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Jan van der Plas, voorzitter Wijkraad Valkenburg, foto Ingrid van Oorschot

De rode draad in dit voorwoord is verandering.
Verandering: We hebben inmiddels een nieuwe 
coalitie en dus een nieuw college, met daarin twee 
oude bekenden, de wethouders Jaco Knape en 
Gerard Mostert, en twee nieuwe gezichten, 
Sonny Spek en Emile Soetendal. We 
zijn benieuwd of er nog een wethou-
der gaat aanschuiven bij onze verga-
deringen. Er is een coalitie akkoord, 
het geeft de hoofdlijnen van het voor-
genomen beleid weer. Daar valt con-
creet niet zo heel veel over te zeggen. 
We hebben voor de verkiezingen een 
lijst met tien aandachtspunten 
gestuurd naar alle politieke partijen. 
Verandering: Een opmerkelijke pas-
sage uit het coalitie akkoord: “Katwijk 
kent in iedere wijk een wijkraad. We 
zijn trots op hoe onze inwoners zich 
via die weg laten horen. Toch zijn er 
landelijk veel inspirerende initiatieven 
die aanleiding geven om nog eens 
opnieuw naar onze werkwijze te 
kijken. De samenleving verandert en 
met het oog op de toekomst willen we 
daarom het systeem van de wijkraden evalueren.”  
We zijn benieuwd wat dat gaat betekenen, hopelijk 
een grotere betrokkenheid van de bewoners bij te 
nemen besluiten. 
Verandering: We hebben onlangs offi  cieel afscheid 
genomen van onze vorige voorzitter van de wijkraad, 

Gerard Nienhuis. Hij heeft twee termijnen als 
voorzitter de kar getrokken, waarvoor nogmaals dank!
Verandering: De Dorpsweide wordt goed gebruikt 
door de jeugd, en niet alleen uit Valkenburg. Er waren 
signalen dat in de Dorpsweide ook dingen gebeurden 

die aandacht verdienen. Daarom heeft 
de wijkraad contact gezocht met de 
jongerenwerker van het Welzijnskwar-
tier om hier aandacht aan te besteden. 
Verandering: De brug over het Boten-
pad gaat er eindelijk komen, waarmee 
er een veel veiligere (fi ets)verbinding 
komt tussen het dorp en de Brede 
School aan de Duyfraklaan. 
Verandering: Er ontstaat in de omge-
ving van Schiphol steeds meer weer-
stand tegen de geluidsoverlast van het 
vliegverkeer. Er liggen plannen om een 
tweede Kaagbaan aan te leggen, wat 
voor Valkenburg een toename van het 
vliegverkeer van ca. 25% betekent. 
We blijven ons inzetten om dit plan 
van tafel te krijgen. Dat betekent niet 
dat Schiphol moet verdwijnen, maar 
dat het wel een beetje minder kan, 

zeker als je weet dat 70% van de passagiers over-
stappers zijn. 
Verandering: De realisatie van de Tjalmaweg wordt 
zo langzamerhand al zichtbaar, en de planning is dat 
eind van dit jaar de hoofdrijbaan en de aansluiting 
Valkenburg-Oost in gebruik worden genomen.
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Na 8 jaar op de Kenauweg in Leiden zijn wij verhuisd naar een groter pand in 
Katwijk. Om aan de grote verduurzamingsvraag van onze regio te doen toekomen 

hebben we nu een pand met een groter magazijn, mooiere showroom en een 
eigen installateuropleidingscentrum. Tot snel!

Blekerstraat 5, 2222 AN Katwijk aan Zee tel: 071-5427440 www.solar-groep.nl info@solar-groep.nl
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Eindelijk mochten we 
weer... Koningsdag vieren 

zoals we dat voor de corona- 
pandemie gewend waren! 
Dankzij de vrijwilligers van 
de Oranjevereniging begon 
de 55ste verjaardag van  
Koning Willem-Alexander 
met een vrolijke kinderop-
tocht door het dorp, gevolgd 
door de aubade met gede- 
coreerden en een gezellige 
kindervrijmarkt op het plein.

Na de oude, vertrouwde festivi-
teiten die we twee lange jaren 

hadden moeten missen, kwam 
de Oranjevereniging met een 

muziekfeest voor volwassenen 
en een springkussenfestijn voor 

kinderen. Niet iedereen kon 
het waarderen dat je hiervoor 

moest betalen. Maar de aanwe-
zigen hebben plezier gehad en 
anderen zochten hun vertier in 
de omliggende dorpen of ste-

den. Zo had iedereen lol!

Het viel dit jaar op dat er veel 
spelletjes bedacht waren 
voor de vrijmarkt. Natuurlijk 
waren er de beken-
de grabbeltonnen, 
maar je kon ook 
ballen gooien, wor-
tel werpen, knuffels 
knippen, envelop-
pen of touwtjes 
trekken, snoepjes 
grijpen, lange af-
stand sjoelen of via 
een pasje 
en een 
hendel 
een prijs 
uit een 
mystery-
box trek-
ken. Er 
was goed 
over na-
gedacht!

Aan de lekkere trek was ook 
gedacht. De thuisbakkers 

hadden heerlijke cup-
cakes versierd met 

de Nederlandse 
vlag, een kroontje of 
een smiley. En bij de 

koekjeskraam van 
Jannemijn en Fedde 

konden de gouden 
koningskoeken zelfs 
met een Tikkie wor-

den betaald. Ook 
Valkenburg 

gaat  dus 
met de 

tijd mee!.
Tijdens de 
feestelijke 
dag werd 

ook stilge-
staan bij de 
oorlog in de 

Oekraïne.
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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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DDe waanzin van oorlog is moeilijk te bevatten. Het lijkt soms zo ver weg van e waanzin van oorlog is moeilijk te bevatten. Het lijkt soms zo ver weg van 
onze levens en onze dagelijkse beslommeringen. Maar toch zijn oorlog, onze levens en onze dagelijkse beslommeringen. Maar toch zijn oorlog, 

verlies en geweld weer dichtbij gekomen in Europa. Helaas ervaart men in verlies en geweld weer dichtbij gekomen in Europa. Helaas ervaart men in 
Oekraïne nu weer wat dit betekent. Leven in vrijheid is geen vanzelfsprekend-Oekraïne nu weer wat dit betekent. Leven in vrijheid is geen vanzelfsprekend-

heid en daarom is het goed om daar met elkaar bij stil te staan.heid en daarom is het goed om daar met elkaar bij stil te staan.

Stilstaan bij oorlogsslachtoff ersStilstaan bij oorlogsslachtoff ers

en Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg

Aan de stille tocht van Het Dorpshuis naar de Erebe-
graafpaats namen, na twee jaren waarin dit niet mo-
gelijk is geweest, weer veel mensen deel. Zowel ou-
deren als kinderen. Om acht uur werd twee minuten 
stilte gehouden en daarna klonk het Wilhelmus. Cees 
Maagdelijn, de nieuwe voorzitter van het 4 en 5 mei 
klankbord Valkenburg stond stil bij het overlijden van 
onze dorpsgenoot en boegbeeld van de genoemde 
klankbordgroep Peter de Vries (zie ook pag. 7 en 19).  

Vervolgens kreeg wethouder Corien van Starkenburg 
het woord. Zij roemde allereerst het herdenkingscon-
cert van Valkenburg's Harmonie. Zij liet weten dat zij 
het concert als zeer indrukwekkend en passend heeft 
ervaren, juist in Valkenburg dat zo zwaar getroff en 
werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zij 
pleitte ervoor om de geschiedenis van ons dorp levend 
te houden door de verhalen te blijven delen in woord, 
beeld, muziek en stilte. Opdat wij niet vergeten!

Dankzij het speur- 
werk van Herman 
Dijkhuizen heb-
ben nu 20 van de 
35 gesneuvelde 
soldaten die op 
onze Erebegraaf-
plaats liggen, een 
gezicht gekre-
gen. Namens de 
gehele burgerij werd een krans gelegd door het col-
lege van Katwijk. Er waren ook kransen van de Oor-
logsgraven Stichting, Oranjevereniging Wilhelmina, 
Wijkraad Valkenburg, Brandweer Valkenburg, C.B.S. 
De Burcht en O.B.S. De Dubbelburg. 

Op de graven 
werden bloemen 
gelegd door fami-
lie en nabestaan-
den van Herman 
ten Bensel, Jo-
chum Fennema, 
Feike Couperus, 
Jos Olijhoek 
en ook door de 

aanwezige Valkenburgse kinderen. Tenslotte was er 
voor iedereen gelegenheid om te defi leren langs de 
graven. In gedachten waren we natuurlijk ook met z'n 
allen bij de slachtoff ers en de vluchtelingen van de 
    oorlog in de Oekraïne. 
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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
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Eind jaren 70 besloot Peter  vanuit  Amsterdam te verhuizen naar het  a l t i jd 
gezel l ige Valkenburg.  Hi j  twi j fe lde geen moment en stor tte z ich vol ledig in het 
verenig ingsleven.  Gedreven en act ief  a ls  hi j  was,  werd Peter  in kor te t i jd zeer 
populair  onder de Valkenburgers.  Hi j  zette z ich in a ls  secretar is  en voorzi t ter 
van de Oranjeverenig ing.  Hi j  h ie lp als  waarnemend voorzit ter  barcommissie 
bi j  de tennisverenig ing en was tevens commissie voorz i t ter  bi j  de Klankbord 
groep 4/5 mei .  Daarnaast  was hi j  b i j  vele bekend door z i jn werk bi j   Europa 
Meubel ,  dat  zat  waar nu de Kwantum is .

Een bakje koff ie ,  een vlotte babbel  en z i jn aanstekel i jke enthousiasme. Hi j 
zorgde er  persoonl i jk  voor dat  Valkenburgse tradit ies zoals  het  kuipjessteken 
en buikschuiven in stand bleven.

Naast  het  vr i jwi l l igerswerk voor verschi l lende verenig ingen had Peter  nog t i jd 
en motivat ie om s amen met Jappe Smits  het  welbekende Zicht op Valkenburg 
te lanceren.  Deze wordt inmiddels ééns per twee maanden uitgebracht.  Peter 
en z i jn vrouw Aty hielpen met de opmaak en teksten,  zodat Jappe z ich tot 
heden kan stor ten op de adver tent ies.  De oneindige inzet  en gedrevenheid 
van Peter  komt tevens naar voren in een persoonl i jk  verhaal  van Wil lem van 
Ri jn.  Aldus Wil lem:

“ P e t e r  w a s  ( o p  d a t  m o m e n t )  a l s  s e c re t a r i s  v e ra n t w o o rd e l i j k  v o o r  d e 
u i t n o d i g i n g e n  v a n  d e  b e s t u u r s v e rg a d e r i n g  v a n  d e  O ra n j e v e re n i g i n g .  D e 
p a p i e re n  u i t n o d i g i n g  w a s  i n  a l l e  h a a s t  g e m a a k t  e n  w e rd  m e t  s p o e d  o p  d e 
f i e t s  ro n d g e b ra c h t .  O p  d e  w a t e r l e l i e  g i n g  h e t  m i s .  P e t e r  f i e t s t e  m e t  é é n  h a n d 
e n  h i e l d  m e t  z i j n  a n d e re  h a n d  d e  u i t n o d i g i n g e n  v a s t .  I n  a l l e  h a a s t  re e d  h i j 
e n i g s z i n s  ro e ke l o o s  o v e r  d e  v e r ke e r s h o b b e l s .   H i j  v e r l o o r  d e  m a c h t  o v e r  h e t 
s t u u r. 

O p  d e  f i e t s  v i e l  h i j  i n  h e t  w a t e r  v a n  d e  O u d e  R i j n .  P e t e r  b e l a n d d e  m e t  d e z e l f d e 
s n e l h e i d  i n  h e t  w a t e r,  m a a r  o p  m a g i s c h e  w i j z e  ko n  h i j  m e t  z’ n  v o e t  d e  f i e t s 
t e g e n  d e  k a n t  d u w e n  e n  v i a  z i j n  b a g a g e d ra g e r  w e e r  d e  k a n t  o p k l i m m e n .  H e t 
g ro o t s t e  w o n d e r ?  D e  u i t n o d i g i n g e n  w a re n  n o g  d ro o g .” 

Tot 2020 heef t  Peter  z ich ingezet a ls  commissie voorz i t ter  van het k lankbord 
groep 4/5 mei  Valkenburg.  Hi j  heef t  z ich met har t  en z ie l  gewi jd aan het 
coördineren en uitvoeren van de 4/5 mei  v ier ing met o.a.  Jan de Winter. 
Na twee sobere jaren heef t  Cees Maagdel i jn Peter  z i jn wensen in 2022 in 
stand gehouden.  Tradit iegetrouw bl i jven de Nat ionale Reser ve en veteranen 
betrokken bi j  4/5 mei . 

Augustus 2021  werd Peter  verrast  door burgemeester  Cornel is  Visser  en 
wethouder Gerard Mosterd.  Als  bekende Valkenburger ontving hi j  de 
erepenning van de gemeente Katwi jk . 

Peter  is  op 22 apr i l  van ons heen gegaan.  We wensen Aty,  haar k inderen, 
k le inkinderen,  famil ie leden,  vr ienden en vr iendinnen heel  veel  sterkte toe. 

1944 - 2022

IN MEMORIAM
Peter de Vries 

Bovenstaand In Memoriam is geschreven door Oranjevereniging Wilhelmina 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

Begin uw dag fris met
een schone werkplek.



de vrouwenbond van valkenburg
is opgeheven. Misschien weet een van de lezers van 
Zicht op Valkenburg dat wel; ik verneem het graag!
Als er een vergadering was kregen alle leden een uit-
nodigingskaart met daarop hun meisjesnaam en de 
naam van de spreker van die avond. Onze moeder, 
Maartje Botermans-Postmus, schreef de kaarten en 
wij, zoons Wim en Piet, brachten ze vervolgens rond in 
het dorp. Als beloning hiervoor kregen wij na ieder sei-
zoen een Arendsoog boek van de voorzitster. Omdat 
wij de kaarten vele jaren rondgebracht hebben, zijn de 
namen van de ontvangers in ons hoofd gebleven. Maar 
er ontbreken er nog wel een paar en misschien heb ik 
ook wel namen verwisseld of andere vergissingen ge-
maakt. Wie kan mij helpen? Ik ben benieuwd of ik het 
plaatje met uw hulp compleet kan krijgen!

Piet Botermans gaf gehoor aan de oproep voor 
de rubriek over Valkenburgse nostalgie. 

Hij trok de stoute schoenen aan en dropte een 
handgeschreven brief en twee oude foto's bij de 
redactie van Zicht op Valkenburg. 

In het begin van de coronadoorbraak kwam ik, Piet 
Botermans, twee foto’s tegen van de Nederlandse 
Christelijke Vrouwen Bond (N.C.V.B.) in Valkenburg 
uit de zestiger jaren. Ik heb als tijdverdrijf geprobeerd 
de juiste meisjesnamen te achterhalen. Op de eerste 
foto zijn zes dames uit het bestuur te zien: drie Her-
vormd en drie Gereformeerd. En op de tweede foto 
staan 47 dames die allemaal lid waren van de Bond. 
Het is mij niet duidelijk wanneer deze Vrouwenbond 

Het bestuur van de N.C.V.B. van Valkenburg (jaren 60): 
Zittend met hamer, voorzitster mevrouw Kesteren-
Kranenburg. Rechts van haar Bep Barnhoorn-de Wit 
en links van haar Alie Postmus-Varkevisser en Maartje 
Botermans-Postmus. Staand Alie de Vries-Klomp en 
Marie van der Meij-Glasbergen. 

Op de tafel ligt een groen tafelkleed waarop alle namen 
geborduurd zijn van de dames die in het bestuur hebben 
gezeten. Het zou leuk zijn als iemand weet waar dit tafel-
kleed nu is; u kunt het melden bij de redactie van Zicht op 
Valkenburg (redactiezov@gmail.com) of bij mij (Piet Boter-
mans). Ik ben benieuw of het kleed boven tafel komt!

Rij 1, zittend v.l.n.r.: Pleun Oosterlee-de Rijke, Oeke Bosch-Kort, Leuntje de Mooij-van Dijk, Marie van der 
Meij-Glasbergen, Griet Varkevisser-Burger, Antje van der Nagel-Vennes, Rachel Imthorn-(meisjesnaam?), 

Rie Noort-Durieux, Maria Slootweg-Rijnbende, (namen?). Rij 2, staand v.l.n.r.: Marie Slootweg-van Maurik, 
Alberdina Lekkerkerker-van Petegem, Marie van der Meij-van der Meij, Alie Postmus-Varkevisser, Sjaan van Tol-de Vries, 

Gré de Zwart-Oudshoorn, (voornaam?) van der Meij-Minee, An Vis-van Egmond, Wil Varkevisser-(meisjesnaam?), 
Jannie Koppert-van Duin, Berta van Kesteren-Kranenburg. Rij 3, staand v.l.n.r.: Sjaan Strikwerda-van Eck, 
(voornaam?) Hofman-Sollie, Beb Barnhoorn-de Wit, Maria Rosmolen-Bosman, Ger van der Nagel-Kroon, 

Jo van der Nagel-Imthorn, Melia van der Broek-Schutte, (voonaam?) Zwaan-(meisjesnaam?), Hammie Bol-Ooms. 
Rij 4, staand v.l.n.r.: (voornaam?) Verkuil-Vliegenthart, Maartje Bloemendaal-Slootweg, Pietje Oosterlee-Postmus, 
(namen?), Ment van Dijk-Botermans, Trein de Wit-van Duin, (namen?), Ant Ouwersloot-Pauw, Rij 5, staand v.l.n.r.:

Stien Bol-Verkuilen, (voornaam?) Fioole-Hagen, Alie Zwaan-Verhaar, (namen?), Pietje Rhijnsburger-Boezaard, Alie de 
Vries-Klomp, (namen?), Sjaan ten Haken-Vermout, Geert van der Nagel-de Heijer, Maartje Botermans-Postmus.

D
e leden van de N

.C
.V.B

. van Valkenburg (jaren 60)
W

ie kan ons helpen aan de ontbrekende nam
en?

Laat het w
eten via: redactiezov@

gm
ail.com

Rij 1 
zittend

Rij 2 
staand

Rij 3 
staand

Rij 4 
staand 

Rij 5 
staand 



Wie kent ze nog? De groentehandelaren van ons dorp? Ze teelden deels hun 
eigen groente, fruit en aardappelen en verkochten deze 'vers van het land' 

vanuit hun eigen schuur. Klanten die verder weg woonden, kregen hun bestel-
lingen gebracht met de pony- of paardenkar. Dat waren nog eens tijden! 

Heeft u ook informatie en/of foto's van Valkenburgse winkeltjes uit vervlogen 
tijden? Stuur ons een mailtje met alles wat u zich nog kunt herinneren, dan maakt 

de redactie er een mooi verhaal van. Originele foto's krijgt u altijd terug.

valkenburgse nostalgie

In het dorp waren twee groenteboeren De Vries die groente vanuit een schuur verkochten. Ze heetten allebei Piet. 
De ene Piet was de zoon van Cees de Vries. De vader van de andere Piet heette Dirk. Hun vaders waren broers. 

Op de foto hierboven staan ze in het midden. Om de beide Pieten uit elkaar te houden werd de een 'Piet de Spreeuw' 
genoemd (omdat hij overal handel in zag en zo hier en daar wat meepikte) en de ander 'Jonge Piet' (omdat hij een 

stuk jonger was dan zijn neef). Links vindt u het verhaal van 'Piet de Spreeuw' en rechts van 'Jonge Piet'.

groenteschuur de vries 1

Piet(er) Cees Dirk

Piet de Vries 'Piet de Spreeuw'
Piet(er) de Vries (1903-1991) is een geboren en 
getogen Valkenburger. Hij was de zoon van 
Cornelis (Cees) de Vries die drie broers had: Dirk, 
Arie en Piet(er). Hier stammen -volgens zeggen- 
alle in Valkenburg geboren De Vriezen vanaf. 
Piet zelf had twee zussen: Lijdia en Maartje, die 
kortweg Lij en Ma genoemd werden. De moeder 
van Piet is jong gestorven, toen hij 10 jaar was. 
Zijn vader was baas op de pannenfabriek van de 
gebroeders Sillevolt. Deze stond aan de overkant 
van de Rijn, ter hoogte van de aanlegplaats van 
het pontje. Vader Cees overleed in 1949. Zoon Piet 
heeft altijd in Valkenburg gewoond aan de Hoofd-
straat 26. Dit huis is in de oorlogsjaren herbouwd 
omdat het eigenlijke huis in mei 1940 is verwoest. 
Na de lagere school ging Piet bij Paul Noort op de 
tuin werken. Een jaar of vijf later zocht hij zijn heil 
bij zijn vader in de pannenfabriek. Op zijn vrije za-
terdagmiddag speelde hij bij de Harmonie en hier-
door kon hij tijdens militaire dienst als hoornblazer 
terecht bij de militaire muziekkapel in Ede. 
In 1924 kocht Piet zijn eerste stuk grond aan de 
Achterweg. De geoogste aardappelen en groen-
ten bracht hij met behulp van een handkar aan 
de man of naar de veiling in Leiden. Later ging hij 
met paard en wagen op pad en uiteindelijk kocht 
hij een vrachtwagen. In deze Chevrolet bracht hij 
steeds vaker andere handelswaar mee terug, die 
hij met winst wist te verkopen.

In 1944 trouwde Piet met de Katwijkse Jacoba Ho-
gewoning (1912-2002), die hij leerde kennen door 
haar werk bij slagerij Van Kesteren in Valkenburg. 
Samen zijn ze hun 
hele leven aan de 
Hoofdstraat blijven 
wonen. Ze kre-
gen drie dochters: 
Alie (1944-2005), 
Co(otje) (1946) 
en Corrie (1949).
Piet was een groot 
deel van zijn leven 
tuinder. Hij teelde 
van alles: bonen, 
boerenkool, witlof, 
peen, aardappelen, 
en nog veel meer.

Piets eerste stuk grond aan de Achterweg moest wijken 
voor uitbreiding van het vliegveld. Vervolgens werd, in de 
jaren 60, op zijn teelland de nieuwe woonwijk ’t Joght ge-
bouwd. Ook voor de luxe bungalows aan het Frankenburg 
en de Legioendreef werd zijn grond onteigend. En zelfs 
van de grond achter zijn huis heeft hij, in de jaren 80, een 
deel ingeleverd voor de bouw van het Mallinckrodtveld. 
In ruil hiervoor kreeg Piet woningen in het dorp (o.a. Mid-
denweg). Omdat Piet niet stil kon zitten, ging hij steeds 

meer groente en fruit verkopen vanuit zijn 
schuur aan de Hoofdstraat. Zijn vrouw en 
kinderen draaiden grotendeels op voor 
deze uit de hand gelopen hobby. Piet 
bracht zijn gewas naar de veiling, maar 
kwam dan terug met kisten appels, peren 
en meer. Aardappels teelde hij zelf. Toch 
kwam er vaak nog een aardappelgrossier 
met nieuwe voorraad; hij zat nooit zonder! 



Wie kent ze nog? De groentehandelaren van ons dorp? Ze teelden deels hun 
eigen groente, fruit en aardappelen en verkochten deze 'vers van het land' 

vanuit hun eigen schuur. Klanten die verder weg woonden, kregen hun bestel-
lingen gebracht met de pony- of paardenkar. Dat waren nog eens tijden! 

Heeft u ook informatie en/of foto's van Valkenburgse winkeltjes uit vervlogen 
tijden? Stuur ons een mailtje met alles wat u zich nog kunt herinneren, dan maakt 

de redactie er een mooi verhaal van. Originele foto's krijgt u altijd terug.

valkenburgse nostalgie

Foto's Ver. Oud Valkenburg, Co Ubels-de Vries en fam. De Vries 
Interviews en samenstelling Ingrid van Oorschot

In het dorp waren twee groenteboeren De Vries die groente vanuit een schuur verkochten. Ze heetten allebei Piet. 
De ene Piet was de zoon van Cees de Vries. De vader van de andere Piet heette Dirk. Hun vaders waren broers. 

Op de foto hierboven staan ze in het midden. Om de beide Pieten uit elkaar te houden werd de een 'Piet de Spreeuw' 
genoemd (omdat hij overal handel in zag en zo hier en daar wat meepikte) en de ander 'Jonge Piet' (omdat hij een 

stuk jonger was dan zijn neef). Links vindt u het verhaal van 'Piet de Spreeuw' en rechts van 'Jonge Piet'.

groenteschuur de vries 2

Dirk Arie

Piet de Vries 'Jonge Piet'
Het verhaal van de tweede groenteboer Piet de Vries 
(1926-2004) begint bij Jan Zandbergen, die aan de 
Broekweg op nummer 14 woonde. Hij had naast zijn 
huis een grote schuur, waarin hij na de oorlog een 
groentezaak begon. Jan en zijn vrouw zijn helaas 
jong overleden. In 1951 heeft Piet de groentezaak 
met inboedel overgenomen van de familie Zand-
bergen. Niet lang daarna opende hij een groente-
schuur aan de zijkant van zijn eigen woonhuis aan 
de Broekweg (waar later de winkel van de familie 
Van Stijn is gebouwd). De groenteschuur lag aan de 
Korte Commandeurstraat, die ook wel Korte Steeg of 
Strontsteeg genoemd werd; hier zijn later de huizen 
van het huidige Castellumplein gebouwd. Grossier 
Willem Neuteboom uit Leiden, die op latere leeftijd 
met zijn vrouw in Valkenburg aan de Katwijkerweg 
ging wonen, leverde fruit aan Jan en later aan Piet.
Piet was een zoon van Dirk de Vries (1870-1951) 
en Jo van der Nagel die een boerderij hadden op de 
hoek van de Kerkweg en de Middenweg. Dit vee- en 
akkerbouwbedrijf is voortgezet door Cock, een van 
de zes broers van Piet. Samen met zijn vrouw 
Lijdia de Mooij (1929-2017) kreeg Piet zes kinderen: 
Joke (1953), Jaap (1955), Jeanet (1957), Margreet 
(1959), Dirk (1962) en Rina (1965). Meester Peter 
van C.B.S. De Burcht is een kleinzoon van Piet. 
Toen Piet rond 1965 met zijn groentezaak stopte, 
kwam hij in dienst van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden (AZL - later LUMC) op de afdeling Vervoer. 

Op de foto's ziet u bovenaan Piet met zijn schoonmoeder. 
Daaronder het woonhuis aan de Broekweg en het bestel-
busje waarmee gevent werd. In de deuropening staat Piet 
met zijn vrouw Lijdia (de derde persoon is Dirk van Tol en 
de vierde persoon is ons onbekend). Naast de ponywagen 
staat Piet met zijn zoon Jaap; dochter Joke zit op de bok. 

Op de laatste foto staat Piet de Vries met zijn opvolger 
Dick Visscher, waarover u meer kunt lezen op pag. 13.
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Kinderoefentherapie

Fysio- en manuele therapie voor jong en oud 

✓ Geen wachtlijst, snel geholpen 

✓ Directe toegankelijkheid,  

✓ geen verwijzing van de huisarts nodig

✓ Contracten met alle verzekeraars

✓ BIG geregistreerd en lid van de beroeps
 vereniging

Voor meer informatie: 
071-2032161 / 06-20041400

info@pmcv.nl
www.pmcv.nl

Volg ons op

WWW.VDNAGELHOVENIERS.NL



groentewinkel (dick en lia) visscher

Opening van de winkel (1965): Piet Visscher, Dick, Piet de Vries en Lia. Foto's Lia Visscher, interview Ingrid van Oorschot.

Dick Visscher (Derk/Dirk 1939-2012) en Lia van der Zwart (1941) waren elkaar al regelmatig tegenge-
komen in hun beider geboortedorp Valkenburg. Tijdens de Mart in 1961 sloeg de vonk echt over en 

in 1964 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen betrokken ze een huisje aan de Hoofdstraat. Na een 
aantal dienstjaren bij bloemenkwekerij Van der Meij aan de Broekweg wilde Dick graag voor zichzelf be-
ginnen. Als hulpje van Piet de Vries kreeg hij de kans om diens groenteschuur aan de Korte Steeg over 
te nemen. Het was de bedoeling om op die plek een nieuwe groentewinkel te beginnen. Dat liep anders!

De schuur van Piet de Vries was oud en het was er 
behoorlijk koud. Een aannemer om op de plek van 
de schuur een winkel te laten bouwen was al gere-
geld. Maar toen kwam Cor Bol van de SPAR aan de 
Broekweg met de vraag of Dick en Lia zijn winkel 
over wilden nemen. Hij wilde namelijk stoppen en had 
geen opvolgers. Dat zag het pasgetrouwde stel wel 
zitten, want aan de SPAR-winkel hoefde niet zo veel 
verbouwd te worden. Bovendien konden ze boven de 
winkel gaan wonen, want Cor Bol gaf aan dat hij hun 
huis aan de Hoofdstraat wel wilde kopen. 
Dick bestelde zijn groenten in Den 
Haag bij het grossiersbedrijf van Dirk 
de Vries uit de Valkenburgse Midden-
weg. Zijn fruit haalde hij met zijn blau-
we Volkswagenbusje op in Leiden bij 
de grossiers Neuteboom (die later in 
Valkenburg kwam wonen) en Pasma. 
Toen de winkel in april 1965 geopend 
werd, was Lia net zwanger van haar eerste kind. 
Tijdens de Mart in september stond ze hoogzwanger 
in de marktkraam (foto rechts boven) en tot de dag 
van de bevalling in november stond Lia gewoon in 
de winkel. In de tijd dat zij in het kraambed lag spron-
gen haar zwager Albert Visscher en diens vrouw Rie 
bij. Een paar weken later was Lia zelf weer present. 
Haar ouders, die in de Middenweg woonden, en haar 
schoonouders, die in de Marinus Poststraat woonden, 
pasten regelmatig op dochter Marjo (1965) en later 
ook op dochter Adriënne (1968). 

Dick reed in de zomerperiode met zijn Volkswagen-
busje door het dorp om extra aardbeien te verkopen. 
Dit deed hij aan het einde van de middag omdat de 
meeste mensen toen tussen de middag warm aten en 
’s avonds brood, waar ze wel lekkere verse aardbeien 
op lustten. Door middel van een grote bel liet hij weten 
dat hij in de buurt was. De kerstperiode was ook druk. 
Dick tuigde dan altijd een grote kerstboom op met 
lichtjes en versierde de etalageruiten van de winkel 
met kunstsneeuw. Ook moesten er fruitmanden ge-
maakt worden voor de ouderen van de kerk. 

In 1975 besloten Dick en Lia te stop-
pen met hun groentewinkel. Dick werd 
buschauff eur bij de NZH en Lia ging 
bij bloemengroothandel SieraFlor wer-
ken. Dat wisten ze beiden tot aan hun 
pensioen vol te houden. Frans van der 
Krogt heeft de winkel toen overgeno-
men en deze samen met Peter d’Haan 

(man van Marian Roijers) gerund tot de nieuwbouw 
voor zijn supermarkt klaar was. Vervolgens heeft de 
familie Van Kesteren uit Noordwijk de winkel en het 
woonhuis gekocht. Dick en Lia verhuisden toen voor 
anderhalf jaar naar de Hoofdstraat totdat in 1980 hun 
nieuwe huis aan de Cohortedreef klaar was. Daar 
hebben ze gewoond tot ze in 1998 de kans kregen om 
aan de Rijn te gaan wonen in het nieuwe appartemen-
tencomplex Rhijnhorst. Daar hebben ze samen nog 14 
jaar mogen genieten van de rust en het fi jne uitzicht. 
Lia woont er nu nog steeds met veel plezier!
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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)

Nieuw cursus- en cultuuraanbod 
van K&O seizoen 2022-2023

K&O Katwijk

Er is keus op het gebied van de TALEN, SPORT/WELZIJN, 
CREATIEVE, EDUCATIEVE cursussen en workshops.
Het aanbod is gericht op jong en oud.
De dagcursussen zijn bij uitstek geschikt voor senioren. 
De avond (maandag t/m donderdag) heeft K&O een 
uitgebreid aanbod voor alle leeftijden.

Neem een kijkje op de website !
U kunt hier direct inschrijven

‘Geen moment 
zonder spanning’ 

tijdens een ‘nooit gedacht’ 
moment bij ‘Markt Groot 
Valkenburg’ of ‘de Mart’

waar je ‘duurzaamheid en 
innovatie’ bedenkt…
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Eten en gegeten
worden...Flora &

fauna
in Valkenburg!

Tekst en foto's Arjan KoningHeleen Schoneveld Foto's meerkoeten

Bij het ter perse gaan van dit nummer loopt 
het broedseizoen zo’n beetje ten einde. Wat 

waren het weer spannende weken. De drie meer-
koetenpaartjes die in ‘onze’ sloot een kraamka-
mer hadden ingericht kregen bij elkaar opgeteld 
25 kuikens. Maar wat kan de natuur toch hard en 
wreed zijn. Na een week waren er daar zegge en 
schrijven nog zes van over. Het is eten en gegeten 
worden…

Elke dag loop ik een rondje sloten en speur ik tussen 
het riet naar druk voederende ouderpaartjes. Meest-
al hoor je aan de zachte klokkende kreetjes van de 
ouders waar het jonge grut zich bevindt. Die kreetjes 
vertaal ik als: “Blijf tussen de waterplanten, jongens! 
Laat je niet zien!” Vooral in de eerste dagen nadat de 
eieren zijn uitgekomen vormen de kwetsbare kuikens 
een waar smulfestijn voor de meeuwen. En natuurlijk 
moet ik dat nét weer zien gebeuren! Zittend in mijn 
tuin zie ik de meeuwen traag en laag overvliegen, 
vervolgens hoor ik luid gekrijs van de ouders die 
ondanks hun felle protest niet veel tegen de grotere 
meeuw kunnen doen. Even later vliegt meeuw op zijn 
dooie akkertje weer voorbij met een pluizig bolletje in 
de snavel op weg naar zijn nest een paar daken ver-
derop, om de babymeeuwen van een hapje te voor-
zien. “Jaja, ik weet het… die moeten ook eten… 
het is de natuur en alleen de sterksten overleven... 
Maar oh, wat is het toch zielig. Misschien ben ik te 
teer van hart en moet ik erin berusten. Net als de 
meerkoet ouders.”

Heermoes (Equisetum)
In dit jaargetijde schiet er van alles uit de grond, zie 
ik tijdens mijn dagelijkse rondje sloot. Zo ook het 
onkruid. Nu is niet alle onkruid lelijk of lastig, maar 
sommig spontaan opkomend groen wil je echt niet in 
je tuin hebben. Een zeer hardnekkige plantensoort uit 
de Paardenstaartenfamilie is Heermoes (Equisetum) 
ook wel Paardenstaart, Roobol of Kattenstaart ge-
noemd. Tijd om wat meer te weten te komen over dit 
kruid, want als je er op gaat letten barst het ervan. 
Heermoes verspreid zich in het vroege voorjaar door 
middel van een bloeistengel die sporen bevat deze 
worden met de wind meegevoerd en wortelen waar ze 
vallen. Tussen stoeptegels, grasvelden, bermen, sloot-
kanten en beschoeiingen. In woonwijken of industrie 
gebieden, het maakt niet uit waar. Opeens verschijnen 
er jonge scheutjes die eruit zien als een mini dennen-
boom, om al gauw uit te groeien tot een heel woud. 
Het wortelstelsel gaat zeer diep, op verarmde grond 
zelfs tot wel zes meter, en spreidt zich vervolgens via 
een horizontale wortelstok uit. Het vreet zich door alles 
heen en is nagenoeg niet uit te roeien tenzij u zin heeft 
om de hele tuin zes meter diep uit te graven. Er hoeft 
maar een snippertje wortel te blijven zitten en het gaat 
weer vrolijk door met groeien. Deze oerplant  is een 
echte overlever en kwam al voor in het tijdperk van de 
dinosauriërs, toen waren het bomen van twintig me-
ter hoog. Tijdens de evolutie zijn veel plantensoorten 
uitgestorven of onherkenbaar veranderd. Heermoes 
was kennelijk zo’n goed ontwerp dat aanpassing aan 
de omstandigheden niet nodig was en het zijn huidige 
vorm heeft behouden, zij het een stuk kleiner.

Geneeskrachtig kruid
In de oudheid kwamen kruidendokters er al achter 
dat Heermoes veel geneeskrachtige eigenschappen 
bezit. Het zit namelijk vol met mineralen als Silicium, 
Kalium en Magnesium. Het werkt o.a. vocht afdrijvend 
en helpt bij aandoeningen van de urinewegen en bij tal 
van andere kwalen. De kruidendokter van toen heet 
tegenwoordig kruidengeneeskundige of Phytothera-
peut. Dus niet te verwarren met Homeopathie; dat is 
heel wat anders. Gelukkig hoeven we niet zelf te gaan 
plukken, dat wordt zelfs sterk afgeraden. In kruiden en 
natuurwinkels kan je tegenwoordig gewoon een fl esje 
Heermoes druppeltjes of andere medicinale kruiden 
kopen. Gemak dient de mens.
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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

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

proef
de smaak 

van Katwijk

Beleef
het unieke 
karakter 

Geniet
van alle 

varianten

BROOD MET DE SMAAK             
VAN KATWIJK

Katwijks 
desem wit

Katwijks 
desem Meerzaden

Katwijks 
desem volkoren

Katwijks Katwijks Katwijks 

Keyserswey 23, tel. (071) 36 12 372, Noordwijk

Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest - www.echtebakkerdendulk.nl
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Het leek wel Paardenmarkt, maar dan met ooievaars, 
zwanen en ganzen in plaats van paarden. Voor de 
Markt Groot Valkenburg ging het ‘oude’ dorp op 
bezoek bij het ‘nieuwe’ dorp in plaats van andersom. 
Iedereen mengde zich als vanzelf met elkaar in het 
frisgroene decor van de Dorpsweide.

Veelbesproken Duyfrakplein
De Markt Groot Valkenburg ging van start met een 
kleedjesmarkt op het veelbesproken Duyfrakplein. 
Voor deze speciale dag werd het anders nogal saaie 
plein opgevrolijkt met geschminkte kindergezichtjes 
en grappige ballonfi guren. Bovendien werden voor 
een permanente andere invulling van het plein twee 
plannen gepresenteerd waar op gestemd kon worden. 

Kinderfeest op de ijsbaan
Op de ijsbaan was het feest voor alle kinderen. Zoals 
te verwachten viel, lag er geen ijs op de baan. Maar 
met de aanwezige springkussens en voetbaldoeltjes 
wisten de kinderen zich ook prima te vermaken. 
In plaats van koek en zopie werd er popcorn en slush 
puppy uitgedeeld. De jeugd met zwemdiploma kon 
een poging doen om zich staand voort te bewegen op 
een supboard of om een zo snel mogelijke tijd neer te 
zetten op de waterstormbaan in de visvijver.

Marktkramen in de Dorpsweide
Slingerend door de Dorpsweide waren tientallen markt-
kramen neergezet, die bemand werden door Valken-
burgse verenigingen en ondernemers. Als geoefende 
marktlui presenteerden zij zich aan het publiek. 
Sportfanaten konden deelnemen aan een boksclinic 
of een bootcamp. Een andere sportieve prestatie kon 
neergezet worden door de oude veerpont op hand-
kracht naar de overkant van het water te trekken.
Muziekliefhebbers werden getrakteerd op livemuziek 
van eigen bodem. Lekkerbekken konden genieten van 
verse lekkerbekjes, gerookte makreel, hamburgers en 
saté van de grill, poff ertjes, koeken en meer. Ook het 
Valkenburgs nipje, de Italiaanse ijsje en de gekoelde 
drankjes vonden op deze warme dag gretig aftrek. 

Taarten in de Valkenburgse kleuren
Vier bakkers leverden een taart in voor de wedstrijd 
‘Heel Valkenburg bakt’. Er was een prijs voor de jong-
ste bakker (9 jaar), voor de mooiste taart (bruidstaart 
met roosjes), voor de taart met de meeste drank (rum) 
en natuurlijk voor de lekkerste taart (laagjestaart). 
De meest gehoorde uitspraak van de dag was: “Zoiets 
moeten we vaker doen! Volgend jaar weer?” En een 
andere: “Dit heerlijke weer bestellen we ook alvast 
voor de Mart op de tweede woensdag in september!”

Markt Groot Valkenburg 
Een volle ijsbaan op een zonnige zaterdag in juni. In welk dorp verzinnen ze zoiets? Juist ja, in 

Valkenburg. IJsclub Nooitgedacht zag dit wel voor zich en kreeg steeds meer organisaties 
achter dit (te) gekke plan.
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Unique eye-catchers for your interior 

Barnwoodweb biedt de Oranjeverenig ing de mogel i jkheid 
om in september éxtra uit  te pakken.  We gaan voor een 
groots,  maar gemoedel i jk  dorpsfeest .  Naast  de bekende 
tradit iegetrouwe act iv i te i ten die kenmerkend z i jn voor de 
‘Mar t ’ ,  staan er  op het programma ook oergezel l ige nieuwe 
act iv i te i ten.  Deze houden we nog even geheim, maar 
vergeet niet  de tweede week van september vr i j  te  nemen! 
Wi j  k i jken er  naar uit  een ieder te ver welkomen en danken 

Barnwoodweb voor deze grandioze s amenwerking.

Met trots presenteren wij 
onze nieuwe hoofdsponsor: 

BARNWOODWEB

Benieuwd naar het aanbod? Bezoek de website:

WWW.BARNWOODWEB.NL

Barnwoodweb maakt s inds 2007 met veel  zorg en passie 
unieke eyecatchers voor ieder inter ieur.  In de showroom 
ontdek je  uitzonderl i jke houten lof tdeuren,  trendy staal  en 
glasdeuren,  wandhout,  moderne wandplanken en pracht ige 
eiken tafels .  Naast  de passie voor hout,  is  Barnwoodweb 
ook zeer betrokken met Valkenburg.  Daarom zi jn wi j  enorm 
vereerd om te mogen mededelen dat Barnwoodweb onze 

nieuwe hoofdsponsor is  geworden op 3 juni  2022.

Oranjevereniging Wilhelmina ValkenburgDeze pagina is samengesteld door
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Agenda juni en juli
Valken’68 Familiedagen 2022
De afgelopen twee jaar hebben de 
Valken’68 Familiedagen niet kun-
nen plaatsvinden in verband met 
de coronamaatregelen. De activitei-
tencommissie kan nu eindelijk los 
en heeft een geweldig programma 
samengesteld voor jong én oud. 
Naast een mooi programma, hebben 
we ook een nieuwe naamgever van 
het slotstuk van het seizoen. Autocen-
trum Van Egmond uit Rijnsburg gaat 
de festiviteiten sponsoren. Naast de 
gebruikelijke sponsoring, draagt het 
evenement nu de naam Autocentrum 
Van Egmond Familiedagen. Daar zijn 
wij natuurlijk dankbaar voor. 
De Familiedagen staan traditioneel bij 
Valken’68 bekend als de gezelligste 
dagen van het jaar. De saamhorigheid 
staat centraal en voor alle leeftijds-
groepen zijn activiteiten georgani-
seerd. Wij kijken er dan ook erg naar 
uit en zijn druk bezig met alle voor-
bereidingen. Omdat de vereniging, 
en dan met name de jeugd, erg hard 
gegroeid is de laatste jaren hebben 
wij de activiteiten over iets meer 
dagen moeten verspreiden. Met trots 
presenteren wij ons programma.

Zaterdag 25 juni
Vanaf 9.00 uur: het ouder/kind 
voetbal voor teams tot en met JO-11.
Vanaf 13.00 uur: een 7 tegen 7 
toernooi voor de senioren met aan-
sluitend de bekende derde helft. 
Zowel voor leden, als niet-leden. 
Inschrijven: Wim Masmeijer 
(06-10558642).
Woensdag 29 juni
15.00 uur: fi lmmiddag voor de jeugd 
in de kantine van Valken’68.
Donderdag 30 juni 
19.30 uur: bingo (18+) 
in de kantine van Valken’68. 
Inschrijven: Henk van der Nagel 
(06-29227340).
Vrijdag 1 juli 
20.00 uur: klaverjassen (18+). 
Inschrijven: Wim Masmeijer 
(06-10558642).

Zaterdag 2 juli, feestelijke slotdag
Vanaf 8.30 uur: sportpark geopend. 
Het hoofdveld staat dan vol met spring-
kussens die voor alle kinderen, ook 
niet-leden, die de hele dag vrij toegan-
kelijk zijn. Ook zijn er voor iedere leef-
tijd individuele spellen te spelen; daag 
jezelf uit om een persoonlijke prestatie 
neer te zetten.
In de middag is er livemuziek. De tra-
ditie om leden die 25 jaar of langer lid 
zijn van onze mooie vereniging in het 
zonnetje te zetten, krijgt een vervolg. 
Dit jaar zijn er veel jubilarissen; zelfs 
een aantal die meer dan 50 jaar lid zijn. 
Ook wordt dit jaar weer de bekende 
survivaltocht (12+) georganiseerd: over 
de sportvelden en door de Dorpsweide. 
Welk team heeft de langste adem en 
kroont zich tot winnaar? Komt dat zien!
Start rond 10.30 uur.
Inschrijven van de teams: Henk van 
der Nagel vanaf 9.30 uur op het sport-
park of per telefoon (06-29227340). 
13.00 uur: fi nale Penalty Bokaal.
Kortom, het is meer dan de moeite 
waard om een bezoek te brengen aan 
ons feestelijke sportpark: spelletjes, 
muziek en gezelligheid met een hapje, 
drankje en hopelijk een zonnetje!

Eerste paal Hoekstra Wheels
Vlak voor Pinksteren werd eindelijk 
de eerste paal van de nieuwbouw 
van Hoekstra Wheels geslagen. Net 
als 23 jaar geleden bleef een groot 
feest helaas uit. Ambtenarij ten top 
zorgde voor grote fi nanciële en 
emotionele gevolgen. Maar net als 
23 jaar geleden zal dat met hard 
werken opgelost gaan worden.
De familie Hoekstra gaat bouwen aan 
de toekomst, zoals Jack, Caro en Mark 
laten zien. Een prachtig pand zal, 
na een bouwtijd van zeven maanden, 
op de oude plaats verschijnen. Daarna 
volgt de inrichting, waar de hardwer-
kende ondernemers wél zelf hun eigen 
draai aan hopen te mogen geven. 
Begin 2023 hopen ze voor iedereen 
weer een thuis te kunnen worden en 
met trots naar de voorgevel van hun 
winkel te kunnen kijken, waar dan ein-
delijk weer de naam Hoekstra Wheels 
op mag prijken. In een prachtige door 
de Gemeente Katwijk gecreëerde om-
geving. Een mooi en gezellig openings-
feest zal dan zeker niet uitblijven. 
Nog even geduld dus!

Lintje Joke Jongeneel
Als enige inwoner van Valkenburg 
werd Joke Jongeneel-van Rest eind 
april verrast met een Koninklijke on-
derscheiding. Burgemeester Visser 
roemde haar inzet voor de R.K. kerk 
H. Joannes de Doper in Katwijk.

Overlijden Peter de Vries
In de week van 24 april hoorden wij, 
als bestuur van de Stichting Zicht 
op Valkenburg, van het overlijden 
van Peter de Vries. Hoewel wij wis-
ten dat Peter ziek was, kwam dit 
bericht voor ons toch onverwacht. 
Peter heeft mede aan de wieg ge-
staan van onze Stichting. Ook was hij 
altijd nauw betrokken bij het maken 
van Zicht op Valkenburg. In 2015 is 
mede op zijn initiatief een Stichting 
opgericht die tot doel heeft het op 
regelmatige basis uitgeven van een 
wijkkrant Zicht op Valkenburg en 
daarmee een bijdrage te leveren aan 
de informatievoorziening over, voor 
en door de wijk Valkenburg zh. 
Peter was de eerste secretaris van 
onze Stichting. Hoewel hij al enige 
tijd was teruggetreden uit het bestuur, 
bleef hij altijd belangstellend -evenals 
zijn vrouw Aty-. Het bestuur van de 
Stichting Zicht op Valkenburg, als-
mede de redactie van onze wijkkrant 
wensen Aty en de (klein)kinderen 
veel sterkte bij de verwerking van 
dit verdriet en gemis.
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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 eind augustus 2022. Kopij 
insturen kan tot uiterlijk 10 augustus, 
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)

“Soldaat van Rome”?!

Jazeker! Het 
is ontzettend 

populair!

De acteurs rijden met 
paarden rondom het publiek

in het amfitheater!

Ze hebben inmiddels 
al MMM voorstellingen 
gespeeld! Kom je ook?

Neh. Ik heb dat al gezien,
maar dan beter.

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

Denkt u aan: bakkers, slagers, vis-
winkels, supermarkten, winkels voor 
huishoudelijke artikelen en andere 
zaken, postkantoor, kapsalons, 
cafés, sociëteiten, vliegveld, hobby-, 
muziek- en sportclubs. Wie wil er in 
zijn of haar foto-albums en geheugen 
duiken? Op de foto hiernaast ziet u 
groenteboer Veilbrief uit Leiden in 't 
Boonrak met de gebroeders van Dijk.

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 anek-

dotes) uit vervlogen jaren over de 
middenstand (winkels, bedrijfjes en 

horeca) en vrijetijdsbestedingen. 


