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Wedstrijdfoto’s in de toren
In de komende week staat het oude dorp Valkenburg in het teken van
Neerlands Oudste Paardenmarkt, die traditioneel op de tweede woensdag in
september wordt gevierd. Dit jaar vindt de 1064e editie plaats.
Ter gelegenheid van de paardenmarkt is er vanaf zaterdag 6 september in de
kerktoren aan het Castellumplein een expositie van foto’s die zijn ingezonden
voor de fotowedstrijd in de Week van Nieuw Valkenburg (24-30 mei 2008).
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Niet alleen zijn de prijswinnende foto’s te zien, ook is er een selectie van
andere inzendingen tentoongesteld. Op zaterdag 6 september is de toren
geopend van 10.00 tot 12.30 uur. De toegang bedraagt € 1,20, voor
kinderen tot en met 12 jaar is dat € 0,70. Organisatie: Stichting De Toren,
Vereniging Oud Valkenburg en Project Locatie Valkenburg.
Op woensdag 10 september, tijdens de ‘mart’, zoals de Valkenburgers het
feest noemen, bent u van harte welkom in de toren van 10.00 tot 13.00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om de toren voor of tijdens de mart te
bezoeken? Op de zaterdag na de mart is het Open Monumentendag. Dan is
de toren GRATIS toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.

Overigens blijft de expositie in elk geval de hele maand september te
bezichtigen. De toren is dan elke zaterdag open van 10.00 tot 12.30 uur. Naast de fototentoonstelling is er ook een
scala aan Romeinse voorwerpen te bewonderen die in of rond Valkenburg zijn gevonden tijdens verschillende
opgravingen. En: klim eens naar boven! Vanaf de trans hebt u prachtig uitzicht op het voormalige marinevliegkamp.
Wilt u meer weten over Neerlands Oudste Paardenmarkt. Kijk dan op www.demart.nl. Het feestprogramma vindt u op
www.oranjeverenigingvalkenburg.nl.

