
Aug. 2022ZICHT op
Aug. 2022

alkenburg
Nr. 58

Aad Gravekamp, penningmeester Stichting Zicht op Valkenburg, foto Arjan Koning

Rond verkiezingen lees je regelmatig over afstand 
tussen ‘de burger’ en ‘de politiek’. Met name na ver-
kiezingen worden er verklaringen gezocht voor de 
lage opkomst; het fenomeen dat bestaande politie-
ke partijen achteruit gaan in aanhang; opkomst van 
‘one-issue-partijen’ en verdere polarisatie. Ik verbaas 
mij steeds over deze discussie. Het ant-
woord is voor mij namelijk klip-en-
klaar: De ‘politiek’ is niet eerlijk; 
zwalkt in haar beleid en maakt 
beloften niet waar. Vóór de 
verkiezingen belooft men 
‘van alles’ en heeft men alle 
aandacht voor -de proble-
men van- de burger; na de 
verkiezingen denkt men nog 
aan één ding: “Hoe blijf ik op 
het pluche?”. Dan is men louter 
en alleen met zichzelf bezig. Verge-
ten zijn de beloften, maar vooral: verge-
ten is waarvoor men feitelijk in de politiek zit/waarvoor 
de betreff ende institutie bedoeld is. Of het nu gaat om 
de Tweede Kamer, de Provinciale Staten of de Ge-
meenteraad. Dit fenomeen doet zich op alle niveaus 
voor. Recent hebben we het in onze gemeente weer 
mogen ervaren met de bebouwing van het voormalig 
vliegveld. Met name met de inkleuring van de Limes-
buurt buitelden de politieke partijen over elkaar heen 
om te beweren dat het ‘groener’ moest; meer ruim-
te; zichtlijnen behouden; geen blinde muur langs de 
N206; ‘hoogbouw’ niet langs de Tjalmaweg maar 

meer richting Wassenaar, etc. Er werden zelfs 
amendementen met deze strekking ingediend, waarbij 
alle politieke partijen om het hardst riepen dat ze het 
daarmee eens waren. Toen het echter op stemming 
aankwam, werden alle amendementen en voorstellen 
met de goedbedoelde verbeteringen op het plan weg-

gestemd. “Snapt u het nog?” Deze kiezer 
snapt er geen barst meer van. 

Nog gekker werd het ná de ver-
kiezingen: het bestemmings-

plan voor heel het voormalig 
vliegveld ('Valkenhorst’ kan 
ik nog steeds niet uit m’n 
strot krijgen) moest wor-
den vastgesteld. Vanuit de 

Wijkraad gaven wij nog het 
nadrukkelijk advies om dit pas 

te doen als klip-en-klaar de 
eerder toegezegde verbeteringen 

-zoals overigens ook in het kwaliteits-
handboek vastgelegd door diezelfde Gemeenteraad- 
stevig verankerd waren. Als het bestemmingsplan na-
melijk is vastgesteld kunnen er nog slechts met moeite 
wijzigingen worden aangebracht. Maar nee hoor, ook 
de ‘nieuwe’/huidige Gemeenteraad ging voetstoots 
akkoord met het plan zoals het er lag en maakte zich 
daarmee ondergeschikt aan de Provincie/het Rijks-
VastgoedBedrijf en projectontwikkelaars en bevestig-
de daarmee waarmee ik dit stukje begon: de burger is 
alleen in tel in het stemhokje en daarna ‘weet men wel 
wat goed voor ons is’.
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WAAROM VERDER RIJDEN?
Jouw persoonlijke doe-het-zelf markt 

vind je in Katwijk a/d Rijn!

Wassenaarseweg 15 • 2223 BH Katwijk
071 - 402 96 72 • www.kluswijskatwijk.nl

KlusWijs Katwijk 

Oranjevereniging 90 jaar!
Door corona komt het feestje later dan 
verwacht; maar dit jaar vieren we ons 90-jarig 
bestaan met het Rock’n Horse Muziekfestival op 
vrijdag 9 september op het Dorpshuisplein.

9 september

Vr. 9 september
19.00 - 0.00 
Dorpshuisplein 

Met Frans Duijts, Barry Badpak, DJ Michiel en  
Hooked on Red! Bestel je tickets via de QR of via 
onze website. 

Rock’n Horse 
Muziekfestival

Bekijk het volledige programma van de Mart 
op: www.ov-wilhelmina-valkenburg.nl
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Als 't eerst maar weer Mart is!

Foto's Vereniging Oud Valkenburg

Van oudsher wordt er op de tweede woensdag van september Paardenmarkt gevierd in Valkenburg. 
Met paarden rond de kerk, kermis, braderie, een kinderoptocht en meer. Maar de afgelopen twee 

jaar was het stil in ons dorp. Vanwege de maatregelen rondom de coronapandemie konden de fees-
telijkheden niet doorgaan. Dat was zuur! We moeten het nu dus nog even doen met foto's uit de oude 

doos. Maar hopelijk staat het volgende nummer van Zicht op Valkenburg vol met nieuwe foto's!

Vijftig jaar geleden (in 1972) vonden alle feestelijkheden van de Mart plaats rondom de kerk en het 
huidige Castellumplein. De paarden stonden tussen de kermis en de kraampjes van de braderie in. 

De kermis is tegenwoordig te vinden op het Dorpshuisplein en de braderie aan de Hoofdstraat.

Als het eerst maar weer Mart is! Dan kunnen we, net als 
hier in 1973, gezellig met z'n allen naar de kermis. 

Bestel ze 
vast online

ZE ZIJN ER WEER, 
VERSE VALKENBURGSE 

PAARDENVIJGEN

4 stuks 4,95
4 stuks 4,1,40 p/st

Naar de winkel met huishoudelijke artikelen en speelgoed 
van de familie Van Stijn op de foto kunnen we al heel wat 
jaren niet meer. Maar de kinderoptocht bestaat anno 2022 

nog steeds. Toen was het thema 'Landen' en nu 'Sport'. 
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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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Valkenburg's Harmonie 120 jaar jong
Valkenburg’s Harmonie is opgericht in 1902 en mag dit jaar dus 120 kaarsjes uitblazen. De redactie 

van Zicht op Valkenburg vindt dat dit bijzondere jubileum niet onopgemerkt mag blijven. 
Want zegt u nu zelf… ons dorp zonder harmonie is toch simpelweg niet voor te stellen?!

Er valt zelfs nog een ander bijzonder jubileum te melden binnen 
Valkenburg’s Harmonie. Eén van de vrouwelijke leden maakt 
namelijk al 65 jaar deel uit van het muziekgezelschap. Veel Val-
kenburgers kennen haar wel en hebben misschien zelfs blok-
fl uit- of klarinetles van haar gehad. Haar naam is Anneke van 
der Meij-Glasbergen. Ze werd onlangs verblijd met een gouden, 
met robijnen ingelegd, speldje en de bijbehorende oorkonde. 
En bovendien werd zij voor al haar inzet voor de vereniging 
benoemd tot erelid van Valkenburg’s Harmonie. Anneke is een 
voorbeeld voor velen. Zelfs nu zij sinds kort helaas niet meer 
kan meespelen is zij nog steeds een trouw bezoeker van de 
repetities. Haar man Piet, die anderhalf jaar geleden overleden 

is, was maar liefst 70 jaar lid van Valkenburg’s Harmonie.

Bij elk weertype is de Harmonie present tijdens de Paarden-
markt in september. Zo ook in 1959 toen het zo warm was 

dat besloten werd om de uniformjasjes niet te dragen. 

In november 2000 was een afvaardiging van de Harmonie 
voor het eerst als 'Pieten band' aanwezig tijdens het fees-

telijk binnenhalen van Sinterklaas bij het veerpontje.

Ook de Dodenherdenking bij de Erebegraafplaats wordt 
ieder jaar muzikaal opgeluisterd door onze Harmonie. 
Hier, op 4 mei 2018, wordt het Wilhelmus gespeeld.

Tijdens allerlei feestelijkheden in ons dorp is de Harmonie 
met het leerlingenorkest van de partij. Zoals hier in 

de tent van Castellumpop op Koningsdag 2019. 

ALS 'T 
EERST MAAR 

MART IS
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 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

Blekerstraat 5 

2222 AN  Katwijk

Tel:071 542 7440

Info @ solar-groep.nl
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Woningnood in Valkenburg opgelost?Woningnood in Valkenburg opgelost?

ZZoveel TE KOOP-borden oveel TE KOOP-borden 
als op 13 juli waren erals op 13 juli waren er

Ingrid van Oorschot

niet vaak in ons dorp te zien. Helaas zijn de mooie niet vaak in ons dorp te zien. Helaas zijn de mooie 
hutten die door onze jeugd gebouwd zijn slechts hutten die door onze jeugd gebouwd zijn slechts 
tijdelijk bewoonbaar. Anders zou de woningnood in tijdelijk bewoonbaar. Anders zou de woningnood in 

Valkenburg in één keer opgelost zijn!Valkenburg in één keer opgelost zijn!

Wat was het fijn om weer zaag- en timmergeluiden te horen 
vanaf het PEUK-terrein. Normaal gesproken is dit een jaar-
lijks terugkerende activiteit in de eerste week van de zomer-
vakantie, maar door corona is het helaas twee jaar lang stil 
geweest. Zo'n 190 kinderen hadden zich opgegeven voor de 
huttenbouw van de JIVAK, waarvan er maar liefst 130 voor 
de eerste keer mee deden. Binnen een tijd van twee dagen 
ontstonden de prachtigste bouwwerken met meerdere verdie-
pingen en prachtige puntdaken. Tussen het zagen, timmeren 
en verven door, werd er traditiegetrouw met elkaar gegeten, 
gedronken en gezwommen. Ook het onderdeel 'Wie bakt de 
lekkerste...?' werd wegens het succes van eerdere jaren her-

haald. De terechte win-
naars van 2022 waren 
Fenne Timmermans (13) 
en Anouk Jongeneel (12) 
met hun rood/gele vier-
lagen taart. Maar ook de 
zaagtaart van Marjoleine
Aten vind ik persoonlijk een eervolle ver-
melding waard. Natuurlijk werden alle bakkers 
beloond met blije kindergezichten tijdens het oppeuzelen 
van de heerlijke  Valkenburgse baksels. Volgend jaar weer?
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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.



sigarenwinkel stien de marel

Genieten jullie ook zo van de Valkenburgse 
nostalgie in Zicht op Valkenburg? De verhalen 

over de winkeltjes van toen hebben ons, Ineke 
Noyons-Eikenbroek en Annelies Bol-Eikenbroek, 
als dochters van Stien van der Marel geïnspireerd 
om iets te schrijven over mijn moeder en tante Jo. 
Voor veel oud-Valkenburgers zeker bekend. 

Op het adres Marktveld 5 was de winkel gevestigd van 
Stien (van) de(r) Marel. Het was een sigarenwinkel 
waar snoepgoed, lectuur, buskaarten, kranten, fris-
drank, kaarten, de voetbalpool en meer werd verkocht. 
Rond de Mart stonden de prijzen van de wedstrijden 
in de etalage. De winkeldeur was open van zeven 
uur in de ochtend tot zeven uur in de avond. Daarna 
kwam men achterom. Dus was de winkel eigenlijk 
altijd open. Stien was, samen met haar vader, rond 
1940 begonnen met een winkeltje in Borculo (nu Kat-
wijkerweg/Jochtlaan, zie foto hieronder). Dit werd ver-
nietigd in 1942. Zo'n vijf jaar later openden ze op het 
Marktveld een nieuwe winkel (zie foto midden boven). 

Stien van der Marel en Piet Eikenbroek
Stien (1914-2002) trouwde na de oorlog met Piet 
Eikenbroek (1916-1998). De winkel bleef in de volks-
mond altijd het winkeltje van Stien de Marel. Stien en 
Piet (foto's linksboven) kregen samen vijf kinderen 
(foto rechtsboven): Theo (1947-2020), Cocky (1948), 
Ineke (1950), Marjory (1953) en Annelies (1955). 
Zij werden de kinderen van Stien de Marel genoemd.

Koffi  e drinken en lokaal bellen
In de achterkamer, naast de winkel, zaten ook vaak 
klanten. De koffi  epot pruttelde geregeld. Als een 
van de weinigen in het dorp had Stien een telefoon 
in de gang waar door veel dorpsgenoten gebruik van 
werd gemaakt. Lokaal bellen was toen niet zo duur, 
maar toch was de rekening vaak erg hoog. Om erach-
ter te komen hoe dat kwam, werd aan een van de kin-

deren gevraagd even boven aan de trap te gaan zitten 
om te luisteren hoe vaak er gedraaid werd met de 
telefoonschijf. Voor lokaal bellen was geen netnummer 
nodig en hoefde men minder vaak te draaien. Maar 
klanten erop wijzen dat ze naar buiten hadden gebeld, 
bleef toch een moeilijk verhaal. De klant was nu een-
maal koning!

Tante Jo een zus van Stien?
Rond 1950 kreeg Stien hulp van tante Jo (1905-1998). 
Veel mensen dachten dat Stien en Jo zussen waren, 
maar dat was niet het geval. Wel waren ze goede 
vriendinnen. Bij de watersnoodramp in 1953 verloor 
tante Jo veel familie en toen heeft ze haar thuis gevon-
den bij Stien en haar man Piet.
Tot 1976 zijn Stien en tante Jo werkzaam geweest in 
de winkel aan het Marktveld. Daarna heeft Aad Oos-
terlee de winkel overgenomen. Later heeft zijn vrouw 
Yvonne er nog een drogisterij gehad en zijn dochter 
Marissa een airbrush studio (Foxy Studio). Maar ook 
dat is inmiddels verleden tijd.

Het is nu niet meer voor te stellen maar in 1961 wist of wilde 
men nog niet weten hoe slecht roken was voor je gezond-
heid. Getuige deze foto van mij (Ineke) en mijn buurmeisje 
Dieuwke de Vries in 
een rokje en kraag 
met het logo van het 
sigarenmerk (Ernst 
Casimier) erop. 
Zo liepen wij tijdens 
de optocht van 
de Paardenmarkt 
sigaartjes uit te 
delen... In deze tijd 
zouden we schuldig 
bevonden worden 
en uit de optocht zijn 
gehaald!

Kruidenierswinkel 
mw. Meijer (B)

Sigarenwinkel 
Stien de Marel (A)

Stien Tante Jo

A B



De Willys jeep. Voor sommige Valkenburgers een begrip, voor anderen waar-
schijnlijk iets waar ze nog nooit eerder van gehoord hebben. Maar dat gaat 

nu veranderen. De Valkenburgse brandweer was lange tijd in het bezit van een 
Willys jeep en Rein de Winter kwam het Valkenburgse exemplaar onlangs op het 

spoor. Dit leverde een mooi verhaal met foto's op voor Zicht op Valkenburg.

valkenburgse nostalgiede willys jeep der vb

Zandvoort, België en Normandië
Wat we weten is dat de Willys jeep in 1972 gekocht is 
door ene Leen Driehuizen. De jeep met aanhanger, die 
tot dan toe vooral aanwezig was geweest bij het blussen 
van branden, werd door zijn nieuwe eigenaar gebruikt 
als ijscokar en om garnalen te trekken op het Zand-
voortse strand (tot ca. 2019). Ook mocht de jeep mee 
op survivalvakantie in België en reed hij meerdere keren 
voor herdenkingen naar Normandië in Frankrijk, waar hij 
waarschijnlijk in de oorlog aan land is gekomen.

Opgeknapt in Breda
Toen de avonturier uit Zandvoort overleed, is de jeep 
verkocht aan een garagehouder in Breda. Dit kwamen 
wij te weten doordat deze contact zocht met Brandweer 
Valkenburg om wat historie van het voertuig te achterha-
len. De linnen kentekenbewijzen met de Gemeentestem-
pels van Valkenburg waren in zijn bezit. Ik ben toen naar 
Breda gegaan om gegevens uit te wisselen. De Willys 
Jeep is nu 79 jaar oud en toen hij in 1971 verkocht werd, 
was er volgens kenners niet veel meer van over. Als je 
hem dan 50 jaar later in redelijke staat terugvindt, in een 
legergroene uitvoering, is dat wel heel bijzonder!

Ik heb er wat oude verslagen van de brandweer op 
nagekeken en kwam een paar aantekeningen tegen 
waar de Willys jeep in genoemd wordt:

Oktober 1946:
Inmiddels is de 
z.g. bellenwagen 
omgeruild voor 
een jeep. Blijkbaar 
heeft de gemeente 
dit gedaan, om de 
kosten van de ver-
bouw te vermijden.

Notulen jaarvergadering 11-02-1947:
Het vervoer van de leden met de jeep en aanhan-
ger. Motorbrandspuit is gevaarlijk daar er niet vol-
doende personen in kunnen plaats nemen, zoodat 
op de meest wonderlijke en gevaarlijke wijze de le-
den op en aan de motorbrandspuit hangen of staan. 
Wethouder v.d. Meij besprak de mogelijkheid om 
zitplaatsen en hekken te maken voor de motorspuit.

Jaarverslag 1948:
Zondag 12 september des namiddags ± 2.30 werd 
onze gemeente opgeschrikt door het luiden der klok, 
er bleek brand te zijn uitgebroken in de hooitas van 
Den Heer H.v.Egmond aan de Broekweg. De sirene 
die ook daarna onmiddellijk begon te loeien, deed 
de leden der brandweer snel bij de brandweergara-
ge komen, en rukte uit met de groote spuit, zoodat 
7 minuten later op de plaats van de brand water 
werd gegeven. ... De kleine spuit die 20 minuten na 
’t alarm ook water gaf heeft een kwartier gedraaid. 
maar moest met gebroken drijfstang buiten werking 
worden gesteld. De slangen werden overgekoppeld 
op de grote spuit, zoodat tenslotte met 5 stralen de 
vuurhaard werd bestreden. 5.30 uur namiddags was 
het zoo ver dat met de nablussing begonnen kon 
worden. Hierbij vermelden we dat de brandweer van 
het vliegveld ons assisteerde, en al ter plaatse van 

De Willys jeep (bouwjaar 1943, kenteken NF-93-95, 
kleur rood) heeft van 1946 tot 1970 dienst gedaan als 
voertuig der Valkenburgse Brandweer (VB), compleet 
met motorspuit en slangenwagen erachter. De eerste 
jaren vanuit de brandweergarage naast het oude ge-
meentehuis aan de Hoofdstraat en vanaf 1953 vanuit 
de nieuwgebouwde brandweergarage aan de Ringweg.



De Willys jeep. Voor sommige Valkenburgers een begrip, voor anderen waar-
schijnlijk iets waar ze nog nooit eerder van gehoord hebben. Maar dat gaat 

nu veranderen. De Valkenburgse brandweer was lange tijd in het bezit van een 
Willys jeep en Rein de Winter kwam het Valkenburgse exemplaar onlangs op het 

spoor. Dit leverde een mooi verhaal met foto's op voor Zicht op Valkenburg.

valkenburgse nostalgie de vb tijdens de mart

de brand aanwezig was, toen onze brandweer arri-
veerde. Maar door verkeerde opstelling, der groote 
motorspuit van genoemde Vliegveldbrandweer geen 
dienst kon doen, zoodat met onze jeep de babyspuit 
is gehaald van het vliegveld, die toen ook actief 
deelnam aan de brandbestrijding. De samenwerking 
tussen beide brandweercorpsen was zeer goed. 

Jaarverslag 1952:
16 januari deed onze nieuwe burgemeester de Edel 
Achtb. Heer W.G.v.d.Harst, zijn intrede in onze ge-
meente. Zoals gebruikelijk werd onze burgemeester 
ingehaald door gemeentelijke autoriteiten en verte-
genwoordigers van verschillende instellingen, welke 
opgesteld stonden buiten de kom der gemeente 
ter hoogte van de Slotlaan, waarbij ook onze V.B. 
vertegenwoordigd was. Een ronde welke door onze 
gemeente werd gemaakt, werd door onze brand-
weer meegereden. Gezeten in de jeep, welke werd 
bestuurd door commandant C.v.d.Meij, met enkele 
leden der V.B.

27-11-1953:
De brandweer van Sassenheim vierde zijn honderd-
jarig bestaan, waarvoor onze brandweer, zooals ook 
meerdere uit de omtrek uitgenodigd werden, deel te 
nemen aan de jubileumoefening. Met volledige uit-
rusting en bezetting van 10 man togen wij met onze 
autospuit en jeep naar de plaats van bestemming.

Jaarverslag 1969:
Voor de eerste uitruk staat eigenlijk de jeep met 
aanhangwagen klaar maar de jeep verkeert in een 
zeer slechte toestand tot dat we deze wel kunnen 
afschrijven. Hiervoor is echter een Volkswagen bij 
de gemeente aangevraagd kosten fl .11.000,- dit 
krediet is door de raad goedgekeurd. Hopelijk wordt 
dit ook door G.S. goedgekeurd zodat wij hierover 
in 1970 kunnen beschikken, als deze Volkswagen 
er dan is dan beschikt de brandweer over 2 goede 
blusvoertuigen.

De meesten van ons weten niet beter dan dat de 
Valkenburgse Brandweer (VB) de kinderoptocht tijdens 
de Mart begeleidt. Toch is dat ooit anders geweest. 
Voordat de brandweer deze taak op zich nam, was de 
politie hiervoor verantwoordelijk. De ouderen onder 
ons kunnen zich wijkagent Dorresteijn (vanaf 1964) en 
zijn opvolger Tameling vast nog wel herinneren.

Verschillende brandweerwagens
De tankautospuit (TAS), die in 1996 door de VB werd 
aangeschaft, reed voorop in de optocht van 1999 (foto 1). 
Het jaar daarna werd de oude Landrover van de perso-
neelsvereniging (777) van stal gehaald (foto 2); deze is 
in 2004 geschonken aan het Brandweermuseum in Hel-
levoetsluis. In 2017 reden zowel het Volkswagenbusje uit 
2004 (foto 3) als de nieuwe tankautospuit uit 2013 (foto 
4) mee. Onlangs is een nieuwe Mercedes Vito aange-
schaft, die we mogelijk gaan zien in de optocht van 2022. 

Oude brandweerspuit
Onderstaande foto is gemaakt door de inmiddels over-
leden Piet van Dijk in de Burgemeester Lotsystraat. 
Waarschijnlijk was het thema van de optocht in 1963: 
beroepen. Voor de oude brandweerspuit lopen Jan van 
Leeuwen en Gerard van der Nagel. Erachter zien we Piet 
Vis en Bas ten Haken. Als toeschouwers zijn herkend: 
mw. Van Duijn (met blauwe jas en hoofddoekje) 
en dhr. Ouwersloot (achter het hekje in zijn voortuin).
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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



marine vliegkamp valkenburg

Peter Korbee is ere-voorzitter van Stichting Historie Vliegveld Valkenburg (SHVV) en noemt zichzelf 
een luchtvaartenthousiast. Hij zet graag gebeurtenissen en ervaringen op papier die te maken heb-

ben met het Marine Vliegkamp Valkenburg (MVKV) en de Marineluchtvaartdienst (MLD). Voor Zicht op 
Valkenburg koos hij een anekdote uit over een van zijn avonturen als beginnend vliegtuigspotter.

Eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw 
fi etste ik als kleine jongen regelmatig naar het vlieg-
kamp om de vliegtuigen en helikopters te aanschou-
wen. Zo fi etste ik in de zomer van 1963 ook een keer 
naar de plaats waar toentertijd de Neptunes stonden. 
Dit was bij boer Van Leeuwen en daar stonden en-
kele Neptunes type P2V-7B toestellen; deze waren 
eind 1962 uit Nieuw-Guinea overgekomen en waren 
voorzien van twee kanonnen in de neus. Tot mijn ver-
bazing zag ik voor het eerst ook de Neptune 202/V 
type SP-2H. Deze was net voorzien van een glazen 
koepelneus en omgebouwd voor de onderzeeboot-
bestrijding. Ik dacht meteen: ‘Deze wil ik op de foto 
hebben!’ Ik bezat een Agfa Clack fototoestel (boxje) 
en dat had ik bij me. Om de Neptune duidelijk genoeg 
in beeld te krijgen, moest ik over enkele greppels 
springen. Ik waagde deze operatie zodat ik bij het hek 
van het vliegveld kwam en het toestel redelijk in beeld 
kon krijgen. Maar op dat moment zag ik de wacht met 
een wapen op z’n schouder lopen. De marinier liep 
vanaf het barak (van links naar rechts) richting het 
toestel 202/V. Ik besloot niet te fotograferen totdat de 
wacht voorbij de 202/V langs was gelopen. Toen hij 
met z’n rug naar mij liep, greep ik mijn kans om een 
foto te nemen. Klik. Snel stopte ik mijn camera onder 
mijn jas en, na even wachten, liep ik rustig terug naar 
het verharde pad waar mijn fi ets stond. Maar helaas… 
halverwege werd ik tot staan gebracht door een twee-
de wacht die zijn geweer, voorzien van een bajonet, 
op mij richtte. De bodem zakte onder mijn voeten 
weg en ik stond stijf van schrik. De wacht vroeg of ik 
een foto had genomen van de vliegtuigen. Ik durfde 
geen nee te zeggen, dus bevend zei ik: “Ja, soldaat”. 
De soldaat legde uit dat het streng verboden was en 
dat mijn camera in beslag genomen moest worden. 
Stijf van de zenuwen perste ik eruit dat ik geen spion 
was, maar slechts voor mijn hobby en liefhebberij een 
foto had gemaakt. En ik hakkelde daar achteraan dat 
mijn oudste broer ook op het vliegveld werkte. Wat ik 

verder nog voor een verhaal heb opgehangen weet 
ik niet meer precies, maar de wacht vroeg vervolgens 
of ik mijn camera na het maken van de foto had door-
gedraaid. Door mijn zenuwen zei ik: “Nee, soldaat”. 
De wacht zei mij dat ik de camera moest pakken en 
met de lens omhoog een foto moest nemen, zodat de 
vorige opname mislukt zou zijn. Daarna moest ik het 
fotorolletje doordraaien. Ik deed wat de soldaat mij 
had opgedragen. De wacht gaf mij de opdracht het 
toestel weg te stoppen en heel gauw te maken dat 
ik weg kwam. Voor deze ene keer zou mijn camera 
niet in beslag worden genomen. Opgelucht bedankte 
ik de soldaat en rende zo snel als ik kon naar mijn 
fi ets. Thuis aangekomen begon ik te twijfelen of ik 
na de foto van de Neptune nou wel of niet had door-
gedraaid. Ik haalde het fotorolletje uit mijn toestel en 
bracht het op goed geluk naar Foto Pijl in Leiden. Na 
een week wachten ging ik mijn foto’s ophalen. En ja 
hoor, de Neptune 202/V stond er keurig op! En op de 
volgende foto stond een prachtige wolkenlucht! Deze 
gebeurtenis heeft diepe indruk op mij gemaakt en zal 
ik niet snel vergeten! Ook denk ik dat de twee mari-
niers die wacht liepen, 
zeker lol hebben 
gehad; dat waren 
tenslotte ook jongens 
van rond de 18 jaar…

Peter Imthorn is opgegroeid aan de Marinus Poststraat in Valkenburg. Hij keek dagelijks met plezier 
naar de opstijgende en landende vliegtuigen. Het vliegveld is al sinds 2006 gesloten, maar Peter 

kan daar nog steeds niet aan wennen. Hij vindt de sluiting een grote fout en deelt met ons waarom. 

Om diverse redenen was 
ons vliegveld heel belang-
rijk. Vanuit Valkenburg is 
geholpen bij de watersnood-
ramp in Zeeland. Tijdens 
de Koude Oorlog werden 
onderzeeboten en andere 
schepen opgespoord en verjaagd. 
MVKV was een belangrijk rege-
ringsvliegveld na de sluiting van 
vliegveld Ypenburg. Bovendien 
had Valkenburg als enige een 
Noord-West baan, die opstijgen 
richting zee mogelijk maakte.

Nu moet het gesloten vliegveld zelfs plaats gaan ma-
ken voor een woonwijk. Ik begrijp heel goed dat men-
sen moeten kunnen wonen, maar Zuid-Holland is al 
de dichtstbevolkte provincie van Nederland... 

Het vliegveld had nooit ge-
sloten moeten worden. Maar 
helaas is fouten toegeven er 
niet bij in Den Haag. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog!
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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.

K&O Katwijk

www.kenokatwijk.nl
telefoon 4016400

Volksuniversiteit K&O Katwijk start nieuwe 
seizoen. Zin in een leuke cursus ?

Het cursussenprogramma 2022-2023 is klaar en is 
te vinden op de website : www.kenokatwijk.nl

Neem een kijkje en schrijf direct in !

OPEN AVOND OP DONDERDAG 8 SEPTEMBER VAN 
19.00 – 21.00 UUR. U BENT VAN HARTE WELKOM 
IN HET K&O GEBOUW , SLUISWEG 16 TE KATWIJK. 

KOFFIE EN THEE STAAN KLAAR.

‘Geen moment 
zonder spanning’ 

bij jouw duurzame 
en feestelijke bijdrage 
tijdens ‘de Mart 2022’ 
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FotoFoto
paginapaginaFlora &

fauna
in Valkenburg!

Tekst en Esther van DelftHeleen Schoneveld Foto's Arjan Koning

De Tureluur is 
een beschermde 
inheemse dier-
soort. De ele-
gante steltloper 
is een opvallen-
de verschijning 
met zijn diep-
rode lange 
poten. Deze 
weidevogel 
dankt zijn naam 
aan het geluid 
dat hij maakt: 
“tjulu-luu”.

Je zou dit kletsnatte muisje nog geen kwartje geven, maar 
onderschat het beestje niet! De waterspitsmuis houdt zich 
voornamelijk op tussen de waterplanten van moerassig ge-
bied en slootkanten. Hij kan goed klimmen, zwemmen en 
duiken. Om op de bodem te komen moet hij met een sprong 
het water induiken. Hij kan twintig 20 seconden onder water 
blijven om met zijn zéér gevoelige snorharen een lekker 
hapje te zoeken. Deze prooien zijn soms groter dan de muis 
zelf, maar met zijn giftige speeksel verlamt hij zonder par-
don kikkers, visjes, waterslakken en andere waterinsecten. 

Kamperfoelie is een rechtswindende slingerplant die ranken 
kan krijgen tot wel tien meter lang. De plant slingert zich 
langs schuttingen, bomen en andere struiken die in de buurt 
staan. De bessen en bladeren zijn giftig, alleen de nectar 
van deze beauty is eetbaar. En daar wordt dankbaar ge-
bruik van gemaakt door nachtvlinders en andere insecten.

Feest bij de knobbelzwanen dit jaar, ze kregen een prach-
tige zesling. Zwanen zijn zeer zorgzaam en beschermend, 
ze hoeden hun kroost vier tot soms wel tien maanden lang. Pas als de kids alle kneepjes van het zwanenleven onder de 
knie hebben en goed kunnen vliegen zit de taak van de ouders erop en worden de jongen de wijde wereld ingestuurd.

Van onopvallend zwart rupsje tot bontgekleurde vlinder. De 
meeste vlinders worden slechts enkele weken oud. De Dag-
pauwoog echter, is een van de weinige soorten die de winter 
overleven door in winterrust gaan. De onderzijde van de 
vleugels is nietszeggend zwart, maar opengeklapt kijken vier 
vervaarlijke ogen een potentiële vijand bedreigend aan.

Boeren-
zwalu-
wen zijn 
echte 
lucht-
acro-
baten. 
In volle 
vlucht 
kunnen 
ze on-
voor-
stelbare 
hoeveel-
heden 
muggen en vliegjes verschalken. Ze nestelen bij voorkeur 
in open stallen en schuren, maar steeds vaker zien we hun 
nesten van klei onder overstekende dakranden hangen. 
In het najaar trekken ze in grote groepen naar West en 
Centraal Afrika om te overwinteren. In het voorjaar keren 
     ze weer terug naar hun geboortegrond.

Meer van dit soort foto's vindt u op Facebook: Valkenburg "Natuurlijk"
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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

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



17 Foto WelzijnskwartierCharlotte GlasbergenInterview

Vrijwilligerswerk geeft voldoening 
Lia Visscher (81) is 34 jaar wanneer ze in 1975 

start met vrijwilligerswerk bij een voorganger 
van Welzijnskwartier. Ze organiseert en helpt mee 
tijdens activiteiten voor ouderen. Doordat haar ge-
zondheid verslechterde, moest ze onlangs helaas 
stoppen als vrijwilliger. Lia heeft zich 47 jaar lang 
met hart en ziel ingezet voor ouderen. We zetten 
haar daarom graag in het zonnetje en gingen bij 
haar thuis langs in Valkenburg voor een interview.

Hoe bent u destijds op het idee gekomen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen?
“Samen met mijn man runde ik een groentewinkel. 
Na tien jaar kwam daar een einde aan. Mijn man werd 
toen buschauff eur en ik ging parttime werken op de 
bloemenveiling Flora. Via de kerk kwam ik in aanra-
king met het vrijwilligerswerk. Op mijn vrije dagen en 
middagen ging ik aan de slag als vrijwilliger. Dat was 
toen nog via een ouderenstichting in Valkenburg.”

Wat deed u zoal als vrij-
williger en wat is daar in 
veranderd door de jaren 
heen?
“Ik organiseerde en hielp 
mee tijdens activiteiten voor 
ouderen, zoals bingo, klaver-
jassen, koersballen en Open 
Eettafel. Dat is eigenlijk al die 
jaren wel hetzelfde gebleven. 
Er was bijna elke dag wel 
iets te doen. De activiteiten in 
Valkenburg zijn ook het best 
bezocht. Mijn dochter mop-
perde wel eens over dat ik 
nooit thuis was. ‘Moet ik dan 
in een hoekje gaan zitten?’, 
zei ik dan.”

Hoe komt het dat u 
zo lang vrijwilliger  
bent gebleven?
“Ik heb het altijd heel erg 
naar mijn zin gehad. Op een gegeven moment wordt 
het een deel van je leven. Het hoort erbij. Ik vond het 
altijd heel fi jn om onder de mensen te zijn en iets voor 
ouderen te doen. Hen een leuke middag of avond te 
bezorgen. Het was een soort van roeping. Vooral toen 
ik jong was. Nu ben ik zelf één van de ouderen.”

Wat heeft het vrijwilligerswerk u gebracht?
“Voldoening en heel veel ontspanning! Ik heb er heel 
veel mensen door leren kennen en ook wel veel 
vriendschappen aan overgehouden. We waren met 
een grote groep, waar inmiddels ook veel mensen 
van zijn overleden. Toen de coronamaatregelen 
werden versoepeld en wij weer ac-
viteiten mochten organiseren, was 
het team in Valkenburg de eerste 
die weer wat ging doen. Dat zegt 
wel iets over hoe hecht we zijn.”

Wat is de leukste periode geweest in de jaren 
dat u vrijwilliger was?
“Het is altijd heel leuk geweest. Vooral als het jaar bij-
na voorbij was en de punten werden geteld bij koers-
ballen. Daar keken we echt naar uit, omdat iedereen 
graag wilde weten wie de grote winnaar was. Achter 
de bar staat een bokaal en elk jaar wordt daar de 
naam van de winnaar in gegraveerd.”

U heeft ook meegewerkt aan de Open Eettafel. 
Kunt u daar iets over vertellen?
“De Open Eettafel vond in het begin plaats in de Rijn-
weide. We bakten pannenkoeken. Dat was zo’n groot 
succes, dat we daarna ook wel eens stamppot maak-
ten. De groep werd steeds groter. Later verhuisden we 
naar Het Dorpshuis. Zelf koken voor de mensen was 
niet meer te doen. De slager ging toen maaltijden voor 
ons bereiden en later ook het personeel van de Bras-
serie van Het Dorpshuis.”  

Heeft u nog een leuke anek-
dote voor ons, over iets wat 
u heeft meegemaakt in uw 
tijd als vrijwilliger?
“Er was een vrouw, inmiddels 
overleden, die regelmatig 
nepcadeaus maakte voor de 
bingo. Ze pakte dan een leeg 
doosje thee of een lege eier-
doos in. Als ze kwam, legde 
ze het bij de andere cadeaus. 
We moesten dan vreselijk 
hard lachen als iemand het 
open maakte. Deze vrouw zat 
vol met grapjes.” 

Waarom zou u iemand an-
ders aanraden om vrijwil-
liger te worden en waarom 
zijn vrijwilligers belangrijk?
“Je kunt iets doen voor de ou-
deren. Hen een leuke middag 
of avond bezorgen en dat ze 

er even uit kunnen. Dat is zo waardevol. Als er geen 
nieuwe vrijwilligers bij komen, kunnen er straks geen 
activiteiten meer georganiseerd worden voor de oude-
ren. Toen ik startte waren we, op één na, allemaal zo 
ergens in de dertig. Het zou mooi zijn als er weer wat 
jonge mensen bij komen.”

Hoe was het voor u toen u moest stoppen 
met het vrijwilligerswerk?
“Mijn gezondheid werd minder en mijn dochter had al 
meerdere keren aangegeven dat het misschien beter 
was om er een punt achter te zetten. Gelukkig werd 
daar goed op gereageerd en hebben anderen mijn 

werkzaamheden overgenomen. 
Ze zeiden dat ik me geen zorgen 
hoefde te maken. Gelukkig hoef ik 
niet alles te missen, want ik ga nog 
wel deelnemen aan de activiteiten.”

Lia Visscher wordt in het zonnetje gezet door 
Arnout de Bakker van Welzijnskwartier 
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De kranten staan er vol van. Overal om je heen 
merk je het. De aarde heeft het zwaar. Tijdens 

de landelijke Week van de Duurzaamheid (van 8 
t/m 15 oktober 2022) komt Nederland in actie voor 
het behoud van onze aarde. De gemeente Katwijk 
organiseert dan samen met het Katwijks Collectief 
Bewust aan de Kust de Katwijkse duurzaam-
heidsweek. DOET U OOK MEE?!

Het actiecomité heeft een aantal hoofd-
onderwerpen uitgekozen waar Katwijk 
zich op richt. Dit zijn:

- Klimaat en klimaatadaptatie
- Natuur, biodiversiteit en plastic
- Energie opwekken en besparen
- Duurzame mobiliteit
- Circulaire economie
- Gezonde voeding en bewust leven 
  met natuur en milieu.

uw idee voor een duurzame wereld!uw idee voor een duurzame wereld!
GEZOCHT:

Duurzame ideeën delen met het actiecomité
Bewust aan de Kust heeft alle wijkraden opgeroepen 
duurzame ideeën met hen te delen. Zelf hadden wij 
als wijkraad in Valkenburg al snel een lijstje weten te 
maken met eenvoudige acties. Maar het zou geweldig 
zijn als u, als bewoner van ons mooie groene dorp, 

ook ideeën voor een duurzame actie deelt met het 
actiecomité. Laten we ons samen inzetten 

voor dit prachtige initiatief. 
U kunt uw ideeën voor duurzame acties 

of activiteiten doorgeven via e-mail 
adres: info@empirio.nl 

Uw idee voor een duurzame actie 
of activiteit hoeft echt niet groots 
en meeslepend te zijn; klein mag 
ook. Schroom niet en denk mee! 

Liesbeth Nieuwenkamp, 
lid Wijkraad Valkenburg

Er verandert de laatste tijd best veel 
aan ons deel van de N206 (Leiden- 

Valkenburg-Katwijk). Het is bijna niet 
bij te houden. Bent u al over de nieuwe 
Torenvlietbrug naar Leiden gereden? 

Uit de oude Torenvlietbrug is onlangs in 
een paar dagen tijd het stalen val (be-
weegbare deel van de brug) verwijderd. 
Op dit moment krijgt de oude brug groot 
onderhoud en een metamorfose. Zo heb-
ben beide bruggen straks dezelfde levens-
duur en uitstraling. Het verkeer rijdt nu 
tijdelijk in beide richtingen over de nieuwe 
Torenvlietbrug, tot de oude brug klaar is.

Op deze luchtfoto is de ongelijkvloerse 
aansluiting Valkenburg-West te zien. De 
in aanbouw zijnde wanden zijn hier goed 
zichtbaar. Naast én achter de wanden 
wordt een gewapende grondconstructie 
aangebracht. Aan het verspringen van 
de damwanden valt te zien waar de weg 
breder wordt. Daar komen straks de in- en 
uitvoegstroken van en naar de Tjalma-
weg. Achter de voetgangersbrug wordt 
een pompkelder gebouwd, die straks het 
hemelwater van de toekomstige weg af-
vangt. Onder de Tjalmaweg is een duiker-
brug in aanbouw, die de watergangen aan 
de noord- en de zuidkant van de weg met 
elkaar verbindt. Ook de fi etstunnel, die 
aansluit op de toekomstige snelfi etsroute 
tussen Leiden en Katwijk, vordert gestaag.

Luchtfoto's Boskalis (juli 2022)

Er verandert de laatste tijd best veel 
Veranderingen 
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Agenda september en oktober
Woensdag 7 september
kinderfi lmmiddag piraten
De bibliotheek vertoont een fi lm 
over de piratenfamilie Donderbus 
die zich helemaal thuis voelt in 
Zandwijk aan Zee, totdat er nieuwe 
buren arriveren… Deze buren wor-
den gerekend tot de grootste vijan-
den van piraten. Het zijn namelijk 
echte ninja’s. Piratenkapitein Hec-
tor Donderbus doet er alles aan om 
de ninja’s tijdens het jaarlijkse zes-
kamp te verdrijven, maar hij weet 
niet dat zoon Billy en ninjadochter 
Yuka een geheime vriendschap met 
elkaar gesloten hebben. Wie zal 
deze spannende wedstrijd winnen? 
De vlugge ninja’s of de valsspelen-
de piraten? Kom gezellig kijken. 
Boeken over piraten zijn er ook!
Wanneer? Woensdag 7 september. 
Hoe laat? De fi lm begint om 14.00 
uur en duurt ruim anderhalf uur.
Waar? In de brasserie van Het 
Dorpshuis in Valkenburg. 
Voor wie? Voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Kosten? De toegang is gratis.
Meer info? www.bibliotheekkatwijk.nl

Zaterdag 17 september 
Doe Mee Festival
Gemeente Katwijk en Welzijnskwar-
tier organiseren in samenwerking 
met verschillende organisaties een 
festival met verschillende activitei-
ten binnen de thema's kunst, cul-
tuur, muziek en sport. Op het Doe 
Mee Festival kun je proeven wat het 
verenigingsleven in 2022/2023 te 
bieden heeft. Er zijn diverse kraam-
pjes met informatie, hapjes, drank-
jes, workshops, activiteiten en op-
tredens. Het festival is de start voor 
de Doe Mee Weken.
Wanneer? Zaterdag 17 september. 
Hoe laat? Van 10.00 tot 16.00 uur.
Waar? Op het marktplein naast 
zwembad Aquamar in Katwijk.
Voor wie? Voor iedereen. 
Kosten? De toegang is gratis.
Meer info? www.doemeeinkatwijk.nl

2022

Vrijdag 9 t/m donderdag 15 september
Paardenmarkt (Mart) met sport, spel, muziek en meer!
Na een 'pauze' van twee jaar lijkt het erop dat we dit jaar 
ons eigen dorpsfeest weer met elkaar mogen vieren. 
Daar gaan we in ieder geval van uit. De organisatoren 
komen met een eigen programmaboekje dat huis aan 
huis verspreid zal worden. In het boekje staan feestelij-
ke activiteiten voor Valkenburgers van alle leeftijden.

Oranjevereniging Wilhelmina 90 jaar
Onze Oranjevereniging viert haar 90-jarig jubileum met 
een muziekfestival op vrijdag 9 september (zie pag. 2).
Het volleybaltoernooi verschuift hierdoor eenmalig naar 
zaterdag 10 september. De Taptoe op de dinsdagavond 
komt dit jaar te vervallen. Wel zal Valkenburg's Harmonie 
na de lampionnenoptocht op dinsdag 13 september een 
Martconcert geven. Daarna neemt een DJ het stokje over.

Nieuw Castellumpop voor het eerst in actie
De nieuwe leden van Castellumpop komen voor het eerst 
vol in actie tijdens de Mart 2022. Op woensdag 14 septem-
ber trakteren ze ons op de bands Rockbuster, CC Riders 
en Support Act. Op donderdag 15 september wordt de 
Mart feestelijk afgesloten door de bands Sixties Revolution, 
Triestos en House of Rock. Ook in de Biertrom kunt u na-
tuurlijk als vanouds genieten van muziek.

Paardenmarktcomité en Festivalk onmisbaar
Zonder Paardenmarktcomité zouden er geen paarden zijn 
op zaterdag 10 en woensdag 14 september en dus ook 
geen Paardenmarkt. Festivalk is onmisbaar voor het leggen 
van belangrijke fundamenten tijdens alle Martdagen, waar-
onder de vergunningen, wegafsluitingen, EHBO, aankleding 
van het plein, podium, toiletten, horeca, kermis en braderie. 

Nu tot en met zondag 2 oktober 
Katwijk en Plein Air
Elke dag, behalve maandag, van 
13.30 tot 16.30 uur schilderskunst 
in het DunaAtelier te Katwijk.

Zaterdag 8 t/m zaterdag 15 oktober 
Week van de Duurzaamheid
Voor meer informatie, zie de 
pagina hiernaast!
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Hans Gravekamp
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HISTORISCH CORRECT... (op z’n Valkenburgs)

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: winkels, supermarkten, 
horeca, sociëteiten, sportclubs en 
feesten zoals de Paardenmarkt. 
Wie wil er in zijn of haar fotoalbums 
en geheugen duiken? Op de foto 
hiernaast ziet u burgemeester Van 
der Harst die in 1956 de trekking van 
de Paardenmarkt loterij verricht onder 
toezicht van dhr. De Bruin en Jan van 
der Nagel met sigaar (foto VoV).

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. 


