
Blijvende herinnering aan het 

marinevliegkamp 
 

Er worden verschillende initiatieven ontplooid 

om een blijvende herinnering aan het 

vliegkamp over te houden. Het bestuur van 

onze vereniging is van mening dat zolang het 

vliegveld er nog is - en dat kan mogelijk nog 

een flink aantal jaren duren - we zoveel 

mogelijk bestaande monumenten op de 

huidige locatie moeten behouden. Zodra het 

vliegveldterrein niet meer bewaakt zou 

worden, dan moet er een goede bestemming 

zijn voor verschillende monumenten, zoals de 

poortwachter Neptune 216, het MLD-

monument en de Karel Doorman-bel. 

Afgesproken is dat we een brief schrijven aan 

de betrokken instanties waarin we als bestuur 

ons standpunt meedelen en aandacht vragen 

voor onze zorg over deze monumenten. 

Voorop moet staan, dat deze behouden blijven 

en dat daar een passende plaats voor wordt 

gevonden. 

 

Oprichten Historisch Centrum in de 

regio Holland Rijnland 
 

Er wordt een start gemaakt met het oprichten 

van een Historische Centrum voor onze regio. 

Dit houdt in dat er – om te beginnen – wordt 

gewerkt aan een website. Het is de bedoeling 

dat via de website inventarissen van archieven 

en algemene historische informatie over de 

streek, wordt aangeboden.  

Met het bestuur van onze vereniging zal 

daarover in september een overleg 

plaatsvinden, waarin de plannen nader worden 

toegelicht. Daarnaast kunnen wij uiteenzetten 

wat onze activiteiten zijn.  

 

Aankoop vitrinekast voor Ravelli-

aardewerk 
 

De gemeente Valkenburg heeft een bedrag 

gereserveerd voor de aankoop van een 

vitrinekast om in de toren Ravelli-aardewerk 

ten toon te stellen. We hebben daarvoor een 

geschikte plaats gevonden op de eerste etage 

van de toren. Het wordt een hang-vitrinekast 

in het halletje voor de expositieruimte. De 

leverancier van de bestaande vitrinekasten 

voor de Romeinse expositie wordt benaderd 

voor het maken van een bijpassende kast. 
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Expositie t.g.v. het 75-jarig bestaan 

van Oranjevereniging  Wilhelmina 

 
Het bestuur van Oranjevereniging Wilhelmina 

heeft onze vereniging verzocht volgend jaar mee 

te werken aan een expositie in de toren ter 

gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 

Oranjevereniging.  Uiteraard zullen wij daar 

graag aan meewerken en fotomateriaal 

beschikbaar stellen. 

 

Ledenwerfactie 
 

Vóór en tijdens de paardenmarkt zal een grote 

ledenwerfactie worden gehouden. Huis-aan-huis 

zal een flyer worden verspreid en op de 

paardenmarkt zal een kraam worden bezet, waar 

de vereniging een presentatie geeft van haar 

activiteiten. Ook zal de toren dan te bezichtigen 

zijn. 

 

Algemene ledenvergadering 
 

In oktober wordt weer een algemene 

ledenvergadering worden gehouden. In deze 

vergadering wordt financiële verantwoording 

afgelegd over de afgelopen jaren en zal de 

begroting voor het komende jaar worden 

gepresenteerd. Dan zal worden voorgesteld de 

contributie met een klein bedrag te verhogen.  

Ook zal een nieuw bestuurslid voor benoeming 

worden voorgedragen in de vacature die is 

ontstaan door het overlijden van Arie Oosterlee.  

Na de pauze zal een filmpresentatie worden 

gegeven over ons oude dorp. 

 

Website www.oudvalkenburgzh.nl. 

 
Aan de website wordt nog steeds volop gewerkt. 

De webmaster Hans van der Does zou  graag 

wat meer feedback krijgen van de bezoekers van 

de site. Dat geeft inspiratie om nieuwe ideeën te 

ontwikkelen en  te verwezenlijken. Het 

gastenboek wordt helaas weinig voor dit doel 

benut. We gaan in ieder geval door op de 

ingeslagen weg en hopen de website geleidelijk 

van nog meer informatie te voorzien. Het 

contract met de provider is inmiddels gewijzigd 

omdat het geheugengebruik door de hoeveelheid 

foto’s behoorlijk was toegenomen. Er zijn nog 

steeds ideeën, maar ook die van jou zijn van 

harte welkom. Binnenkort hopen we te starten 

met een rubriek voor de jeugd.  

 

Cultureel erfgoed 
 

De gemeente Valkenburg is in het bezit van vele 

culturele bezittingen, zoals kunst en 

herinneringen aan het verleden. Het bestuur van 

onze vereniging zal met de gemeente contact 

opnemen om te overleggen hoe deze bezittingen 

voor de toekomst het best bewaard kunnen 

blijven, nadat de gemeente is gefuseerd met 

Katwijk en Rijnsburg. De voorkeur gaat uit naar 

een locatie binnen de grenzen van ons dorp. 

 

Boek over Romeinse tijd 
 

Het boek over Valkenburg in de Romeinse tijd 

is in een vergevorderd stadium. Het manuscript 

zal door het bestuur worden opgevraagd om te 

bezien of het voldoet aan de verwachtingen. 

Helaas zijn er nog onvoldoende financiële 

middelen om het boek in drukvorm uit te 

brengen. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe 

fondsen 

 

Wie weet wat dit is?  
 

Onderstaande afbeelding toont een  voorwerp, 

dat is gevonden op de kwekerij van de 

gebroeders Ravensbergen op het Duyfrak in een 

akker nabij de Rijn.  

Het bestaat uit een ijzeren uiteinde dat een 

tandwiel geweest moet zijn, met daarin een 

houten as, die taps toeloopt. In deze as zitten 

smeedijzeren nagels, verspreid over het gehele 

oppervlak volgens een zeker patroon. 

Graag horen wij wat jij denkt dat het is. 
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