bebouwing van het Vliegkamp 
staan alweer bijna in de steigers. De 
aanleg van de nieuwe Tjalmaweg is in 
volle gang en er wordt druk onderhandeld 
over woningbouw tussen de Rijn en de Kat-
wijker/Valkenburgse weg. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de bijna voltooide ontwikkeling 
van Nieuw Rijnzicht aan de overkant van de rivier! 
Een heel nieuw dorp erbij, eenvoudig te bereiken via 
de fi etsbrug. Al die ontwikkelingen maken dat wij als 
bewoners van een eerst zo klein dorp ons moeten 
voorbereiden op een meer grootstedelijke ontwikkeling 
van de infrastructuur en sociale dimensies. De toena-
me van het verkeer maakt het steeds belangrijker vei-
lige opties te bieden voor fi etsers in en langs het dorp. 

Wij houden de ontwikkelingen van de beloofde 
fi etsverbinding langs de Rijn daarom met grote interes-
se in de gaten. Ook de inrichting van het snelfi etspad 
langs de Tjalmaweg heeft onze volle aandacht. En 
dan hebben we het gemak waarmee jongeren vanuit 
Oegstgeest, Leiden en Rijnsburg, en in de toekomst 
ook uit Valkenhorst, hun chillplek kunnen opzoeken in 

de aantrekkelijke Dorpsweide! Die plek is 
een belangrijke recreatieve aanwinst voor 

Valkenburg en omgeving, maar tegelij-
kertijd ook een potentieel zorgenkindje. 

De aantrekkingskracht zorgt nu al bij 
tijd en wijle voor overlast door jon-

geren. Dat zal in de toekomst niet 
minder worden. Niet alleen door de 

toename van het aantal woningen, 
maar ook doordat kleine kinderen 

uit de nieuwbouwwijken nu eenmaal 
groot worden. Het jongerenwerk en de 

ontwikkeling van faciliteiten voor de jeugd 
moeten daarom wat ons betreft een promi-

nentere rol krijgen. Inzet hierop zal naar onze mening 
problemen in de toekomst zeker voorkomen. Het be-
langrijkste doel van het jongerenwerk is uiteraard dat 
jongeren hier een mooie jeugd kunnen beleven zonder 
dat zij door volwassenen worden weggestuurd omdat 
zij overlast veroorzaken! Ben jij jongvolwassen, heb 
jij goede ideeën voor jongeren en vind je het leuk om 
mee te denken en te praten over onderwerpen die inte-
ressant zijn voor het dorp? Meld je dan aan als lid van 
de Wijkraad en help ons met jouw frisse blik!



2

Pagina 1

Kenauweg 17

2331BA Leiden

Tel: 0715427440

Info @ solar-groep.nl
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Door de aangescherpte coronamaatregelen kon-
den in de maand december de geplande feestelijke 
activiteiten geen doorgang vinden. Zo mochten er 
geen kerststukjes gemaakt worden onder muzikale 
begeleiding van Valkenburgs' Harmonie en werd er 
geen kerstbingo gespeeld. Ook voor de kerstviering 
van de drie kerken mochten we niet samenkomen; 
deze was alleen online te volgen. Laten we hopen 
(en bidden) dat dit aan het eind van dit nieuwe jaar 
anders zal zijn!

Geen traditionele kerstbomenverbranding
Helaas kon de door JIVAK beoogde traditionele 
Valkenburgse kerstbomenverbranding ook in 2022 
geen nieuw leven ingeblazen worden. De gemeen-
te Katwijk had dit jaar voor de inzameling van Val-
kenburgse kerstbomen drie locaties aangewezen: 

het Dorpshuisplein, de Torenvlietslaan en het 
Duyfrakplein. De kinderen (en hun ouders) sleepten 
de verzamelde kerstbomen naar de dichtstbijzijnde 
locatie en kregen voor iedere ingeleverde kerst-
boom een lootje. Hiermee maakten ze kans op 
een JBL speaker ter waarde van 100 euro (1 voor 
Valkenburg) of een VVV-cadeaukaart ter waarde 
van 20 euro (20 voor Valkenburg). De getrokken 
lotnummers kwamen op een website te staan en de 
prijzen werden aan de winnaars opgestuurd.

Gezondheid is ons grootste goed
Inmiddels is het jaar 2022 alweer een aantal weken 
onderweg. Gelukkig heeft het nieuwe kabinet al 
weer wat versoepelingen doorgevoerd, maar we 
zijn nog niet waar we willen zijn. Ondertussen koes-
teren we ons grootste goed: onze gezondheid.

Wat zal 2022 
ons brengen?

We zijn het nieuwe jaar 
begonnen met iets meer 

vuurwerk dan vorig jaar, on-
danks het vuurwerkverbod dat 
we wederom opgelegd kregen. 
Er was sprake van een lock-
down en we mochten tijdens 
de feestdagen maximaal vier 
gasten thuis ontvangen, on-
danks de vele vaccinaties die 
reeds gezet waren. Een nieu-
we coronavariant vond het 
nodig om ons leven binnen te 
dringen en opnieuw alles op 
zijn kop te zetten. Zo hadden 
we ons het einde van 2021 en 
het begin van 2022 toch niet 
voorgesteld...

Tekst en foto onder Ingrid van Oorschot Foto boven Johan van Dam
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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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Schaatsen op de Valkenburgse ijsbaanSchaatsen op de Valkenburgse ijsbaan
door de jaren heendoor de jaren heen

Omdat de oude ijsbaan al gesloopt was 

en er nog geen nieuwe ijsbaan in ons 

dorp was, werd in de winter van 2009 

een tijdelijke ijsbaan gecreëerd op het 

voormalig Vliegkamp voor hangaar 7. 

In 1982 realiseerde het toenmalig be-

stuur de eerste ijsbaan: 'Nooit Gedaght' 

Valkenburg. Van links naar rechts zien 

we de heren Oosterlee, Van den Berg, 

Van Leeuwen en Ouwersloot.

In 1983 werd een eigen clubgebouw 

gekocht met een ouderwetse houtka-

chel waar de schaatsers zich lekker 

aan konden warmen, met een beker 

thee, koffie of chocolademelk. 

Zo zag het clubgebouw er van binnen 

uit toen het bijna klaar was. De laatste 

hand werd nog gelegd aan de aftimme-

ring van de bar en het ophangen van de 

vlaggen in Valkenburgse kleuren.

Deze foto stamt uit het winterseizoen 

1982/1983. Valkenburgers die toen jong 

waren, zullen zich deze ijsbaan naast 

de ingang van Voetbalvereniging Valken 

'68 nog wel kunnen herinneren.

Dit winterse beeld uit vervlogen jaren 

zullen we waarschijnlijk niet snel meer 

in het echt tegenkomen; bevroren rijp 

aan de bomen zorgde voor een prachtig 

plaatje dat nu dus al nostalgisch is.

In de winter van 2018 kon er volop ge-

schaatst en gesleed worden op de nieu-

we ijsbaan. Zou dat deze of volgende 

winter nog een keer lukken? We zullen 

het geduldig af moeten wachten!

Het klusteam van 'IJsclub Nooitge-

dacht' heeft in 2014 een multifuncti-

oneel clubgebouw gerealiseerd aan 

de rand van de nieuwe ijsbaan in de 

Dorpsweide, vlakbij de brede school.

Vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Veel Valkenburgse kinderen hebben 

op de ijsbaan in ons dorp hun eerste 

meters gemaakt, voordat ze zich op 

het minder veilige natuurijs begaven. 

Arjan Koning

Samenstelling Ingrid van Oorschot
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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
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Perikelen rond nieuw Valkenburg

Foto's Rob van Zeist

Dit artikel gaat over Valkenhorst. 
In de media is er de laatste tijd 

al veel over geschreven. Ik noem 
het daarom bewust ‘Nieuw Valken-
burg’, omdat ik de naam Valken-
horst nog steeds zeer ongelukkig 
gekozen vind en ik bij Valkenhorst 
steeds moet denken aan de straat in 
de wijk ’t Joght in Valkenburg. Ook 
in Zicht op Valkenburg moeten we 
echter stilstaan bij de ontwikkeling 
van deze nieuwe woonwijk, omdat 
wij vanuit de Wijkraad Valkenburg 
nadrukkelijk betrokken zijn geraakt 
bij deze wijk in ontwikkeling.

Vanaf het moment dat Vliegkamp Valkenburg sloot 
en het RijksVastgoedBedrijf (RVB) de scepter ging 
zwaaien over de ontwikkeling van het gesloten vlieg-
veld, werden wij als Wijkraad betrokken bij de ontwik-
kelingen. Het eerste plan hoe de bebouwing van het 
vliegveld zou gaan verlopen werd uitvoerig aan ons 
toegelicht. Tot corona zich aandiende. Eerst dachten 
we nog dat dit de reden was dat er geen uitnodigin-
gen meer kwamen om uitleg te krijgen, maar toen 
er artikelen in de media gingen verschijnen waaruit 
bleek dat er inmiddels wel het een en ander veran-
derd was, zijn we zelf maar eens gaan navragen. 

Oud papierbak
Prompt kregen we een uitnodiging voor een digitale 
bijeenkomst waar we via Teams werden bijgepraat 
over ontwikkelingen. Nu niet door het RVB, maar door 
de verantwoordelijk wethouder. Duidelijk werd wel dat 
het eerste plan volledig in de oud papierbak was be-
land. Ook werd duidelijk dat de eerste bebouwing zou 
gaan plaatsvinden op een stuk waarvan het eigendom 
niet bij het RVB lag, maar bij het Bouwfonds Property 
Development (BPD). Zij zouden op hun grondgebied 
eerst 200 woningen bouwen, maar omdat er 600 ex-
tra woningen op het voormalige vliegveld moeten ko-
men, worden dit er op de postzegel die BPD in eigen-
dom heeft, uiteindelijk 700!! Toen we hier als wijkraad 
concreet lucht van kregen bleek het proces inmiddels 
al zover dat het indienen van een zienswijze (voor-
afgaand aan een eventuele bezwaarprocedure) al te 
laat was. De termijn daarvoor was al gesloten.  

Besloten vergaderingen
Op 1 januari 2006 werd Vliegkamp Valkenburg ge-
sloten. Tot 2021 kabbelde de ontwikkeling van het 
gebied enigszins voort, maar nu was opeens de spurt 
erin gezet. De gemeenteraad werd kennelijk wel in de 
ontwikkeling meegenomen, maar het grootste gedeel-
te vond in besloten vergaderingen plaats (zogenaamd 
om het onderhandelingsproces niet te storen).  
U snapt nu waarom de Wijkraad Valkenburg in de 
media zich stevig uitte. We voelden ons letterlijk… 
gepakt. En met de Wijkraad alle inwoners van 
bestaand Valkenburg. 

Het is toch wel bijzonder dat er vanuit 
bestaand Valkenburg geen enkele 
zienswijze is ingediend!! Zijn wij het 
dan allemaal eens met de plannen? 
Zeker niet!! Maar het lijkt er sterk op 
dat ‘de politiek’ zo kort voor de 
gemeenteraadsverkiezingen geen 
onrust onder de inwoners wilde. Dat 
zou weleens zetels kunnen kosten!!

Politici op het matje roepen
Tegen de tijd dat u dit artikel leest 
heeft de gemeenteraad het bestem-
mingsplan over Valkenhorst vastge-
steld. Het bestuurlijk raamwerk 
Limesbuurt moet -door de commo-

tie die de Wijkraad nog gemaakt heeft- nog worden 
aangepast, maar of dit gaat voldoen aan de wensen 
van de Valkenburgers moet ernstig betwijfeld wor-
den. Daarom heeft de Wijkraad de gemeenteraad 
opgeroepen om het bestemmingsplan af te wijzen. 
Dit is -naar onze mening- namelijk de enige manier 
om de planvorming nog zodanig om te buigen dat er 
rekening gehouden gaat worden met de wens van de 
inwoners van bestaand Valkenburg (en misschien ook 
wel met de wens van de toekomstige bewoners van 
Nieuw Valkenburg). Maar waarschijnlijk tevergeefs. 
U hebt echter in maart dan wel de kans om de huidige 
politici die hiervoor verantwoordelijk zijn ‘op het matje 
te roepen’. Helaas zal dit in de plannen niets ver-
anderen. 

Uitgangspunt dorpse wijk
Is de Wijkraad Valkenburg tegen bebouwing van het 
voormalig vliegveld? Nee! Liever hadden we het vlieg-
veld groen gehouden, maar we beseff en dat dit een 
utopie is. Wil de Wijkraad Valkenburg geen woningen 
voor ook de inwoners van bestaand Valkenburg? 
Zeker wel! Maar een woonwijk bouw je niet voor en-
kele jaren. Je moet het wel in één keer goed doen. 
Daarom hadden wij, als wijkraad, maar ook als inwo-
ners, nog eens goed naar de plannen willen kijken en 
ze willen toetsen aan de eerder geformuleerde uit-
gangspunten: dorpse wijk; veel groen en water; open 
zichtlijnen; landelijk gelegen; etc., etc.

Aad Gravekamp, Secretaris Wijkraad Valkenburg
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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
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Hoekstra Wheels 1 jaar na de brand

Een tijdje geleden vroeg Ingrid mij of ik -bijna 
een jaar na de brand bij onze winkel- een up-

date wilde schrijven voor de lezers van Zicht op 
Valkenburg. Dat was net voordat de emotionele 
bom in mij ontplofte. Degenen die ons op Face-
book volgen of lid zijn van de Facebook pagina 
‘Je Bent Valkenburger als..’ zullen dat wel gemerkt 
hebben. Ja, bijna een jaar na dato staat er nog 
steeds niets. Maar… nu is de vergunning dan toch 
eindelijk binnen! 

Daar ging helaas heel wat werk, irritatie en onnodige 
vertraging aan vooraf! De gemeente had toegezegd 
om ons zo snel mogelijk uit de brand te helpen. Maar 
voor ons gevoel is alles uit de kast getrokken om dat 
juist niet te doen. Alle details die in de loop van de 
afgelopen maanden gevraagd werden, hebben wij zo 
snel mogelijk op papier gezet. Maar wij kregen een 
bouwverbod opgelegd omdat er nog archeologisch 
onderzoek gedaan zou moeten worden. En dat terwijl 
wij zeker wisten dat onze locatie al onderzocht was. 
Toch verwees de gemeente ons door naar Archeo-
logie en kregen wij te horen dat het uitgezocht zou 
worden. Na twee maanden stilte kregen wij de beves-
tiging dat het onderzoek al had plaatsgevonden...

Opmerkingen en vragen
We kregen heel wat pietluttige opmerkingen en vra-
gen voor onze kiezen met betrekking tot ons ontwerp.
“Er staat een hekje op de tekening, maar er wordt niet 
omschreven hoe dat vast zit!”
“Hoeveel fi etsen gaan jullie voor de deur zetten?” 
“Wat voor gevelreclame komt er op het pand?” 
“Er staan lichtkoepels op de bovenste etage gete-
kend; die vinden wij wat ouderwets!”
En dan te weten dat elke correspondentie in de amb-
telijke molen vele weken duurt. Ze vroegen nog net 
niet hoe vaak wij van plan zijn om naar de wc te gaan. 

Bouwen met een dubbel gevoel
Maar wij gaan bouwen! Weliswaar met een dubbel 
gevoel, maar toch. Het wordt niet het eenvoudige, 
meer binnen ons budget passende en -voor ons ge-
voel- meer in de omgeving passende gebouw dat wij 
voor ogen hadden. Maar het wordt een versie met 
luxe uitstraling omdat onze locatie opeens een zicht-
locatie is geworden. En daarvoor gelden andere 
bouweisen!

Onze eerste tekening werd afgewezen vanwege het 
trappenhuis aan de buitenkant omdat men dat perti-
nent niet wilde. Maar nu komt er, op hun aangeven, 
toch een trappenhuis aan de buitenkant. Een kelder 
die wij gepland hadden voor veilige opslag van accu’s, 
e.d. zal om die reden moeten wachten. De meest veili-
ge fi etsenzaak van de regio die wij voor ogen hadden, 
en die wij doorgesproken hadden met de mensen die 
ons eerste ontwerp al goedgekeurd hadden, heeft 
voor luxe uitstraling moeten wijken. Natuurlijk gaan wij 
daar alternatieven voor vinden. Maar wij wilden toch 
even laten weten dat dit niet onze keuze is geweest. 
Wij hopen de kelder later alsnog te kunnen realiseren. 

Te veel waaromvragen
Onlangs werden wij uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek met wethouder Gerard Mostert. Dit hebben 
wij zeker gewaardeerd. Er is veel doorgesproken, 
maar het heeft de spoken niet uit ons hoofd gehaald. 
Om antwoorden te krijgen hopen wij op een vervolg op 
wat doorgesproken is met alle personen die bij onze 
aanvraag betrokken waren. Want er zijn voor ons op 
dit moment te veel waaromvragen. Wij willen graag 
vrede kunnen hebben met de manier waarop er is om-
gegaan met onze vergunningaanvraag.

Nieuwbouw en inrichting 
Wij zijn nu hard bezig met de planning van de nieuw-
bouw. Zoals het er nu voor staat zal de nieuwbouw in 
juni starten. Na een bouwtijd van zo’n vier maanden 
zouden wij dan in het najaar aan de inrichting kunnen 
beginnen. Dat is zo’n jaar na de werkelijke planning. 
Er zal iets moois verrijzen op de Torenvlietslaan, waar 
wij nog een groot aantal jaren in hopen te werken. En 
wij hopen ook dat om ons heen al het moois verschijnt 
dat ons voorgespiegeld is. Maar het zou natuurlijk zo-
maar kunnen dat er weer een wissel van deskundigen 
komt die er anders over denken.

Bouwen aan onze eigen toekomst
Wij gaan er nu aan werken om uit de spiraal te komen 
van deskundigen die het zogenaamd allemaal beter 
weten. En wij gaan bouwen aan onze eigen toekomst. 
Tot die tijd hopen wij jullie voor verkoop en reparatie 
te verwelkomen in locatie De Peuk, Recreatiepad 3 
te Valkenburg, waar wij nu ook een kleine showroom     
  ingericht hebben. Dit met dank aan Cor kromhout 
     Electrotechniek.

Tekst en Hoekstra Wheels



Een molen, een familie van kolenboeren en een echtpaar met een manufacturen-
winkeltje aan huis. Dat zijn de ingrediënten van het eerste deel van iets dat 

hopelijk een mooie serie gaat worden over de nostalgie van ons fi jne dorpje. Het 
begin is er, maar voor een goed vervolg zou de redactie graag ook uw foto's en 

verhalen uit het rijke Valkenburgse verleden willen ontvangen. Onze dank is groot!

valkenburgse nostalgie

Valkenburg, Oostmolen
Heeft Valkenburg een molen gehad? En waar stond 
deze dan? Dit zijn terechte vragen als je de ansicht-
kaart hiernaast bekijkt met het opschrift Valkenburg, 
Oostmolen. Oud-Valkenburger Arie van der Nagel 
ging op onderzoek uit en kwam tot dit antwoord:

Vroeger kon je via de Broekweg bij de Oostmolen 
komen. Maar dan moest je wel een heel eind de 
polder in, want de Broekweg liep toen tot bijna de 
Ruiglaan in Wassenaar. De molen stond namelijk 
aan de Dolijnsloot op Wassenaars grondgebied 
en maalde zijn water in de Kaswetering. Het mole-
naarshuis stond echter op Valkenburgse grond en 
dat veroorzaakte nogal eens verwarring, zoals ook 
blijkt uit het volgende krantenbericht in het Leidsch 
Dagblad van 17 september 1918:

De Oostmolen werd vermoedelijk in 1704 gebouwd, 
maar brandde in de nacht van 7 op 8 november 
1757 uit. De stenen romp werd echter gebruikt bij 
het herstel. In maart 1820 brandde de molen op-
nieuw uit en ook toen werd de romp, gebouwd van 
gele IJsselsteentjes, opnieuw gebruikt. De molen 
diende voor de bemaling van de ‘Gecombineerde 
Ruigelaansche- en Zonneveldspolder’. Via de Kas-
watering en de Wassenaarse Watering kwam het 
water in de Rijn. Halverwege de jaren vijftig van de 
vorige eeuw is de Oostmolen defi nitief afgebroken. 

ca. 1938ca. 1938

ca. 1925ca. 1925

ca. 1954ca. 1954

Brandstoff enhandel De Wit
Valkenburger Gijsbertus de Wit (1879-1965) -getrouwd 
met de Valkenburgse Grietje Imthorn- was net als zijn va-
der Hendrik (Henk 1854-1920) kolenboer van beroep. Zij 
kregen drie kinderen: Hendrik (Henk), Arie en Bab. Oud-
ste zoon Henk (1916-1993) trad in de voetsporen van zijn 
vader en ging ook de brandstoff enhandel in. Hij trouwde 
in 1948 met Trijntje van Duijn uit Rijnsburg. Ze betrokken 
een huis aan de Hoofdstraat en kregen vier kinderen: Lyda 
(1949), Bert (1950), Gert (Gerrit 1952) en Corrie (1954). 
In 1953 verhuisde het gezin naar Burg. Lotsystraat 1 en 
later naar het familiehuis nr. 36 (later 38). Vanuit het bedrijf 
aldaar (hoek Lotsystraat-Kruisweg) vervoerden Gijsbertus 
en zoon Hendrik in een Opel Blitz vele zakken met kolen. 
Hendrik en buurman Hendricus de Vries (ook kolenboer in 
de jaren '50) bezorgden deze zware zakken bij de klanten. 
Zie pagina 17 voor vervolg van dit verhaal.

Hendrik de Wit en Riekes de VHendrik de Wit en Riekes de V

ca. 1960ca. 1960

Gijsbertus en Hendrik de Wit ca. ca.1960Gijsbertus en Hendrik de Wit ca. ca.1960

Gijsbertus en Grietje de Wit ca. 1955 Gijsbertus en Grietje de Wit ca. 1955 

Info en foto's: Arie van der Nagel, Ver. Oud Valkenburg, fam. De Wit en fam. V



en molen, een familie van kolenboeren en een echtpaar met een manufacturen-
winkeltje aan huis. Dat zijn de ingrediënten van het eerste deel van iets dat 

hopelijk een mooie serie gaat worden over de nostalgie van ons fi jne dorpje. Het 
, maar voor een goed vervolg zou de redactie graag ook uw foto's en 

alkenburgse verleden willen ontvangen. Onze dank is groot!

valkenburgse nostalgie

Kruisweg ca. 1947Kruisweg ca. 1947

Manufacturenwinkeltje Van Gelderen
Op de hoek van de Kruisweg zat vroeger een manufactu-
renwinkeltje ofwel een textielwinkeltje. De eigenaren van 
dit winkeltje waren Maria de Vries, dochter van Arie de 
Vries -een gereformeerde Valkenburgse pannenbakker- en 
Jacob Mozes van Gelderen, zoon van een Joods echtpaar 
uit Leiden. Ze trouwden in 1934 en gingen in Leiden wo-
nen. Later verhuisde het stel naar Katwijkerweg 6 in Val-
kenburg. Daar werden zes dochters geboren: Nelly, Rosa, 
Trudy, Ria, Joke en Jacqueline. Vader Jacob overleefde 
de oorlog ternauwernood (dankzij zijn gemengde huwelijk 
en zijn kinderen) maar verloor wel zijn moeder en bijna al 
zijn broers en zussen en moest zelf naar een werkkamp. 
In de zomer van 1944 moest onder meer Katwijkerweg 6 
op bevel van de Duitsers worden gesloopt om voldoende 
schootsveld richting zee te krijgen. Het gezin Van Gelde-
ren verhuisde naar Kruisweg 7, dat eigendom was van 

Maria’s vader. Na de bevrijding werd in een zijka-
mertje van de woning een manufacturenwinkeltje 
ingericht. Jacob deed de inkoop/handel en Maria 
(Rie) hielp de meeste klanten. In de jaren die volg-
den kreeg Jacob diabetes en ging steeds slechter 
zien. Het winkeltje werd gesloten. Beide benen van 
Jacob moesten worden afgezet. Hij is op 71-jarige 
leeftijd, in 1970, overleden aan een herseninfarct. 
Maria verhuisde naar de Hoofdstraat en overleed 
in 1994 in De Wilbert op 91-jarige leeftijd.

it en Riekes de Vries it en Riekes de Vries 

ca. 1960ca. 1960

ca. ca. 
19601960

Maria en Jacob van GelderenMaria en Jacob van Gelderen ca. 1960ca. 1960

Zie pagina 20 voor oproep!

it en fam. Van Gelderen. Samenstelling: Ingrid van Oorschot

Lotsystraat Lotsystraat 

Henk en Trijntje de Wit Henk en Trijntje de Wit 

ca. 1965 ca. 1965 
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Het PMCValkenburg biedt naast (kinder)fysiotherapie 
en -oefentherapie, ook cursussen aan!

Leren masseren in ons 

mooie centrum?!

Voor meer info en prijzen: schrijf je in via 
www.massagecursuskatwijk.nl

Allemaal in onze mooie ruimte, dus lekker dichtbij. Schrijf je in!

PMCValkenburg - Het Dorpshuis - Kerkweg 3 - Valkenburg - 
071-20 321 61/06 - 200 414 00 - pmcv.nl

Workshop 
Kennismaken met 

massage 2 & 9 maart.

Dagopleiding 

ontspanningsmassage 12 maart, 8x

Workshop 
Nek-Schouder 

massage 2 april.

Volg ons op

WWW.VDNAGELHOVENIERS.NL



Vogeltjes tellen
met kleinkindFlora &

fauna

in Valkenburg!

Tekst en foto's merels Arjan Koning

Afgelopen maand was het weer zover; de Nati-
onale Tuinvogeltelling ging van start. Van 28 

tot 30 januari werden tuin- en vogelliefhebbers 
weer opgeroepen om mee te doen met het groot-
ste publieke onderzoeksproject in Nederland. Niet 
alleen leuk en leerzaam, maar zeker ook nuttig. Zo 
ontstaat er een beeld hoe vogels onze tuinen en 
balkons gebruiken in het winterseizoen. Met deze 
informatie kunnen we de vogels beter bescher-
men en helpen.

In ons dorp deden vorig jaar 146 
deelnemers mee. Samen telden ze 
2.347 tuinvogels. Met stip op num-
mer één: de huismussen, en be-
halve de alom vertegenwoordigde 
pimpel- en koolmeesjes, ook veel 
kauwen en merels. Voor die laat-
ste heb ik een zwak. In onze tuin 
komen elke dag twee merels op 
bezoek om eff e lekker de aarde om 
te wroeten met hun snavel, op zoek 
naar een snack (lees: insecten/
wormen). Aangezien het aanbod 
van deze snacks een beetje karig is 
in deze tijd strooi ik regelmatig wat 
universeel vogelzaad en stukjes 
appel. Dit wordt zeer gewaardeerd 
door Marrie en Maarten. Ja, ja u 
leest het goed, ik heb ze namen 
gegeven.

Het jaar van de merel 
Het gaat sinds een paar jaar weer 
iets beter met deze prachtige zang-
vogels, maar het kan beter. Daarom 
is 2022 uitgeroepen tot het jaar van 
de merel. In 2016 begon zich een 
alarmerende afname van de merel- 
populatie af te tekenen. Dit werd 
veroorzaakt door het Usutuvirus. 
Deze uit Afrika afkomstige ziekte 
werd waarschijnlijk meegenomen 
door overwinterende zwaluwen die 
niet gevoelig waren voor dit genie-
pige virus. Vervolgens waren het 
muggen die de merels infecteerden 
en velen legden sindsdien het lood-

je. Sinds 2016 is bijna 30% van de merels verdwenen 
uit ons land, vooral in stedelijk gebied. Sovon Vogelon-
derzoek en Vogelbescherming Nederland gaan dit jaar 
onderzoeken waarom het met de merels niet zo goed 
gaat. Het virus is inmiddels uitgeraasd maar er wordt 
onderzocht of er niet nog wat anders aan de hand is.

Wachten en tellen
Terug naar de tuinvogeltelling. Op vrijdag 28 januari 
zaten kleinkind en ik bij het krieken van de dag klaar, 

gewapend met pen, papier en een 
scherpe blik. De volgende conversa-
tie ontspon zich…
8.30 uur: ‘’Zie jij al wat oma?”

“Nee, maar je moet eff e geduld hebben.’’
8.40 uur: ‘’Ik hoor wat!”
“Dat zijn de meerkoetjes en 
loopeenden, die tellen we niet mee.”
“Waarom niet oma?”

“Dat zijn geen tuinvo… oh, 
kijk, kijk, twee koolmeesjes!”
“Waar?”

“In het voederhuisje!! Schrijf op!’’
8.45 uur: ‘’Oma ik heb dorst.”
“Ja kind, ik ook, maar we kunnen 
nu niet weg. Zie jij wat ik zie? 
Een roodborstje op het hek! Schrijf op! 
En kijk… drie koolmeesjes!!”
“Maar zijn dat niet dezelfde 
van daarnet oma?”
“Weet ik niet, maar schrijf op, 
vijf koolmezen.”
“Maar het zijn er toch drie!?”
“Ja, maar met die twee van daarnet 
zijn het er vijf!’’
9.00 uur: ‘’Nu heel stil zitten want 
daar komt Marrie!”
“Marrie?”

“Ja joh, Marrie de merel! 
Schrijf maar op twee merels.”
“Ik zie er maar eentje!”
“Dat zie ik ook, maar Maarten 

komt er zo aan. Daar issie al!”
“Oma, is dat normaal... 
vogels namen geven?”

“Nou, nee niet echt maar wel 
leuk toch? Zo, en nu is het tijd 
voor warme chocomel!”

Heleen Schoneveld  Overige foto's13
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Kleine cadeautjes, posters, kaarten,
cadeaupapier, maskingtape, stickertjes,
vintage meubels en accessoires, persoonlijk 
drukwerk en nog veel meer...

www.poemensofia.nl • poemensofia@gmail.com

middenjoght 1a 2235AK Valkenburg • 06-10751750

Openingstijden:

woensdag 10-12 uur  •  donderdag 10-17 uur

vrijdag 10-17 uur  •  1e zaterdag vd maand 10-16 uur

Studio + Shop

Love to see you

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)

Volksuniversiteit Kunst & Ontspanning
is weer OPEN!

Welkom in ons gebouw voor een leuke cursus.
FOTOGRAFIE, THEEPROEVERIJ, PSYCHOLOGIE,

PLANNING FINANCIËN, en nog veel meer…
Kijk op de website naar het CURSUSAANBOD, en schrijf in!

CULTUUR:
Klassiek in de Soefitempel - 20:15 uur

12 maart ASTORI AMSTERDAM
(Argentijns Tangoprogramma)

26 maart LES TROIS MUSES
(Haydn, Schubert en Fauré)

23 april DUO SERENATELLA
(Italiaans programma)

Folk in ’t Zandgat - 20:30 uur

5 maart THE BRADLEY BUNCH
2 april THE OLD TIME STRINGBAND

POPPENTHEATER K&O gebouw - 14:30 uur

16 maart BLUP Theater Het @penstaartje

‘Geen moment 

zonder spanning’ 

Wanneer u…

‘echte meekoppelkansen’…

juist onderzoekt en inzet 

tijdens de uitvoering 

van ‘technische 

werkzaamheden’ 



15

valkenburg heeft een hart van (tuf)steen

Eén van de zaken die het castellum in de oude 
dorpskern van Valkenburg uniek maken, zijn 

de tufstenen muren die tijdens de opgravingen 
nog tot zo'n anderhalve meter hoogte werden aan-
getroff en. Oorspronkelijk waren die muren natuur-
lijk hoger. Bovendien was ook het hoofdgebouw 
van het fort, de principia, in tufsteen uitgevoerd. 
Die tufstenen zijn waarschijnlijk nog tot de Twee-
de Wereldoorlog in Valkenburg te zien geweest.

Tufsteen is een vulkanisch gesteente dat gemakkelijk 
te bewerken is. Dergelijk natuursteen is in onze moe-
rassige natuurdelta nergens te vinden. Waar haalden 
de Romeinen dit vandaan? Het tufsteen dat voor het 
castellum is gebruikt, moet uit één van de vier ver-
schillende steengroeven in de Duitse Eiff el komen 
die de Romeinen gebruikten. De stenen moeten ver-
volgens per schip over de Rijn naar Valkenburg zijn 
vervoerd.

Gewild bouwmateriaal
Nadat de forten door de Romeinen werden verlaten, 
werden de tufstenen een gewild bouwmateriaal. Zo is 
het oudste gedeelte van het Gravensteen in Leiden in 
de tweede helft van de 12de eeuw deels uit tufsteen 
opgetrokken. Ook in de dorpskerk van Wassenaar is 
tufsteen verwerkt. Gaat het hier om Romeinse tuf-
stenen, en zijn die wellicht afkomstig uit Valkenburg? 
Dat is (nog) niet bekend. Voor de stenen in de dorps-
kerk van Wassenaar wordt momenteel een onderzoek 
opgezet om te analyseren of het om dezelfde her-
komst gaat.

Nooit meer teruggezien
Vóór de herinrichting van het Castellumplein in 2005 
was een deel van een poort van het castellum ge-
reconstrueerd met de originele tufstenen die waren 
opgegraven om de oudere houten bouwfasen van 
het castellum te kunnen onderzoeken. Helaas zijn die 
tufstenen na de afronding van de herinrichting nooit 
meer teruggezien. Bij veel Valkenburgers zal deze 
reconstructie die vlakbij de Middenweg lag, nog vers 
in het geheugen liggen.

Muur rond het schoolplein
Waarschijnlijk zijn er minder Valkenburgers die zich 
de muur rond het schoolplein langs de Kerkweg her-
inneren waar ze vroeger knikkerden, diefje met verlos 
speelden, hoepelden of haasje-over deden. Die spel-
letjes zullen meer de aandacht hebben opgeëist dan 
een muur...
Toch is er iets interessants aan die muur. Valkenbur-
ger Dirc Placius vond een foto terug, waarop achter 
de op de foto geportretteerde Henk Ouwersloot een 
muur is te zien die uit minstens drie verschillende 
soorten steen is opgetrokken. De kerktoren die op de 
foto te zien is, bewijst onomstotelijk dat de foto van 
voor 1940 is, want die is door de oorlogshandelingen 
in de meidagen verwoest. 

Vondst van Albert Egges van Giff en
Omdat de archeologische opgravingen pas daarna 
begonnen, kunnen die tufstenen in elk geval niet bij 
die activiteiten uit de grond zijn gekomen. “Dus waar 
komen die tufstenen dan vandaan?”, vraagt Placius 
zich af. Hij heeft wel een idee: “Op deze plek vond 
Van Giff en in de jaren veertig het basement voor het 
beeld van de keizer of van Hercules.”

Dorpstimmerman Bram Oosterlee
“Henk Ouwersloot staat op het schoolplein langs de 
Kerkweg”, vervolgt Placius. “De tuin achter de muur 
is van dorpstimmerman Bram Oosterlee. Misschien 
heeft die er iets mee te maken?” Dat de dorpstimmer-
man vanuit zijn bouw- en sloopactiviteiten iets met die 
muur te maken heeft, is niet onaannemelijk. Het zou 
inderdaad kunnen dat die de muur heeft gebouwd - 
of zijn voorgeslacht of voorgangers, want wellicht is 
de muur op de foto al veel ouder. De bovenste veer-
tien of vijftien lagen zijn kleinere bakstenen uit de laat-
ste eeuwen. Daaronder zijn vier lagen kloostermop-
pen te zien, bakstenen uit de periode van 1300 tot 
1500. Deze zijn direct herkenbaar zijn aan hun grote 
formaat. Een echte standaardmaat is er niet, maar ze 
zijn van 28,5 en 38 centimeter lang, 14 tot 18 centi-
meter breed en tussen 8 en 12 centimeter hoog.

Henk Ouwersloot op het schoolplein 
langs de Kerkweg in 1939

Leendert van der Ent, bestuur Ver. Oud Valkenburg Voor het vervolg van dit artikel, zie pagina 17
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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

Kruidcake

Proef

NU

4,45

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest

www.echtebakkerdendulk.nl
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vervolg p.15: een hart van (tuf)steen

Stond hier bij de principia van het castellum Stond hier bij de principia van het castellum 

een keizerstandbeeld op een tufstenen sokkel?een keizerstandbeeld op een tufstenen sokkel?

Vier denkbare kandidaten
Er zijn in Valkenburg vier gebouwen te bedenken die 
als 'donor' voor die kloostermoppen gediend kunnen 
hebben. Allereerst zijn daar de kastelen/buitenhuizen 
Torenvliet (fase 1 - 1320 t/m 16e eeuw) en Zonneveld 
(bouwfase 1 - 1371 t/m 1626). Een derde mogelijk-
heid is de oude kerk van Valkenburg, die is gesloopt 
in 1830. Verreweg de meest romantische optie is die 
van een (nog onbewezen) vrouwenklooster in 't Jogt. 
Vandaar zouden de nonnen via de 'Sluipsteeg', zo wil 
de mythe, ongezien naar de kerk zijn gegaan. Feit is 
in elk geval, dat dorpsgenoot Henk de Vries inderdaad 
kloostermoppen in 't Jogt uit de grond heeft gehaald.

Opgebouwd uit Romeinse resten
En dan het onderste stuk. De onderste zeven lagen 
bestaan inderdaad uit Romeinse resten, zegt archeo-
loog Wouter Vos desgevraagd. “Die muur, dat lijkt me 
zeker tuf. En dat zou dan moeten zijn opgebouwd uit 
Romeinse resten. Dat is niet vreemd en onwaarschijn-
lijk, we zien het elders ook. Maar dat die muur daar zo 
lang heeft gestaan en dat Van Giff en er niets over ge-
schreven of opgemerkt heeft in zijn zoektocht naar het 
castellum... dat verbaast me bijzonder.”
Er is nog een foto bewaard gebleven uit de tijd van de 
opgravingen van Van Giff en waarop het fundament 
staat dat Placius noemt. Vos: “Van Giff en 'positioneert' 

daar een keizerbeeld, wat me aannemelijk lijkt.” De 
tufstenen zouden van deze sokkel kunnen zijn, of 
van de principia, die er in de buurt stond, het hoofd-
gebouw van het castellum.
“Mogelijk zijn er nog mensen op leeftijd die de muur 
gekend hebben”, hoopt Dirc Placius. “Het is best mo-
gelijk dat de muur bestaan heeft tot de jaren vijftig, 
hoewel ik er vanuit ga dat hij in WOII is gesneuveld.” 

Wie kan zich deze muur nog herinneren 
en kan er meer over vertellen?

vervolg p.10: valkenburgse nostalgie
Eitje met cognac tegen de kou
Oudste zoon Bert de Wit (1950) heeft zijn vader Henk 
ongeveer vanaf zijn dertiende tot zijn twintigste gehol-
pen met het bezorgen van kolen bij de klanten in Val-
kenburg. Ook hielp hij met treinwagons lossen in Lei-
den (bij Van Gend & Loos). Dat gebeurde regelmatig 
’s morgens heel vroeg in de strenge vrieskou. Moeder 
Trijntje bereidde dan altijd een geklutst eitje met cog-
nac tegen de kou voor de vroege vogels: vader Henk, 
zoon Bert en buurman Hendricus de Vries. Later op 
de dag kwamen buurjongen Kees de Vries (oudste 
zoon van Hendricus) en leden van de familie Imthorn 
en Zijlstra (na school of werk) ook helpen, want er viel 
veel werk te verzetten. Er zaten dan wel negen man-
nen in de bijkeuken, die allen voorzien werden van 
koffi  e met een gevulde koek door moeder Trijntje.

Olie uit de petroleumpomp 
De andere kinderen De Wit hielpen tussen-de-middag 
of na school met het lichtere werk, zoals: kannetjes 
vullen met olie uit de petroleumpomp (voor de woon-
boten) en papieren zakjes verkopen met kolen, houts-
kool, turf of briketten. Regelmatig werd er achteraf 
betaald; daar had de sociale Henk geen moeite mee. 
Henk heeft ook ruim 45 jaar bij de harmonie gespeeld; 
zijn grote hobby. Er werd gerepeteerd in het zaaltje van 
De Vries. Henk zorgde voor de kolen en de warmte 
tijdens de repetities op woensdagavond. Toen de Opel 
Blitz bijna door zijn voegen zakte, werd een nieuwe be-
drijfswagen aangeschaft: een rode Austin, waar zoon 
Bert ook graag in reed. Als Bert goed geïnformeerd is 
moet deze opvallende auto via Leiden en Apeldoorn 
ergens in de provincie Noord-Brabant zijn beland.

Info en foto's onder familie De WitTekst en foto boven Ver. Oud Valkenburg

Middenweg ca. 1966Middenweg ca. 196611 22

Foto 1: Henk met ringbas of tuba (1969), foto 2: Jongste dochter Corrie 
bij petroleumpomp (1965), foto 3: Corrie, Gert, Lyda en Bert de Wit (1965)

33



IJsclub 

nooitgedacht

organiseert:

markt Groot 

Valkenburg

Wanneer : 11 juni 2022 Waar : Dorpsweide

Voor wie : Verenigingen, instellingen en de Valkenburgse middenstand

Waarom : Naamsbekendheid van Valkenburgers voor Valkenburgers

Voor vragen of aanmelden:  Mail : valkenburg.groot@gmail.com   Tel : 06 - 551 043 33 

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

Heeft u als ondernemer, 

stichting of vereniging 

al een kraam 

gereserveerd?
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Agenda februari, maart en april
Zaterdag 19 februari boodschap-

pen inleveren voor Voedselbank

Kerk De Goede Herder probeert de 

Voedselbank in Katwijk elk jaar te 

helpen door 'boodschappen' te col-

lecteren bij haar kerkleden. Misschien 

denkt u nu: 'Ik heb niks met die kerk 

maar de Voedselbank is een organi-

satie die ik wel wil helpen, kan ik 

ook iets doen?' Dat kan zeker!

Hoe? U kunt boodschappen bij ons 

brengen; wij zorgen ervoor dat het 

bij de Voedselbank wordt gebracht.

Wanneer? Zaterdag 19 februari 

tussen 11.00 en 13.00 uur.

Waar? Achter op het pleintje van kerk 
De Goede Herder, Hoofdstraat 35.

Wat? Neemt u vooral GEEN verspro-

ducten mee, deze kunnen bederven. 

WEL houdbare producten die in het 

dagelijkse huishouden worden ge-

bruikt, zoals: koffi  e, thee, suiker en 
groente/fruit/vlees/vis in blik of pot. 

Bijeenkomsten NVKO febr. - april

Nieuwe bijeenkomsten van Netwerk 

Vrouwen van Katwijk en Omgeving.

Wanneer? Elke tweede en vierde 

dinsdag van de maand van 9.30 tot 

11.30 uur. Koffi  e/thee vanaf 9.00 uur. 
Waar? Tripodia, Katwijk. 

Kosten? Wij nodigen u van harte uit 

om kennis te komen maken. U betaalt 

voor de 1e bijeenkomst € 10,-. Als u 
lid wordt, zal dit bedrag in mindering 

worden gebracht op de contributie. 

QR code en legitimatie verplicht. 

Dinsdag 22 februari Mw. dr. Korrie 

Korevaart, vertelt waarom ervoor ge-

kozen werd om hoogleraren in Katwijk 

te begraven.

Dinsdag 8 maart Algemene Leden-
vergadering en en Fancy Fair.

Dinsdag 22 maart Jack Bouma ver-

telt over alle molens die Katwijk rijk 

was, historie en achtergrondverhalen.

Dinsdag 12 april Mw. Lisette van der 

Krogt houdt een lezing over Popart 

(Popular Art), een visie op kunst, die 
gedeeld wordt door vele kunstenaars 

in Engeland en de VS. Maar ook op 

het vasteland van West Europa. 

Dinsdag 26 april Mw. Catharina 

Botermans vertelt over haar psy-

chologisch-historische roman: 'De 

Zwarte Koningin'. Een ontmaskering 

van macht, corruptie en verraad in de 

hoogste kringen van het Franse hof.

Meer info? www.netwerkvrouwenvan-

katwijk.nl.of tel. 4071706, Janet van 

der Voort-Aanhaanen.

Zaterdag 16 april Paasevent 

kerk De Goede Herder

Kerk De Goede Herder organiseert 

op zaterdag 16 april een Paasevent. 

Houdt u voor meer informatie de 

media in de gaten!

Zaterdag 23 april uitgesteld 

bevrijdingsconcert Harmonie

Valkenburgs' Harmonie hoopt op 

zaterdag 23 april dan toch echt het 

meermaals uitgestelde concert t.g.v. 

75 jaar bevrijding te kunnen spelen. 

Zet u de datum alvast in uw agenda?

Het Katwijks compliment voor 

vrijwilligers geldig t/m juni

Heeft u zich het afgelopen jaar als 

vrijwilliger ingezet binnen onze ge-

meente? Dan heeft u waarschijnlijk 

het Katwijks compliment ontvangen, 

vergezeld van een strippenkaart. Hier-

mee kunt u gratis naar drie musea of 

culturele organisaties in de buurt.

Wanneer? Tot en met juni 2022.

Waar? In Valkenburg kunt u terecht bij 

Bezoekerscentrum vliegveld Valken-

burg, Stoomtrein Katwijk-Leiden en 

het Torenmuseum.

In Rijnsburg kunt u een bezoek bren-

gen aan Museum Oud Rijnsburg of 

het Spinozahuis.

In Katwijk kunt u naar het DUNA-
atelier, het Katwijks museum, Molen 

de Geregtigheid en Natuurcentrum 

Katwijk.

Ook zonder het Katwijks compliment 

kunt u deze culturele spots natuurlijk 

bezoeken, tegen een kleine entree-

prijs en binnen de geldende corona-

maatregelen. Kijkt u voor meer infor-

matie en openingstijden op de betref-

fende websites.

Woensdag 16 maart 

gemeenteraadsverkiezingen

Gaat u ook naar de stembus?



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 april 2022. Kopij 

insturen kan tot uiterlijk 31 maart, 

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)

Jawel, op voormalig marinevliegkamp Valkenburg zijn
restanten gevonden van wat in de eerste eeuw na 

Christus een Romeins legerkamp is geweest! Zo vonden 
we hier palen, die hoogstwaarschijnlijk de fundamenten 

zijn geweest voor een wachttoren!

Pakweg 20 eeuwen geleden...

Maar... Mijn wachttoren!
De fundamenten liggen er al!

En onze prachtige skyline
verwoesten?! Komt niets

van in, Romein!

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: bakkers, slagers, melk- 
en groenteboeren, supermark-
ten, non-food winkels, postkan-
toor, Hols-fabriek, Hotel/Res-
taurant/Café In het Wapen van 
Valkenburg, Soos De Peuk, fees-
ten en muziek- en sportclubs.
Wie wil er in zijn of haar foto-
albums en geheugen duiken? 

Voor een nieuwe serie over 
Valkenburgse nostalgie is de 

redactie van Zicht op Valkenburg
op zoek naar foto's en verhalen 
uit het rijke Valkenburgse verle-
den. In het bijzonder zijn wij op 

zoek naar foto's en informatie 
(feiten en anekdotes) uit vervlo-
gen jaren over de middenstand 

(winkels, bedrijfjes en horeca) 


