
De gemeente Valkenburg heeft  subsidie 

verleend voor de aanschaf van moderne 

presentatieappratuur, een computer en een 

scanner.  

Naast het opstarten van een website zijn we bezig 

om met meer moderne middelen aan de weg te 

timmeren. Daarmee kunnen we de Valkenburgers 

op een eigentijdse wijze iets laten zien van de 

historie van ons dorp. Ook hopen we meer 

mensen te bereiken die ons kunnen voorzien van 

informatie en foto’s over ons dorp. Inmiddels is 

op de vierde verdieping van de toren tijdens de 

openingstijden een dvd-presentatie te zien van een 

film over Valkenburg in 1963. Wij zullen de 

komende tijd meer films op deze wijze gaan 

vertonen. Ook kunnen fotopresentaties op deze 

wijze getoond worden. Door aanschaf van een 

computer met scanner hebben we meer 

mogelijkheden om foto’s ed te digitaliseren en 

kunnen we meer laten zien. Voor het presenteren 

in een zaal is een beamer (digitale projector) 

aangeschaft. Voor al deze moderne middelen 

heeft de gemeente Valkenburg onze vereniging 

een fikse subsidie verleend. Waarvoor dank. 
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Op 11 februari as gaat de website van onze 

vereniging de lucht in. Studenten van de 

Hogeschool in Leiden hebben als studieproject 

een website ontworpen voor onze vereniging. 

Wethouder Nelly Smits zal de officiële eerste 

bezoeker zijn. Hans van der Does heeft het 

beheer van de site op zich genomen en heeft al 

veel informatie en fotomateriaal op de site staan. 

De komende tijd zal daaraan verder gewerkt 

worden. Ook de Valkenburgers worden 

opgeroepen om informatie met onze vereniging 

uit te wisselen. Dat kan  via een zgn. 

discussieplatform op de website. 

Wij hopen dat de website zal uitgroeien tot een 

levendig platform waarop voortdurend weer 

nieuwe dingen te ontdekken zijn. Wij als 

vereniging doen daar ons best voor. Ideeën en 

suggesties van bezoekers zijn uiteraard ook van 

harte welkom. 

 

Kom na 11 februari aanstaande een kijkje nemen 

op www.oudvalkenburgzh.nl 

 

Nieuwsbrief nr. 1, februari 2005 

Aan: 
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Wij zijn nu een thema-avond aan het 

voorbereiden over de historie van vliegveld 

Valkenburg. De Vereniging Oud-Wassenaar 

heeft vorig jaar een dergelijke avond laten 

verzorgen door de afdeling Maritieme historie 

van het ministerie van Defensie. Naar dit 

voorbeeld hopen wij ook in Valkenburg de 

historie van ons vliegveld levendig te houden, 

zeker nu er voor het vliegveld geen toekomst 

meer is. 
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De vliegtuigsquadrons 320 en 321 zijn inmiddels 

opgeheven. Vele jaren waren zij gehuisvest op 

het vliegveld. Ook deze herinnering willen wij 

levend houden. Daarom willen wij in de toren 

een expositie inrichten over de historie van deze 

beide squadrons. 

Meer nieuws hierover volgt. 
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De toren heeft inmiddels een vaste 

telefoonverbinding. (tel.nr. 4010217). Hiervoor 

is  een ADSL-verbinding aangevraagd om 

zonodig over internet te kunnen beschikken. 

Meer informatie hierover binnenkort op onze 

website. 
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Voor actuele nieuwtjes kunt u ons na 11 februari  

vinden op  

WWW.OUDVALKENBURGZH.NL 
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Als historische vereniging is het van groot belang 

te beschikken over naslagwerken. Wij  willen 

daarom beschikken over alle bestaande literatuur 

over Valkenburg. In het verleden is daarvoor al 

een literatuurlijst opgesteld. Deze zal zsm op de 

website gepubliceerd worden. Wij zijn nu bezig 

om via internet ed zoveel mogelijk literatuur over 

Valkenburg te verzamelen en zonodig aan te 

kopen. Mochten er leden zijn die boeken willen 

afstaan die wij nog niet in bezit hebben. Deze 

kunnen altijd bij een van onze bestuursleden 

worden ingeleverd. Daarvoor alvast onze dank. 
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 In januari heeft het verenigingsbestuur overleg 

gevoerd met de Stichting De Valkenburgse Toren 

en de gemeente over een beheers– en 

gebruiksovereenkomst van de toren. Zeker met 

het oog op de KRV-fusie is het van groot belang 

de onderlinge verhoudingen duidelijk en goed te 

regelen in een overeenkomst. De gemeente is in 

de rolverdeling hoofdzakelijk als louter eigenaar 

aan te merken. De stichting gebruikt en beheert 

de toren als museum en huurt het voor dat doel 

van de gemeente. Onze vereniging is gebruiker 

van de toren en staat de stichting bij in het 

bereiken van haar doelstelling om de museale 

functie van de toren te versterken. De stichting 

zou daarom beter Stichting Museum De 

Valkenburgse Toren kunnen worden genoemd. 

Overwogen wordt de naamgeving aan te passen, 

opdat de functie ook in de naam beter tot uiting 

komt. Op deze wijze zijn de stichting en de 

vereniging als een twee-eenheid aan te merken 

die een gezamenlijke functie hebben om de 

historie van ons dorp levendig te houden. 
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