Valburg in de boeken
Ik kan me voorstellen dat wanneer je in een leuk dorp als Valburg woont, je soms wat
nieuwsgierig raakt naar hoe het hier vroeger was. Ja, er stonden kastelen. Ja, er waren
heel veel kroegen en bakkerijen. Ja, eerst stond de katholieke kerk op een andere plaats.
Ja, ook de molen stond voorheen ergens anders. Op internet is wel het een en ander te
vinden, maar met name in allerlei boeken over ons dorp kun je van alles teruglezen.
Toen onze eigen Dorpskrant in 2003
maar liefst 25 jaar bestond is er door de
redactie een ontzettend leuk, waardevol
en leerzaam boekje uitgegeven (142 blz.)
over ons dorpsleven. Prominenten uit het
dorp komen er in beeld, de molen wordt
in de schijnwerpers gezet, het 1200-jarig
bestaan van Valburg wordt gememoreerd
als het feest der feesten en het staat vol
met leuke verhalen. Daarnaast is het
ook ruim geïllustreerd. Het is een mooie
collectors item dat ontstaan is dankzij de
inspanningen van veel vrijwilligers uit ons
midden.
Wat jaren eerder, in 1993, kwam een
boekje uit (116 blz.) over dat 1200-jarig
bestaan (793-1993). Het is een prachtig
boek met verhalen over de sportverenigingen, over het station, de kerk, de tabakscultuur, literaire Valburgers, de wereldoorlogen en de middenstand. En er staat
nog veel
meer in.
Oude
foto’s en
plattegronden
maken
dit naslagwerk helemaal compleet. Heb je altijd al
willen weten hoe sommige dingen ontstaan zijn in Valburg, dan zijn deze twee boekjes absolute aanraders. In
een Valburgse boekencollectie zouden ze niet mogen
ontbreken.
Het in 1999 verschenen boek “Kiek op Valburg” is uniek
in zijn soort (256 blz.). Frans Mientjes fotografeerde alle
woningen in Valburg en bracht ze samen met Henk
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Willemsen, Bas Nab en Piet
Philipsen uit in een boek. Alle
huizen staan erin, zoals ze er
toen uitzagen, met de namen
van de bewoners. Anno 2021
zou dit met de wet op de
privacy niet meer mogen maar
voorlopig hebben we dit boek
maar mooi! Het is fascinerend
om er doorheen te bladeren
en om te kijken wie toen waar
woonde en om nu te zien hoe
de huizen zijn veranderd in
ruim 20 jaar. Daar waar huizen
nog herkenbaar zijn, zijn de meeste tuinen dat overigens niet. Het initiatief van toen is
nog steeds leuk en geeft een mooi en compleet beeld van ons dorp aan het eind van de
vorige eeuw.
Veel oudere foto’s zijn terug te vinden in het in 1973 verschenen “Valburg in oude ansichten” (80 blz.). Veel foto’s zouden het verdienen om in onze rubriek “Toen en nu” terug
te komen, zij het niet dat er van Valburg zelf maar 6 foto’s in staan. Vooral Zetten komt
aan bod. In die tijd was Valburg als gemeente dan ook wat groter dan nu. Gelukkig zorgt
de eerder genoemde Frans Mientjes voor een fijne aanwas van nieuwe oude foto’s voor
onze inmiddels vaste rubriek.
En als laatste is “Leven met de seizoenen op
landgoed de Mellard” noemenswaardig (144
blz.). Je komt niet zo makkelijk binnen in de
Mellard en het boek laat ook niet zo heel veel
zien van het interieur. Maar de buitenkant
en met name de natuur eromheen worden
uitgebreid belicht met woorden en beelden.
Het is bijna een kunstboek dat inmiddels 10
jaar geleden is verschenen.
(Oude) boeken over ons dorp. Ze zwerven
vast nog bij de een of de ander in de boekenkast. Als fervent verzamelaar van dit
soort boeken wilde ik ze natuurlijk graag
in mijn bezit krijgen en zonder enige moeite kon ik ze allemaal tweedehands kopen
op internet. En er zijn er nog genoeg in de aanbieding. Er staat veel op de website van
boekwinkeltjes.nl bijvoorbeeld.
Voor degene die geen genoeg kan krijgen van de geschiedenis van ons dorp en de
omgeving kan ik zeker de Historische kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o. aanraden. Twee maal per jaar wordt voor leden het kwalitatief hoogwaardige magazine “Oud
neis” uitgegeven en ieder jaar verschijnt het jaarboek “Terugblik”. Er is ontzettend veel te
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vertellen over Valburg maar er is nog veel te weinig opgeschreven. Met de
Dorpskrant proberen we steeds meer vast te leggen maar ook de historische kring is hier erg actief in. Je kunt zeggen wat je wilt. Ons dorp is klein
maar we hebben wel een echte geschiedenis.
Royan van Velse

Verkeersexamen
Hallo ik ben Rogier van Laar ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8.
En ik ga jullie iets vertellen over de verkeersexamens, theorie en praktijk.
- 30 Mei had groep 7/8 theorie-examen in een boekje van VVN (veilig verkeer Nederland).
We kregen best makkelijke vragen over wat je moest doen in een verkeerssituatie of je
moest wachten of door kon fietsen (lopen of rijden). Iedereen was uiteindelijk geslaagd!
- 8 Juni hadden we ons praktijkexamen. Alle kinderen uit groep 8 moesten hun fiets
meenemen. We werden een voor een uit de klas gehaald door de meester, we moesten
op de fiets een route fietsen die werd aangegeven door gele bordjes met zwart pijlen
erop. De meester fietste achter ons aan om ons te beoordelen. Toen we allemaal klaar
waren ging de meester met ons alle zes rond een tafel zitten en zei wat we beter konden
doen of anders.
We zijn allemaal geslaagd dus we kunnen veilig naar de middelbare school!
Rogier van Laar
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