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Jan van der Plas, voorzitter Wijkraad Valkenburg

Ontwikkelingen Schiphol
Zoals bekend is de Wijkraad Valkenburg lid van de 
voormalige Omgevingsraad Schiphol. Die wordt ver-
vangen door de Maatschappelijke Raad Schiphol, 
die nu in ontwikkeling is. Dat wil niet zeggen dat de 
omgeving van Schiphol niets meer doet. Er zijn over-
leggen met de Omgevingsdienst West-Holland, waar-
in bewonersorganisaties en 
lokaal bestuur de ontwikke-
lingen volgen. Ook worden er 
regelmatig brieven verstuurd 
naar de politiek die aandacht 
vragen voor de problemen. 
Recent heeft het kabinet 
besloten het aantal vliegbe-
weging te maximaliseren: 
tussen 400.000 tot 440.000 
vliegbewegingen. Tegelijker-
tijd is besloten om een aantal 
banen, die lokaal heel veel 
overlast geven, veel minder 
te gaan gebruiken, en onder 
andere de Kaagbaan veel 
meer te gaan gebruiken. Dat 
betekent voor ons in Valken-
burg structureel meer vliegverkeer in de toekomst. 
Vanuit het dorp kwamen signalen dat er in augustus 
veel overlast van vliegtuigen was. Er is een website, 
opgezet door burgers, waarop alle klachten te zien 
zijn rond Schiphol, en daar wordt niemand vrolijk van. 

Mocht je nu zelf ook last hebben van het 
vliegverkeer, dan kun je een klacht indienen. 
Dit kan heel eenvoudig door je aan te melden bij de 
website https://overmijndak.ozv.nu Over mijn dak 
heeft als doel om het maken van vlieghindermeldingen 
te vereenvoudigen waardoor data bij het BAS 
(Bewoners AanSpreekpunt) meer overeenkomen 

met de werkelijkheid. Een 
belangrijk uitgangspunt van 
Over mijn dak is dat meldin-
gen altijd gebaseerd zijn op 
feiten. Hoe werkt het? Elke 
dag worden de vluchten van 
de dag ervoor aan de hand 
van jouw instellingen gecon-
troleerd en op de site uitge-
legd. Op de afbeelding zie je 
een voorbeeld van het aantal 
vliegbewegingen (meting 29 
augustus 2022 tussen 16.00 
en 18.30 uur). Er is ook een 
app ontwikkeld om met je 
smartphone zelf geluidsme-
tingen te doen van overvlie-
gende vliegtuigen. De zo 

verzamelde informatie stuur je in de app door naar 
een centrale database. Deze app heet Explane en de 
resultaten van al deze metingen kun je vinden op de 
website https://reports.explane.org/nl/ De app Explane 
is te downloaden in de Playstore en de Appstore.
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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 

Blekerstraat 5 

2222 AN  Katwijk

Tel:071 542 7440

Info @ solar-groep.nl
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Eindelijk was 't weer eens Mart!

Foto's boven en onder Johan van Dam

De feestweek van de Mart begon zoals gebruikelijk op vrijdag met de zeer gewaardeerde rondvaart. 
Daarna was het tijd voor het Rock'n Horse Muziekfestival ter ere van het 90-jarig bestaan van onze 

Oranjevereniging. Op zaterdag werden de paarden van stal gehaald voor het traditionele ringsteken. 
De kinderen hadden dit jaar hun eigen ringsteekfeestje; zij gingen de strijd met elkaar aan vanaf hun 

stalen rossen en vielen allemaal in de prijzen. De week begon dus goed, met pret voor iedereen.

Tijdens de rondvaart op vrijdagmiddag en het Rock'n Horse Muziekfestival op vrijdagavond bleef het helaas niet helemaal 
droog. Maar dat mocht de pret niet drukken. De twee rondvaartboten waren overdekt en aan boord werd genoten van koffi  e 
met appeltaart, soep, broodjes en advocaat met slagroom. De bezoekers van het Muziekfestival merkten weinig meer van 
de regen zodra ze een paar glaasjes alcohol hadden genuttigd. Frans Duits, Barry Badpak en de andere artiesten die door 

onze 90-jarige Oranjevereniging waren uitgenodigd om naar Valkenburg te komen, maakten er een geweldig feest van. 

De paarden en pony's mochten samen met hun berijders hun kunsten vertonen tijdens een mooie, droge zaterdagmiddag. 
Bij de paarden was de strijd redelijk snel gestreden, maar bij de pony's moesten de allerkleinste ringen eraan te pas komen 
om tot een winnaar te komen. Het was een waar spektakel om te zien. Dat gold ook voor het ringrijden op de fi ets. Daar 
kwamen eveneens grote en kleine ringen aan te pas. De nummers 1, 2 en 3 bij zowel de jongens als de meiden gingen met 
een toff e kermisprijs naar huis. Ook de mooist versierde fi ets viel in de prijzen en niemand ging met lege handen naar huis.   

Het Leon van Zelst volleybaltoernooi werd eenmalig op de zaterdagavond gespeeld. Door de diverse straatbarbecues wa-
ren er iets minder deelnemende teams dan andere jaren, maar dat deed niets af aan de sfeer. Veel teams hadden de moeite 
genomen om een originele naam te verzinnen en zich feestelijk uit te dossen. Team 'Hot en Zot' had zelfs een levende mas-
cotte bij zich, maar had spijt van de pruiken. Het leukst verkleed volgens de jury was team 'Goed met ballen'. 'De Buurtjes' 
gingen er met de poedelprijs vandoor. Op de eerste plaatsen eindigden: 'Vb Sjeiks', 'We halen het net niet' en 'Kom nou'.
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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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Het feestelijke startsein van Open Monumentendag werd dit jaar gegeven bij het bezoekerscentrum 
van Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. Maar ook het Torenmuseum en de NH-kerk aan het 

Castellumplein presenteerden zich samen aan het geïnteresseerde publiek. Als klap op de vuurpijl kon 
er tijdens deze speciale dag weer eens gevaren worden met het handbediende Valkenburgs pontje. 

Op het voormalig vliegveld schalden rond tien uur de 
muzikale klanken van 'The Band of Liberation Army 
Band' door het luchtruim. Achter de musici en vaan-
deldragers in legeruniform reden twee historische 
Nederlandse DAF-legervoertuigen uit de Koude Oor-
log, die de hele dag door het publiek van dichtbij te 
bewonderen waren. Uit één van deze jeeps stapten 

Open Monumentendag in Valkenburg

de hoofdgasten van de dag: voorzitter van het Co-
mité Open Monumentendag Yvonne van den Anker, 
burgemeester Cornelis Visser en wethouder Jacco 
Knape. Zij spraken alle drie een woordje tot de toege-
stroomde menigte en hesen vervolgens de vlag ten 
teken dat de Open Monumentendag, met als thema 
duurzaamheid, in de hele gemeente begonnen was. 

Er was veel animo voor een overtochtje met 
het oude pontje uit 1938. Dit handbediende 
exemplaar is door Christiaan Pen en Tho-
mas van der Meij van de sloop gered. Met 
hulp van Raymond van Stijn, Wim Hoek en 
Pieter Rovers is de pont vervolgens op tra-
ditionele wijze gerestaureerd door smeden 
en klinken. Zo'n 2.000 klinknagels zijn er 
rood heet ingeslagen om alle nieuwe platen 
waterdicht aan elkaar te maken. Dankzij de 
vijf mannen is de pont behouden gebleven. 

Over duurzaamheid gesproken...!
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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

Springkussenfestijn maandagmiddag (foto's IvO)
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Valkenburgse paardenzeik voor Jan

Het zal u vast niet ontgaan zijn. Jan van der Nagel nam tijdens de 1075ste Mart, na vele jaren trouwe dienst, 
afscheid als voorzitter van het Paardenmarkt comité. Zijn schoondochter Kimberley volgt hem op en had een 

mooie speech voorbereid die de moeite waard is om nog eens rustig na te lezen en om smakelijk om te lachen:

“Nu we al drie Paardenmarkten hebben gemist is het tijd om de Mart 2022 met een knipoog naar de Valkenburgse actu-
aliteit te openen. En vooral om de voorzitter bij zijn laatste optreden te bedanken voor zijn jarenlange inzet. We hebben 
daarom gemeend om hem, behalve een prachtig schilderij, een nieuw Valkenburgs biertje aan te bieden. Waarom dit bier-
tje? We zitten hier opgescheept met een rampzalige verbouwing van de Rijnlandroute met alle denkbare overlast. Wat een 
bende! Het werd zelfs de drie paarden langs de Tjalmaweg te veel en die waren ineens spoorloos, maar zijn inmiddels 
weer opgedoken en willen graag een mooie plek buiten. In hun tijdelijke stal hebben de drie paarden aan hun verzorgers 
gevraagd om een passend antwoord te bedenken. En ook een paar emmers lichaamssappen af te staan daarvoor. 
Daarmee hebben de Valkenburgse ‘Celosia brew brothers’ een geurig en smakelijk biertje 
gemaakt met als naam een grappige verwijzing naar alle overlast en ergernis in ons dorp. 
Niet heel subtiel om het zo te zeggen, maar de paarden zijn op de vlucht geweest en nog steeds 
over de zeik. De burgers van Valkenburg hebben gevochten om de ellende nog te keren en zijn 
ook fl ink over de zeik. Vandaar dit speciaal bier bij de Mart in 2022 met de toepasselijke naam: 
ValkenburgseValkenburgse paardenzeik. 
Met de groeten van de paarden, die hopen op een mooie wei in de toekomst. Maar da’s nog de 
vraag! Gelukkig hebben we nu even echte, levende paarden rond de kerk. Dat maakt veel goed!
Jan, bedankt voor je tomeloze inzet om jarenlang Mart paarden te verzamelen en geniet 
van het bier… Niet zeiken en opdrinken die… ValkenburgseValkenburgse paardenzeik. Proost!”

De heren en dames op het plein lieten zich een biertje ook wel smaken, tijdens het vloeistoff en behendigheidsspel dat twee 
jaar geleden al door de Oranjevereniging was uitgedacht. De kinderen hielden het bij een heerlijke zelf versierde cupcake.

De lampionnenoptocht was na twee coronajaren langer dan deze ooit is geweest. Het was duidelijk te merken dat er vanuit 
't Duyfrak ook veel kinderen mee liepen. Het Martconcert van onze Harmonie was fantastisch, zowel qua muziek als zang!

Foto's onder Johan van Dam
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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.



paardenmarkt verleden en heden
Loterij 1956

Op de foto ziet u burge-
meester 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. Van oudsher 
wordt er een veulen 

verloot als hoofdprijs. 
Het veulen is hier niet in 
beeld, maar ging na de 

trekking van het winnen-
de lot wel mee naar huis 

(foto VoV).

Loterij 2022
Op de foto ziet u burge-
meester Visser die in 2022 
de trekking van de Paar-
denmarkt loterij verricht 
onder toeziend oog van 
Jan van der Nagel zonder 
sigaar en zijn opvolger 
Kimberly van der Nagel. 
Het veulen dat hier promi-
nent in beeld staat, mag al 
enige jaren niet meer als 
hoofdprijs worden verloot. 
In plaats daarvan wint 
men een cheque t.w.v. 500 
euro (foto IvO).

Ringsteken op de fi ets 1966
Op de foto ziet u Marian van 

der Zwart (nu: Marian van 
Stijn) tijdens het ring-

steken op de fi ets in 1966. 
Marian was toen 11 jaar oud.
Ze fi etst hier door de Midden-

weg richting de Castelweg 
(nu: Castellumplein). 

Vlak voor de kruideniers-
winkel van Cees Meurs hing 

het blok met de ring die 
gestoken moest worden. 

Er namen in de zestiger jaren 
ook jongeren op scooters 

deel aan de wedstrijd.

Ringsteken op de fi ets 2022
Op de foto ziet u Felin Bénard, 
de kleindochter van Marian 
van Stijn, tijdens het ring-
steken op de fi ets in 2022. 
Felin is 10 jaar oud. 
Ze fi etst hier door het Duin-
zicht, waar een aantal enthou-
siaste buren en buurtbewo-
ners een 'nieuwe' feestelijke 
activiteit hebben opgezet voor 
de kinderen van Valkenburg. 
Er namen ook kinderen op 
(stunt)steps deel aan de 
wedstrijd en er reed zelfs 
een bakfi ets mee.

Ringrijden 1955
Jo de Roode- 
Oosterlee en 

Willem Grave-
kamp deden  
mee aan het 

ringsteken. Ze 
rijden hier door 
de Lotsystraat.

(foto Dick 
de Gunst).

Ringrijden 2022
Henk van der 
Nagel en Marit 
van Duijn doen 
mee aan het 
ringsteken. 
Ze rijden hier 
in de geel-rood 
versierde Mari-
nus Poststraat
(foto IvO).

Kermis 1964
Ouders en kin-
deren zoeken 
vertier op de 

kermis. Gekleed 
in pak lopen 

vader en zoon 
van de draai-

molen naar het 
ballen gooien 

(foto VoV).

Paarden rond 
de kerk 1966

De paarden 
staan hier voor 

de boerderij van 
Cock de Vries 

aan de Kruisweg
en er wordt 

volop handel 
gedreven 

(foto VoV).

Kermis 2022
Ook nu zoeken 
ouders en kinde-
ren nog vertier 
op de kermis. 
De ouderwetse 
draaimolen is 
vervangen door 
modernere draai-
ende theekopjes 
(foto IvO).

Paarden rond 
de kerk 2022
De paarden 
staan ook nu nog 
aan de Kruisweg, 
maar de boerderij 
heeft plaatsge-
maakt voor hui-
zen en handel is 
bijzaak geworden
(foto IvO).



Bol's bloemen en planten was in Valkenburg een begrip in de jaren zeven-
tig, tachtig en negentig van de vorige eeuw en in de beginjaren van deze 

eeuw. De eerste winkel van Arie en Nel Bol zat aan de Marinus Poststraat 50/ 
hoek Marktveld nadat de zuivelwinkel van Arie Oosterlee ophield te bestaan. 
De tweede winkel van de familie Bol zat aan de Hoofdstraat 8/hoek Broekweg 

waar heden ten dage Tameling Hypotheken en Assurantiën gevestigd is.

valkenburgse nostalgiearie bol en nel bol-pas
Arie Bol (1944-2021) woonde met zijn ouders aan de 
Middenweg 31 in Valkenburg. De vader van Arie was 
de in Valkenburg geboren Arelis Bol (1911-1991). 
Hij hielp in het boerenbedrijf van zijn vader (Arie's 
opa). De moeder van Arie was de in Rijnsburg gebo-
ren Wilhelmina Bol-Zandbergen (1919-2002). Toen 
Arie geboren werd had hij al een zus (Marijke, 1941). 
Na Arie volgde nog een zusje (Wil, 1947) en zeven 
jaar later kwam daar nog een broertje bij (Relis,1954). 

In hetzelfde jaar als Arie's zusje Wil ter wereld kwam 
(1947), werd zijn latere vrouw Nel(lie) Pas geboren. 
Volgens haar eigen zeggen in het simpele deel van 
Wassenaar. Haar ouders, Herman Pas (1909-1995) 
en Paulina Pas-van Driel (1915-1986), hadden toen 
al twee zoons (Gerrit, 1941 en Koos, 1943) en één 
dochter (Alie, 1945). Elf jaar na Nellie kwam er nog 
een dochter bij (Frances, 1958).

Lange Commandeurstraat 5
Arie ging naar de basisschool in Valkenburg en daar-
na koos hij voor de Tuinbouwschool in Rijnsburg. In 
1963 ontmoetten Arie en Nel elkaar toen ze uit gingen 
bij Jongerencafé De Schulpwei (nu: Restaurant De 
Baron) in Wassenaar. Ze werden, zoals meer jon-
gens en meiden, met succes aan elkaar gekoppeld 
door eigenaar Piet Versteeg. Meerdere Valkenburgse 
mannen zijn daar aan de vrouw geraakt. Bij Arie en 
Nel was het liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden 
in 1966 allebei vanuit het ouderlijk huis en gingen 
samen in Valkenburg wonen aan de Lange Comman-
deurstraat 5 (dit huis bestaat nu niet meer). In 1968 
werd hun zoon René geboren, die helaas maar drie 
maanden geleefd heeft. In 1969 kwam dochter 
Pauline ter wereld en in 1970 volgde dochter Willie.

Marinus Poststraat 50 (hoek Marktveld)
Samen met compagnon Henk Janssen had Arie een 
bloemenkwekerij. Henk ventte bloemen aan de deu-
ren en Arie stond met bloemen op markten in Den 
Haag, Vlaardingen en Delft. Maar Arie wilde graag 
iets met bloemsierkunst gaan doen en dat leek Nel 
ook wel wat. Samen volgden ze de opleiding aan het 
Theo Boerma instituut in Aalsmeer. In 1972 borrelde 
bij Nel het idee op om een bloemenwinkel in het dorp 
te beginnen. Er stond een woonhuis met winkelpand 
te koop aan de Marinus Poststraat 50, waar voorheen 
de zuivelwinkel van Arie Oosterlee (Zwarte Arie) in 
zat. Arie en Nel waagden de stap. Ze verhuisden met 
het gezin naar de Marinus Poststraat en openden 
daar in 1973: Bol’s bloemen en planten (kleurenfoto 
links boven). Al snel hadden ze grote klanten die ze 

wekelijks van verse bloemen mochten voorzien, zoals 
het Handels- en Aannemingsbedrijf Hanab (Valken-
burg), Restaurant De Zwaan (Katwijk) en Restaurant 
Engelbertha Hoeve (Leiden). Maar ook de Sikkens 
verff abriek (Sassenheim), de Alexanderkazerne en de 
ambassade van Aruba (Den Haag) kwamen met grote 
opdrachten. Vooral rond Kerst of andere feestdagen 
werd er goed uitgepakt met bloemstukken. Arie deed de 
inkoop van de bloemen, Nel de bezorging en de ande-
re werkzaamheden deden ze zo veel mogelijk samen. 
De particuliere klanten uit Valkenburg leken eerst even 
de kat uit de boom te kijken, maar toen ze eenmaal 
over de drempel van de winkel gestapt waren, bleven 

Marinus Poststraat 50



Bol's bloemen en planten was in Valkenburg een begrip in de jaren zeven-
tig, tachtig en negentig van de vorige eeuw en in de beginjaren van deze 

eeuw. De eerste winkel van Arie en Nel Bol zat aan de Marinus Poststraat 50/ 
hoek Marktveld nadat de zuivelwinkel van Arie Oosterlee ophield te bestaan. 
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valkenburgse nostalgie bol's bloemen en planten

ze graag komen. Niet alleen voor bloemen en planten, 
maar ook voor een gezellig of een serieus praatje.

Hoofdstraat 8 (hoek Broekweg)
In 1984 ging de familie Van Stijn met hun winkel en huis 
uitbreiden aan de Broekweg en kwam het winkelpand 
met huis aan de Hoofdstraat 8 vrij. Arie en Nel hadden 
wel oren naar deze A-locatie in Valkenburg voor de ver-
koop van hun verse bloemen. In maart van dat jaar werd 
hun nieuwe winkel feestelijk geopend door burgemees-
ter Van ’t Wout. Hij onthulde onder grote belangstelling 
een bloemstuk dat door de familie Bol werd geschonken 
aan de pasgeboren Remco Kingmans (Middenweg). 

Dochters Pauline en Willie gingen van lieverlee ook 
in de winkel werken en steeds meer Valkenburgse 
jongeren die de Tuinbouwschool deden kwamen sta-
ge lopen. Toen tot twee keer toe de Hoofdstraat open 
lag door werkzaamheden viel de aanloop van klanten 
helaas fl ink tegen. Omdat de inkomsten daardoor ook 
niet toereikend waren, is Arie noodgedwongen twee 
jaar op de veiling gaan werken. Maar daarna gingen 
de zaken gelukkig weer goed en konden Arie en Nel 
iets eerder met pensioen toen de familie Tameling in-
teresse toonde in het huis met winkelpand. Dochters 
Pauline en Willie hebben allebei het bloemenvak ver-
laten en zijn de zorg in gegaan. Pauline staat op de 
linker foto en Willie op de rechter foto hieronder.

Geloof, hoop en liefde
Via Henk Janssen kreeg de familie Bol ook de be-
woners van verschillende woonwagenkampen als 
klanten. Er werden wekelijks kleine bloemstukken op-
gemaakt voor op de bestaande graven. En als er net 
iemand was overleden, kwam er een mega opdracht 
binnen. Dan moesten zowel Nel en Arie als de meiden 
alle zeilen bijzetten om de vele, grote stukken voor in 
de kerk en op het graf op tijd af te krijgen. Arie moest 
dan fi guren zagen, zoals een kruis, een anker en een 
hart (symbolen van geloof, hoop en liefde). De dames 
moesten daar dan oase op vastmaken en bloemen 
(vooral veel rozen) in steken. Dat was een hele klus 
en werd altijd nachtwerk. 

Na de sluiting van de winkel in 2007 zijn Nel en Arie 
gaan reizen. Uiteindelijk zijn ze na wat omzwervingen 
weer teruggekeerd in Valkenburg. Nel woont daar nu 
nog steeds en hoort regelmatig van vroegere klanten: 
“We missen het winkeltje zo!”

Interview Ingrid van Oorschot, foto's familie Bol

Bol's bloemen en planten, Hoofdstraat 8

      Versiering en verlichting tijdens de Mart
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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



paardenmarkt verleden en heden

Kermis 
ca. 1963

Deze grote 
zweefmolen 

had een pro-
minente plek 
op het plein 

en zorgde 
voor veel 

plezier voor 
jong en oud
(foto VoV).

Kinderop-
tocht 1963

Deze kin-
deren zijn 

verkleed als 
Katwijkse 

vissers. 
De vissers-
boot mocht 

mee op 
de kar 

(foto VoV).

Kermis 
2022
De grote 
zweefmolen 
heeft plaats 
gemaakt 
voor een 
kleine kinder-
zweefmolen 
in de 
Broekweg  
(foto IvO).

Kinderop-
tocht 2022
Deze kin-
deren zijn 
verkleed als 
hengel-
sporters. 
Zoek de 
verschillen 
tussen 1963 
en 2022 
(foto IvO).

Jaarmarkt 
ca. 1967
Verkoop  

van ijs met 
slagroom en 
andere han-
delswaar in 

de Broekweg 
en ontmoe-

tingen tussen 
dorpsgenoten 

(foto VoV).

Jaarmarkt
2022
Er wordt nog 
steeds ijs ver-
kocht, maar 
kleding, tas-
sen en acces-
soires voeren 
de boventoon 
in de Hoofd-
straat
(foto IvO).

Een mooi verhaal uit 2022: De kleindochter van Martien van Stijn zit in groep 7 van C.B.S. De Burcht. Ze vertelde aan 
haar opa dat ze met de optocht het thema wintersport hadden. Martien mijmerde dat hij zijn hele leven al op Valkenburg 

woont maar nog nooit in de optocht had meegelopen. Hij liet zich ontvallen dat hij dit toch wel eens wilde beleven. De vol-
gende dag kreeg opa een appje van zijn kleindochter waarin stond dat hij mee mocht doen van haar meester. Dat had hij 
niet gedacht! Zijn eerste plan om als verschrikkelijke sneeuwman te gaan, verdween als sneeuw voor de zon toen hij aan 
de tere kinderzieltjes dacht. Dus het werd toch een gewone sneeuwman. Martien heeft genoten; hij zou het zo weer doen!

Kuipje ste-
ken ca. 1995

Dit kuipje 
steek spel in 
geel en rood 

was beslist 
van Valken-
burgse ma-
kelij. Waar 

zou het ge-
bleven zijn? 
(foto VoV).

Kuipje ste-
ken 2022
Dit kuipje 
steek spel 
werd uitge-
leend door 
de Was- 
senaarse 
Oranjever-
eniging aan 
die van ons 
(foto IvO).
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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)

Het uitgebreide 
cursusaanbod 
kunt u vinden 
op de website

K&O Katwijk

Poppentheater bij K&O
23 nov. Pietencircus
Folkconcert in ‘t Zandgat
29 okt. Ogham
26 nov. Red Herring
Klassiek in de Soefitempel
19 nov. Gitaarconcert: Elias / Cordas
10 dec. Merain ‘A Celtic Christmas’
Uit-De-Kunst-Bus
29 dec. Het Zwanenemeer

Workshops
1 nov. van restafval tot kunstwerk
2 nov. Internationale dans  / opgeruimd huis
3 nov. Kunst kijken
8 nov. Het hooggevoelige kind
9 nov. Kies je kleur
10 nov. Levenstestament
14 nov. Slaapontwikkeling kinderen
15 nov. en 13 dec. Whisky proeverij
22 nov. Glasmozaiek
23 nov. Duitse wijnen
13 dec. Hooggevoeligheid
15 dec. Kerststuk maken

‘Geen moment 
zonder spanning…’ 

door slim en smart, 
samen… of zelf…,

te werken aan 
energiebesparing…
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FotoFoto
paginapaginaFlora &

fauna
in Valkenburg!

Tekst en Arjan KoningHeleen Schoneveld Foto's Esther van Delft

Wat is het 
toch een 
prachtig 
gezicht en 
geluid; rond-
scharrelende 
egels op zoek 
naar wormen, 
slakken en 
andere lek-
kere hapjes. 
Maak uw tuin 
in het najaar 
egelvriendelijk 
door op een 
beschut plekje met snoeiafval en takken een rommelhoekje 
te maken. Of plaats een egelhuisje. Grote kans dat er dan 
een egel komt overwinteren. Ze zijn dol op kattenbrokjes. 
Geef géén melk, daar krijgen ze diarree van.

De rietzanger. Zijn naam zegt het al: dit sier-
lijke geelbruine trekvogeltje heeft zijn broed- 
en leefgebied in rietlanden en andere oever-
vegetatie. In bijna heel Europa komen ze 
voor. Als de opvoedtaak erop zit vertrekken 
ze 'en masse' vanaf eind augustus naar de 
Sahara om daar gezellig met z'n duizenden 
de winter door te komen. 

Het is dit 
jaar wel 
een heel 
goed pad-
denstoe-
lenjaar. 
De weer-
condities 
waren 
dan ook 
ideaal. 
Beetje 
vochtig 
en warm 
weer, en 
hup... ze 
schieten 
in alle 
soorten 
en maten 
als pad-
denstoe-
len uit de 
grond....

In 1793 werd 
deze wespen-
soort weten-
schappelijk 
beschreven 
door Johann 
Christian Fabri-
cius als 'Vespa 
Germanica' 
oftewel: Duitse 
Wesp. Behalve 
strepen heeft 
deze wesp ook 
stippen op zijn 
achterlijf. Alle wespen uit het nest sterven in de late herfst, 
behalve de koningin. Ze gaat in winterrust om in april weer 
een hele nieuwe kolonie te stichten.

De 
herfst-
en 
winter-
periode 
wordt 
door 
veel bo-
men en 
struiken 
gebruikt 
om in 
rust te 
gaan.  
Minder 

zonlicht en lagere temperaturen zorgen ervoor dat wortels 
en takken geen energie meer steken in de bladeren. Deze 
verkleuren vervolgens in de meest fantastische kleuren om 
uiteindelijk op de grond te belanden.

Stokrozen zijn 
echte blikvan-
gers. Ze danken 
hun naam aan 
de enorm lange 
bloeistengel 
waaraan talrijke 
bloemen in de 
meest uiteen-
lopende kleu-
ren groeien en 
bloeien. Alle de-
len van de plant 
zijn uitermate 
giftig, dus let op 
met kinderen en 
huisdieren.

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

 T  071 4013284  

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
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Sportieve kinderoptocht door het dorp

  BASKET BAL

Na de optocht werden de prijzen uitgereikt voor het mooist versierde huis, de mooist versierde straat en de beste nieuwko-
mers. Ook diverse kinderen die met de lampionnenoptocht mee liepen of reden vielen in de prijzen. De koning en de konin-
gin van het schaken keken tevreden toe en gingen daarna aan de koffi  e met gebak. 's Middags konden de liefhebbers van 
oldtimers hun hart ophalen in de Hoofdstraat. Op het Castellumplein werd bij kuipje steken het ene na het andere natte pak 
gehaald; tot groot plezier van de toeschouwers en de deelnemers die wel droog wisten te blijven! De Mart van 2022 werd af-
gesloten met optredens van diverse artiesten en bands en gaat de boeken in als Mazzel Mart. Na de Mart begon de herfst!

De kinderoptocht had als thema 'Sport'. Een sportieve, kleurrijke stoet van karren en lopers trok op donderdagochtend door 
het dorp. Behalve bekende sporten als voetbal, hockey, zwemmen, atletiek, wielrennen en tennis kwamen er ook heel wat 
minder voor de hand liggende sporten voorbij, zoals schaken, hengelsport, darten en Formule 1 racen. Paardensport hoort 
natuurlijk bij ons paardendorp. Maar wat dacht u van (onder)watersport, basketbal, rugby en American Football? Diverse 
danssporten kwamen voorbij, zoals linedance, breakdance en hiphop. Ook de wintersport was vertegenwoordigd; zonder 
sneeuw of ijs gelukkig... En was u al bekend met e-sports? Sport via de spelcomputer is natuurlijk helemaal van deze tijd!

PAARDEN SPORT

  

DARTEN
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De Burchtmannen in actie voor Roemenië

Juf Yvonne na 50 jaar tot koningin gekroond

Vijf leraren en directieleden van C.B.S. De Burcht gingen diep (in de nacht) voor een basisschool in Roemenië. 
Jeroen, Robbert, Kees, Peter en Rick maakten een 25 kilometer lange wandeling die rond middernacht startte. 

Om 6 uur in de ochtend haakten 50 leerlingen van de groepen 8 aan om samen nog eens 10 kilometer te wandelen.

Het is bijna niet voor te geloven, maar het is echt waar: juf Yvonne Haasbeek werkt al 50 jaar bij C.B.S. De Burcht. 
Dit werd gevierd met een receptie, een feest met de kinderen, een bezoekje met collega's aan Volendam en een 

kroning tot koningin tijdens de optocht van de Mart. Helemaal in goud gehuld straalde Yvonne als geen ander!

Tekst en foto's Ingrid van Oorschot Foto volleybal Johan van Dam

Na de wandeling in het donker en het aanschouwen van de zonsopkomst volgde voor iedereen een normale lesdag. Zo 
werd ervaren hoe het is om vermoeid aan een lesdag te beginnen, zoals ook in Roemenië vaak gebeurt. De pittige, maar 
bijzondere ervaring leverde voor Stichting Kind in Oost-Europa ruim € 6.000,- op. Zelfs na de sponsorwandeling, tijdens de 
optocht van de Mart, ging het vijftal door met geld inzamelen. En na de Mart zijn de Burchtmannen naar de school in Roe-
menië afgereisd om daar zelf te helpen met het opknappen van het schoolplein en om boodschappenpakketten uit te delen. 

Iedereen kent juf Yvonne! Ze valt niet weg te denken op school en dat hoeft gelukkig ook niet. Ze blijft nog een poosje om 
kleuters te helpen met hun werkjes, om ze bij een ongelukje te voorzien van schone kleding, om heerlijke koffi  e te brengen 
bij haar collega's en nog veel meer! Tijdens haar bijzondere, gouden jubileum werd Yvonne verrast met prachtige sieraden.
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Agenda oktober, november en december
Iedere dag (24/7) levensmiddelen 
kastje voor mensen in nood
Het zijn voor velen van ons zware 
tijden; steeds meer mensen kunnen 
nog maar moeilijk rondkomen en 
hun boodschappen nauwelijks nog 
betalen. Daarom heeft de Valken-
burgse Hèlen iets moois bedacht.
Wat? Een kastje met gratis levensmid-
delen en andere producten.
Voor wie? Voor mensen/gezinnen 
die het niet zo breed hebben. 
Waar? In de voortuin van Hèlen 
Kraaijenoord, Chrysantenlaan 2 
in Valkenburg.
Hoe werkt het? Mensen kunnen 24/7 
producten die ze nodig hebben uit het 
kastje pakken: etenswaren, producten 
voor de persoonlijke hygiëne en vaak 
ook verse groenten uit de volkstuin 
van Hèlens vader. 
Doneren? Hèlen is ook op zoek naar 
mensen die producten kunnen done-
ren. In haar voortuin staat een draad-
mand waar de spullen in gezet kunnen 
worden; als het regent graag in een 
plastic tas. Hèlen zorgt er dan voor dat 
het kastje steeds gevuld is met zo veel 
mogelijk verschillende producten, 
zodat er een brede keuze is.

Diverse lezingen Netwerk Vrouwen 
van Katwijk en Omgeving (NVKO)
Wanneer en wat?
Dinsdag 25 oktober: Dhr. Roosjen, 
bekend door zijn werk voor het Katwijks 
Museum, vertelt bijzondere verhalen 
en laat bijzondere plekken zien middels 
een 'koff erwandeling'. 
Dinsdag 8 november: Dhr. Wasse-
naar, bekend als organist en door de 
muzikale ontmoetingen in de Open 
Hofkerk, heeft de wandeling naar Santi-
ago de Compostela gemaakt. Hij neemt 
ons mee in zijn bijzondere ervaringen.
Dinsdag 22 november: Dhr. Smit, 
historicus, weet heel veel over Oud 
Leiden. Deze ochtend komt hij vertellen 
over de fabrieksmeisjes uit Leiden.
Dinsdag 13 december: Mw. Van 
Rossem is dirigent en studeerde aan 
het Utrechts Conservatorium o.a. mu-
ziekwetenschappen en schoolmuziek. 
Zij komt zo kort voor Kerstmis over de 
prachtige muziek en het koorwerk van 
componist Händel vertellen. 
Waar? Grote zaal Tripodia, Katwijk.
Hoe laat? Van 9.30 tot 11.30 uur.
Kosten? 10 euro of lidmaatschap.
Meer info? www.netwerkvrouwenvan-
katwijk.nl

Johan van Dam heeft veel meer mooie groepsfoto's en sfeerfoto's gemaakt dan we in Zicht op Valkenburg kwijt kunnen. 
De overige foto's van zijn hand zijn te bewonderen op de Facebook pagina Je bent Valkenburger als... Veel kijkplezier!

Vrijdag 11 november Lichtjesavond
Voor de vijfde keer wordt in Valken-
burg Lichtjesavond georganiseerd.
Thema? Tussen verdriet van giste-
ren en de dag van morgen. Verwoord 
door: Miep van der Wouden.
Voor wie? Voor iedereen, jong en oud. 
Waar? Algemene begraafplaats en 
Het Dorpshuis in Valkenburg.
Hoe laat? Van 19.00 tot 20.30 uur.

Contact? U kunt de Stichting Lichtjes-
avond Valkenburg mailen via: 
lichtjesavondvalkenburg@ziggo.nl
Kosten? Om het voortbestaan van de 
Lichtjesavond te garanderen wordt een 
vrijwillige bijdrage zeer gewaardeerd. 
Rekeningnummer: 
NL26RABO0341993069 t.n.v. Stichting 
Lichtjesavond Valkenburg, of een gift in 
de bus bij de Algemene begraafplaats.
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van Valkenburgers, dus uw bijdrage 
is van harte welkom.
Het volgende nummer van ZoV 
verschijnt half december 2022. Kopij 
insturen kan tot uiterlijk 30 november, 
maar hoe eerder hoe liever en hoe 
groter de kans op plaatsing.
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Door 

Hans Gravekamp

www.hansgravekamp.nl Timo van Oorschot

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

Kijk, consul Hugo Juvenus* met z’n 
mooie sandalen is op bezoek op de plek 

waar het nieuwe kampement 
moet komen!

* Juvenus = Jonge

Het schijnt dat hij zich wil inzetten
voor meer betaalbare tenten! 

Dan hoop ik dat hij betere ideeën 
heeft dan hij tijdens de pandemie 

had, 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

Denkt u aan: supermarkten, bak-
kers, slagers, andere winkels, 
sociëteiten, sportclubs, en horeca, 
zoals Hotel-Café-Restaurant 'In het 
Wapen van Valkenburg' dat u hier-
naast op de foto ziet en al heel lang 
geen dienst meer doet als horeca-
gelegenheid. Wie wil er in zijn 
of haar fotoalbums en geheugen 
duiken? (Ansichtkaart Arjan Koning.)

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. 


