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Herkenbroekerweg 6, 6301EH Valkenburg
+31 6 39 20 73 99

BED & BREAKFAST

Dé perfecte start voor een
mini-vakantie in het Heuvelland...

www.lefaucon.nl

350+ reviews

-10%
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 Allrevo
 www.allrevo.nl

Voor kleine en grote 
klussen. In en om uw 
woning of bedrijfspand.

Het museum herbergt een grote collectie historische
Landbouwwerktuigen, machines en tractoren 
Open op zondag en woensdagmiddag van april t/m. september

www.boerderijmuseumschimmert.nl

Inlijsten Restaureren Taxeren

Inkoop en verkoop van aan Limburg gerelateerde kunst.

Reinaldstraat 39-41, 6301 EB Valkenburg
info@marx-en-marx-kunst.nl
John: 06 - 20648165
Frank: 06 - 53294746
www.marx-en-marx-kunst.nl

 Openingstijden: zaterdag en zondag van 13:00 uur - 17:00 uur.
Overige dagen van de week op persoonlijke afspraak

Reinaldstraat 39-41, Valkenburg a/d Geul
Eigen parkeerplaats, achter de galerie

• Personal training
• Online coaching
• Small group training
• Groepslessen
• Pre- en postnatale training
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Iedereen met psychische, sociaal-maatschappelijke 
en/of psychiatrische problematiek heeft recht op 
gepaste huisvesting en goede ondersteuning.”
Stichting Zonnewende in gemeenten Maastricht-
Heuvelland en gemeente Parkstad is een 
betrouwbare zorgaanbieder die bovenstaande 
samen met u wil waarmaken. Vanuit onze 
kernwaarden menselijk, huiselijk, betrouwbaar en 
persoonlijk, werken wij op een professionele wijze 
met u aan uw doelen en wensen. 

Wij bieden de volgende 
diensten aan:

- Beschermd wonen 
- Individuele begeleiding
- Dagbesteding

Telefoonnummer:
043 6098200 / 045 5456576
Email: info@zonnewende.net
www.zonnewende.net 

 Hekerbeekweg 84, 6301 valkenburg
 +31 (0)433112880 -  info@hetbukske.nl -  www.hetbukske.nl

‘T Bukske Kinderspeelboerderij

Net buiten het centrum van Valkenburg.
Kom genieten van het uitzicht, dieren, 

lekker eten, drankjes & speelassortiment

Binnenspeeltuin

Kinderboerderij

Skelterbaan

Buitenspeeltuin

Thuis in verkoop,
aankoop en taxaties!
 www.lindavastgoed.nl

DM Metaal 
Metaal - Recycling en ontruimingen

Dmvalkenburg@outlook.com
NL • BE •DE | 06 25161642 | +31 6 25161642

ZONNESTUDIO VALKENBURG
Plenkertstraat 19, 6301 GK Valkenburg, Nederland - +31 43 850 2330

zonnen 
vanaf 
€12

Een 
moment 

voor 
jezelf?

Kom 
zonnen!

Ilona Lucia is een plek om 
thuis te komen bij jezelf. Zij 
verzorgt sinds 2012 yogalessen 
in Valkenburg op een authentieke 
en aandachtvolle manier. Na een 
yogales voel je je energie weer 
stromen. Is er ruimte in je 
lijf en voel je je weer ermee 
verbonden. Je kunt bij Ilona 
Lucia terecht voor de zachtere 
yogavormen zoals yin yoga, 

zachte vinyasa yoga, yoga nidra, 
restorative yoga.

www.ilonalucia.com
info@ilonalucia.com

Therapeutische
Massage

Kim Kloweit 
î 0031 (0) 43 311 64 74
Neerhem 19 • 6301CD Valkenburg

Uw vloer en
raam bek leding special is t …

Aan de Fremme 9 - Margraten

06-46220911 (ook whatsapp)
info@christelvdsanden.nl

www.christelvdsanden.nl

15 januari  t/m 2 april 2023 Ans Lemmens  - Target

29 januari t/m 16 april 2023 Kijkje achter de coulissen - Eigen collectie Museum Valkenburg  *1
 Peter Slegers – Trilogica
 Tom Luijten – digitale kunst/NFT: Lezing 24 februari 19 uur
9 april t/m 4 juni 2023 Annemiek Jongen

22 en 23 april 2023 Atelier op tafel *2
23 april t/m 16 juli 2023 Crises en catastrofes in Valkenburg

30 april t/m 23 juli 2023 Arthur Caius, Core. Spronken, Varpu Tikanoja, Marjori Overdijk en Ree Meertens *3
 Eugène Laudy *4
11 juni t/m 20 augustus 2023 Frans Lemeer *5
23 juli t/m 24 september 2023 Klassiek ballet in Valkenburg *6
30 juli t/m 15 oktober 2023 Thema’s en variaties: Ten Hoopen en leerlingen *7
 Harry Heuts / Leo Disch fototentoonstelling Mamelis
27 augustus t/m 5 november 2023 Loek Groenendijk en Frans Duckers
1 oktober t/m 5 november 2023 Bokkenrijders en Stadsbrand 1773

22 oktober t/m 22 januari  2023 Drie vrienden: Appie Drielsma, Jef Wishaupt en Gijs Gijsbers *8
19 november t/m 1 januari 2024 Kerstexpositie
29 januari t/m 16 april 2024 Dyon Scheijen
29 januari t/m 16 april 2024 Charles Quadvlieg

planning

exposities

exposities 2023

van Limburgse kunstenaars
Maak kennis met unieke werken van Limburgse kunst bij Museum Valkenburg. De collectie bestaat uit voorwerpen van groot historisch belang en werken van Limburgse kunstenaars. In de 
benedenzalen zijn wisselexposities te zien van Limburgse kunstenaars als Charles Eyck, Gène Eggen, Rob Graafland, Jacques Vonk, Rob Brouwers. Ook worden regelmatig werken geëxposeerd 
van Amsterdamse Limburgers zoals Lei Molin, Ger Lataster en Pierre van Soest. De bovenverdieping is het terrein van hedendaagse jonge kunstenaars: zij laten werk zien dat steeds weer verrast. Er 
worden regelmatig vernissages en lezingen gehouden over kunst en historie. Op deze pagina ziet u het overzicht van de geplande exposities 2023 en begin 2024. De highlights voor dit jaar worden 
nader toegelicht. Kijk voor een actueel aanbod op: www.museumvalkenburg.nl
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8Kijkje achter de coulissen - Eigen collectie Museum Valkenburg 
29 januari t/m 16 april 2023
Museum Valkenburg heeft afgelopen jaren veelvuldig aanvragen 
gedaan voor  bruiklenen voor tentoonstellingen uit de Collectie 
Nederland. Een twintigtal werken bleef in langdurige bruikleen in het 
depot van het museum.  Die werken, van o.a. Lei Molin, Ger Lataster, 
Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen mede de kern van de 
tentoonstelling. In het ver-leden zijn er ook belangrijke schenkingen en 
zelfs privé- collecties aan het museum gedaan. Al deze werken zijn te 
zien tijdens de tentoonstelling.

Atelier op tafel 22 en 23 april 2023
Vijftien Limburgse kunstenaars bieden dat weekend hun werk te koop 
aan in het museum

Arthur Caius, Core Spronken, Varpu Tikanoja, Marjori Overdijk en 
Ree Meertens
30 april t/m 23 juli 2023
Grote namen in Museum Valkenburg. De internationaal bekende 
Arthur Spronken wordt samen met zijn te vroeg overleden vrouw 
Varpu Tikanoja, zoon Caius en dochter Core, met hun respectievelijke 
echtgenoten, allen kunstenaars. Deze tentoonstelling werd met groot 
succes getoond in het museum van Vaasa in Finland en is ook te zien in 
het museum.

Eugène Laudy 30 april t/m 23 juli 2023
In Valkenburg schilderde Eugène Laudy (Heerlen 1921 – 1995) het 
koorgewelf van de kerk in Broekhem. Deze koorschildering markeert 
het begin van de lange carrière van Eugène Laudy als kunstenaar. In 
de vijftig jaar daarna maakt hij veel wandschilderingen, mozaïeken en 
glas-in-loodramen, maar ook schilderijen, sculpturen en bijvoorbeeld 
wandkleden. De expositie in Museum Valkenburg geeft een kleurrijk 
overzicht van deze veelzijdige kunstenaar. 

Frans Lemeer 11 juni t/m 20 augustus 2023 / Bovenzaal
Frans Lemeer, geboren in 1950 te Meerssen, werd opgeleid aan de 
Academie Beeldende Kunsten in Maastricht, o.a. in glas-in-lood ramen. 
Deze techniek was belangrijk voor zijn verdere, decoratieve stijl van 
schilderen. Zijn thema’s, met een luchtige zweem, zijn veelal gebaseerd 
op geschiedenis in de ruimste zin van het woord, achtergronden van 
religies en de complexiteit waarin we leven.

Klassiek ballet in Valkenburg 23 juli t/m 1 oktober 2023
Het museum besteedt aandacht aan de balletschool in Valkenburg. 
Deze werd opgericht in 1989 door balletdocente en choreografe Joke 
de Backer. Al eerder gaf ze balletles in de muziekschool in Valkenburg. 
In 2016 werd de school overgenomen door balletdocente Chantalle 
Meewis. In vogelvlucht wordt de geschiedenis van het ballet en van 
deze bijzondere balletschool in Valkenburg verteld. In een serie 
fotoportretten van jonge en oude leerlingen wordt duidelijk wat ballet 
voor hen betekent! 

Thema’s en variaties  30 juli t/m 15 oktober 2023
Paul Hugo ten Hoopen & zijn leerlingen,  kunstenaars van de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten Catrien van Amstel – 
beeldhouwer, Onno Boerwinkel – schilder  Frank Boom- schilder, 
Barbara ten Holt – schilder, Mira Peters – schilder, Gerrit de Weerd- 
schilder, Thijl Wijdeveld- beeldhouwer
Paul Hugo Ten Hoopen, (Doetinchem 1927). In de jaren 
1969-1992 was ten Hoopen zelf hoogleraar aan de 
Rijksacademie in Amsterdam en vanaf ca. 1960 waren er 
talloze solo- en groeps-tentoonstellingen van hem te zien. 
Ten Hoopen heeft in Limburg vele malen geschilderd. Deze 
en andere schilderijen zijn te bewonderen in het museum, 
samen met door hem uitgenodigde bovengenoemde 
leerlingen.

Drie vrienden: Appie Drielsma, Jef Wishaupt en Gijs Gijsbers 
22 oktober 2023 t/m 22 januari 2024
De internationaal bekende  en veelzijdige Joodse kunstenaar 
Appie Drielsma ( 1937-2014) was ook docent in Tilburg en aan de 
Jan van Eyck academie. Grote werken van zijn hand zijn de deuren 
van de St, Servaasbasiliek en van de Synagoge in Meerssen , het 
Herdenkingsmonument  in Mauthausen, het Oorlogsmonument in 
Den Haag en Gulpen. Daarnaast maakte hij portretbustes van Albert 
Schweitzer, Miles Davis en een beeld van koning Willem-Alexander. 
Alle te zien op de tentoonstelling.
Jef Wishaupt (1940) Edelsmid en beeldhouwer. Zijn werken zijn op 
veel plaatsen in Nederland  en het buitenland te bewonderen in 
de publieke ruimte, zelfs in Siberië voor de IBM-vestiging. Tevens 
ontwerper van prachtige sieraden. Ontwerper van Onderwijsprijs 
Geneeskunde van Universiteit Maastricht
Gijs Gijsbers 1935 -1975)Hij volgde zijn opleiding in Perugia en 
Maastricht. Voor hem waren kleuren het uitgangspunt zij gaven vorm 
aan zijn innerlijke belevingswereld, maar zij spelen ook een autonome 
rol en laten veel aan de verbeeldingskracht van de kijker over. 
Veelbelovend kunstenaar met tentoonstellingen in het van Abbe-
museum in Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht en Schunck 
Heerlen. Helaas veel te vroeg overleden door aanrijding met een 
spookrijder.
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Ontdek de geschiedenis van Valkenburg: de mergel, de Romeinen, de ruïne en het toerisme

Op de middenverdieping van Museum Valkenburg worden allerlei thema’s over de geschiedenis van Valkenburg toegelicht met film, schilderijen, prenten en tekeningen. Op deze 
pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste thema’s. Beleef de reis door de tijd in het museum.

Speurtocht kinderen
In Museum Valkenburg is een vaste expositie over het Rampjaar 
1672, Kasteel Valkenburg opgeblazen. Speciaal voor kinderen is er 
hiervoor een kinderspeurtocht in het museum uitgezet, waar echter 
ook ouderen heel goed aan mee kunnen doen! Aan de hand van de 
foto-speurtocht word je meegenomen naar 1672 en krijg je te zien hoe 
het kasteel verwoest is. De allerkleinsten kunnen op zoek naar de 10 
musketiers die her en der verstopt zijn. Deze kinderspeurtochten zijn 
gratis bij het museum te verkrijgen. 
Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding gratis entree in 
Museum Valkenburg.
 

Restauratieatelier
Altijd al willen weten hoe een opgravingsonderzoek in z’n werk gaat? 
Of heb je zelf iets gevonden en wil je weten wat het is?  
Kom kijken of help zelf mee puzzelen met de duizenden scherven, het 
reconstrueren van verschillende objecten of het documenteren van 
opgravingsmateriaal.
Onze archeologische werkgroep houdt zich bezig met divers 
opgravingsmateriaal uit de geschiedenis van de gemeente Valkenburg 
aan de Geul. Hier kun je zien hoe opgravingsresultaten worden 
verwerkt. We onderzoeken het overgebleven materiaal, determineren 
het en restaureren de objecten.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Iedere woensdag van 14:00 tot 16:00 uur op de 2e verdieping Museum 
Valkenburg.
Voor vragen en opmerkingen kun je ons een e-mail sturen: 
archeologie@museumvalkenburg.nl

Limburgse Geologische Vereniging
De Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Limburg is een 
bloeiende vereniging, met ruim 300 leden. Veel mensen, jong en 
oud komen op deze wijze letterlijk in aanraking met de historie 
van geologisch het meest interessante stukje van ons land. Het 
onderzoeken en uitdragen van de kennis van de geologische historie 
is en blijft de missie van de vereniging. Sinds 1971 is een uitgebreide 
collectie fossielen en gesteenten te zien in het Museum Valkenburg.
Heb je zelf een fossiel of steen gevonden en wil je er meer over weten? 
Of heb je een andere vraag over geologie? Kom dan naar een van 
de bijeenkomsten, steeds de 2e dinsdag van de maand in Museum 
Valkenburg. Ook niet-leden zijn van harte welkom, ook voor vragen 
over de geologische vereniging, excursies, boeken, tijdschriften, 
mineralen, gesteenten en/of fossielen. Als u het leuk vindt, kunt u ook 
lid worden.
Wanneer: Iedere 2e dinsdag van de maand
Aanvang: 19.30 uur, Museum Valkenburg

Limburgse mergel
Reis mee terug naar het ontstaan van de Limburgse 
mergel. Bekijk de miljoenen jaren oude dieren- en 
plantenwereld die in vorm van fossielrijke kalksteen 
in de regio te vinden is. Dit samen met de vele 
interessante gesteenten die in Limburg voorkomen 
is te zien in de Geologiezaal van het museum. 
Speciale aandacht gaat bij het Felderkabinet uit 
naar de gebroeders Felder die in de 20e eeuw 
veel hebben bijgedragen aan de kennis van de 
Limburgse geologie.

Vuursteen en de prehistorische mens
Uit vondsten van bewerkte vuursteen is gebleken 
dat de Neanderthalers al 200.000 jaar geleden 
het Geuldal bevolkten. Vuurstenen werktuigen 
zijn de bewijzen van de aanwezigheid van de 
prehistorische mens. In de late steentijd, zo'n 5500 
jaar geleden, settelden jagers en verzamelaars 
zich in het Geuldal. De vuursteenmijnen werden 
op grote schaal geëxploiteerd; vuursteen was een 
populair exportproduct. Hiermee had Valkenburg 
destijds de eerste industrie. Het museum toont een 
uitgebreide collectie van verschilende vuurstenen 
artefacten en laat je kennis maken met het 
bewerken van de vuursteen.

De Romeinen
De Romeinen kwamen in het jaar 53 voor 
Christus naar onze regio. Bij Valkenburg liep de 
oude Romeinse verbindingsweg (Via Belgica) 
van Boulogne-sur-Mer (in Frankrijk) naar Keulen 
(Duitsland). De Romeinen vestigden zich hier 
en bouwden luxe villa´s, die we nu met grote 
boerderijen kunnen vergelijken. Op de vruchtbare 
lössgronden verbouwden ze graan voor de legers, 
die aan de Romeinse limes (grenzen) verbleven.  
Ontdek hoe de Romeinen hun beschaving in deze 
regio vormgaven met wegen, luxe ingerichte villa's, 
en wat ze hun overledenen meegaven in het graf. 

Kasteel van Valkenburg
In de Middeleeuwen regeerden de machtige 
Heren van Valkenburg over een gebied zo groot 
als het huidige Zuid-Limburg. Vele pogingen 
werden ondernomen door vijandelijke troepen 
om het vestingstadje in te nemen. Ontdek wat 
het rampjaar 1672 uiteindelijk voor Valkenburg 
betekende. In schilderijen, prenten en tekeningen 
wordt het verhaal samen met de archeologische 
vondsten uit Valkenburg van het eens zo machtige 
Land van Valkenburg verteld. Toerisme

Landschap, natuurschoon en rust zijn al anderhalve 
eeuw sleutelwoorden om toeristen, aanvankelijk 
de welgestelde elite, naar Valkenburg te trekken. 
In de loop van de tijd, zeker in de jaren ‘50 en 
erna is Valkenburg een populaire bestemming 
gebleken voor alle doelgroepen. Zwijmel in de 
Toeristenkamer van het museum met de vele 
nostalgische prenten en voorwerpen naar vakanties 
van weleer.

Speurtochtrampjaar

zoek de 10 musketiers
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Op de middenverdieping van Museum Valkenburg worden allerlei thema’s over de geschiedenis van Valkenburg toegelicht met film, schilderijen, prenten en tekeningen. Op deze 
pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste thema’s. Beleef de reis door de tijd in het museum.
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MAASTRICHT

Simon Lévelt Maastricht, de plek voor koffie- en 
theeliefhebbers! Meer dan 24 soorten koffie, 
150 soorten thee en iets lekkers voor erbij.
Loop binnen, proef de wereld en verrijk je smaak!

Wycker Brugstraat 21A, Maastricht
www.simonleveltmaastricht.nl

Image used courtesy of Anne Geddes © 2018

In Nederland overlijden 2 baby’s per dag 
door vroeggeboorte en 10 baby’s per dag 
ondervinden blijvende gevolgen.

Tijd voor actie! 

Een initiatief van Fonds Gezond Geboren

strongbabies.nl

A-Parket 
Valkenburg

Massief eiken visgraat specialist 
Wij leggen ook alle soorten houten vloeren 

en schuren bestaande vloeren.

E-mail: damir-grle@hotmail.com
Tel.nummer: 06 26 31 99 20

Grote straat Centrum 41
+31 (0)43-601 2565

info@da-pio.nl
www.da-pio.nl

Happy Frites is uw ambachtelijke fritesbakker. 
Bij Happy Frites worden de aardappelen vers 

voorgebakken en bij uw bestelling afgebakken. 
Hierdoor blijven de frites van perfecte kwaliteit en 
kunt u genieten van een ware smaaksensati e. Stap 

eens binnen en geniet van het ambacht!

 Cremerstraat 2A - 6301 GE, Valkenburg
 +31 (0)43 855 6975

 broekhem@happyfrites.eu
 happyfrites.eu

Heerlenseweg 34, 6371 HS Landgraaf • T 045 - 531 30 01 
info@hendriksIandgraaf.nI   •   www.hendriksIandgraaf.nI

gratis parkeren naast de winkel

ACCESSOIRES

HERENSCHOENEN

DAMESSCHOENEN

WANDELKLEDING

WANDELSCHOENEN

Steenkolenmijn Valkenburg
Op zoek naar het ZWARTE GOUD!

www.steenkolenmijn.nl

• Tele- en Datacommunicatie • VoiP / Hosted Telefonie / SIP
• Netwerken / Internet / ICT • Professioneel WiFi • Camerabeveiliging

Do-Ed Bouw en Renovatiewerken te Klimmen

Do-ed is een veelzijdig bouwbedrijf dat zich 
vooral bezig houdt met verbouwen, bouwen en 

renovaties van woningen! Of dit nu om een kleine 
verbouwing gaat of een volledig bouwproject, bij 
ons kunt u ervan uitgaan dat er goede communi-
catie is, eerlijk advies en betrokken zijn van begin 

tot einde! Bovendien leveren wij vakwerk en 
kunnen snel anticiperen bij veranderingen!

Ons doel is dan ook om een zo optimaal resultaat 
te leveren waar zowel klant maar ook wij voor 

100% tevreden over zijn..

Retersbekerweg 46 • 6343PK Klimmen
Telefoon: 06 255 74 160 • info@do-ed.nl

G Do-Ed-Verbouwingen

ROOS & BRUIN
luxe tweedehands merkkleding, tassen & accessoires 

Kom gezellig bij ons langs en waan je in Parijs. Onze winkel vind je in de 
mooie Lindenlaan op nr 9a. Heerlijk snuffelen tussen al het moois, met een 

frans muziekje op de achtergrond.
Ook kun je bij ons terecht voor een koffi etje met wat lekkers. 

Wij zijn woensdag t/m vrijdag open van 11:00-17:00 en op zaterdag van 13:00-17:00

Tot zo?    e roosenbruin_secondhand

Pastoor Sartonstraat 7 • Valkenburg a/d Geul 

www.phenomenailsvalkenburg.nl
043 852 1008
phenomenails.valkenburg
@phenomenailsvalkenburg
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Piet en Linda wensen u een leerzaam en 
smakelijke voortzetting van Valkenburg.

Louis van der Maesenstraat 1 - 6301 EA Valkenburg
043-6012413 - info@slagertraiteurvalkenburg.nl

Hondenliefde
Tr imsa l on

 Gulpen         06 41565802

VOOR AL UW DAKWERKZAAMHEDEN
Van Peltstraat 1 • 6301 JS Houthem Valkenburg •  Tel. 0682505719
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Vrienden
Al sinds 1977 is er een zelfstandige Stichting Vrienden van Museum 
Land van Valkenburg. De stichting draagt door de donaties van haar 
leden bij aan de activiteiten van het museum. Vriend worden kan 
voor  € 24,- voor twee personen. Daarnaast doneren de leden van de 
vrienden ook nog extra voor bepaalde tentoonstellingen en projecten. 
Als Vriend krijgt u:

• Vrij entree voor 2 personen
• Een uitnodiging voor exposities
• Een uitnodiging voor de halfjaarlijkse bijeenkomst met rondleiding
• Regelmatig een nieuwsbrief

Via het aanmeldformulier op deze pagina kunt u ‘Vriend’ worden. De 
betaling heeft u volledig zelf in de hand door € 24,- over te maken naar 
bankrekeningnummer van ‘Stichting Vrienden van Museum Land van 
Valkenburg NL 41 RABO 0152 8086 55. Vermeld bij mededelingen ook 
uw adres omdat wij die niet zien op onze afschriften en het ons helpt 
om uw betaling te koppelen aan de juiste persoon.

Begunstiger
Wilt u meer doneren aan het museum, wordt dan begunstiger en 
ontvang de volgende voordelen:

• Vrij entree voor 2 personen
• Een uitnodiging voor exposities
• Een feestelijke ontvangst met rondleiding aan het einde van het jaar
• 10% korting op aankopen in de museumshop
• Naamsvermelding in de hal van het museum.

Via het aanmeldformulier op deze pagina kunt u ‘Begunstiger’ worden. 
De betaling heeft u volledig zelf in de hand door tenminste € 50,- 
over te maken naar bankrekeningnummer van ‘Museum Land van 
Valkenburg’ NL59 RABO 0152 8298 65. Vermeld bij mededelingen ook 
uw adres omdat wij die niet zien op onze afschriften en het ons helpt 
om uw betaling te koppelen aan de juiste persoon.

Sponsor
De gemeente Valkenburg aan de Geul subsidieert het Museum met 
ongeveer € 50.000 per jaar. Maar het Museum moet zelf elk jaar ook € 
50.000 bij elkaar zien te krijgen door bezoekersinkomsten, subsidies, 
bijdragen van Vrienden en Begunstigers en door sponsoring. Om de 
inrichting en collectie actueel te houden zijn continue investeringen 
noodzakelijk. Hiervoor worden grote en kleine sponsors gezocht. Wilt 
u meedoen?

Het Museum kent hoofdsponsors, met vermelding op alle 
museumuitingen, in de categorieën:

Goud : vanaf € 30.000
Zilver: vanaf € 15.000
Brons : vanaf € 5.000

Naam geven aan een zaal : € 5.000; de naam van de sponsor wordt 
vermeld op een plaquette.
Sponsoring van bedragen tussen € 500 en € 5.000 wordt vermeld bij de 
betreffende tentoonstelling of ander evenement.

Sponsors van € 50 – € 500 worden als begunstiger vermeld op het bord 
in de gang ‘The Wall of Fame’.

De belastingdienst vermenigvuldigt uw gift zelfs. Mooi toch!

Schenken en nalaten
Het Museum heeft de ANBI-status: elke gift is aftrekbaar, maar daarbij 
geldt een drempel en een maximum. Het gehele bedrag zonder 
beperkingen aftrekken kan door ‘schenking bij acte’. Hoe? U komt 
schriftelijk met het Museum overeen vijf jaar lang een bepaald bedrag 
te schenken. Dan kan dit bedrag elk jaar in zijn geheel fi scaal worden 
afgetrokken. Het betreffende formulier kan men downloaden op de 
site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl  .

Goede doelen ontvangen vaak een legaat of (een deel van) een 
erfenis. Voor een dergelijke schenking moet men wél naar de notaris. 
Deze bestuursleden van het Museum kunnen u daarover informeren:

De heer Mr. F.E. Boon, bestuursvoorzitter
De heer K. Damhof, penningmeester

Gouden sponsoren:
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Stichting Fien Huth
Stichting Elisabeth Strouven

Zilveren sponsor:
Fonds Sociale Instellingen

Naamgever zaal: 
Kiwanis Valkenburg a/d Geul (Charles Eijck Zaal)
Stichting Jacques Vonk (Jacques Vonk Zaal)

Daarnaast hebben talloze instellingen, bedrijven en particulieren 
grotere of kleinere bedragen beschikbaar gesteld.

Stichting Museum Land van Valkenburg is door de belastingdienst 
aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een 
ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw bijdrage 
aan Museum land van Valkenburg is een mogelijke aftrekpost bij de 
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op www.anbi.nl en www.
daargeefjeom.nl.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over 
erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het 
algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld 
van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, 
kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting 
aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Museumshop
Veel gezien? Dan even uitrusten met een gratis kopje koffi e of thee in de Museumshop. U kunt er een fi lmpje bekijken van een lopende expositie. 
Daarnaast zijn er mooie boeken te koop over (regionale) kunst en historie. In vitrines liggen allerlei kunstvoorwerpen die ook te koop zijn. 

Openingstijden en prijs
Dinsdag t/m Zondag 13:00 – 17:00 uur.
Nieuwjaarsdag, 1ste paasdag, 1ste pinksterdag en 1ste kerstdag gesloten.
Entreeprijs € 8 Euro,  inclusief kopje koffi e of thee. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Museumkaarthouders gratis entree.

Museum Valkenburg is een vrijwilligersorganisatie met als doel om het museum in stand te houden om de geschiedenis en oorsprong van Valkenburg te vertellen én de bezoekers te trakteren op 
bijzondere kunst en cultuur vanuit Zuid-Limburg. Zonder subsidiënten, sponsoren, ‘vrienden’ en begunstigers kan het museum niet bestaan. 

AANMELDFORMULIER
Wordt u ook Vriend of Begunstiger?
Het museum draait op vrijwilligers en op de steun 
van vrienden en begunstigers!

Ja, ik word:

 Vriend van het Museum Valkenburg en   
 maak  € 24,- over op bankrekening   
 Vrienden

  
 Begunstiger van het Museum Valkenburg  
 en maak tenminste  € 50,- over op   
 bankrekening Museum

Voorletters:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Email:

Telefoon:



Svp sturen naar Museum Valkenburg

Adres
Grotestraat Centrum 31
6301 CW Valkenburg aan de Geul 
Tel: 043 6016394
Email: info@museumvalkneburg.nl 
Website: www.museumvalkenburg.nl 
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Telefoon:



Svp sturen naar Museum Valkenburg

Adres
Grotestraat Centrum 31
6301 CW Valkenburg aan de Geul 
Tel: 043 6016394
Email: info@museumvalkneburg.nl 
Website: www.museumvalkenburg.nl 
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Essential Movements is een "one stop shop” gezondheidscentrum 
waar zowel diverse vormen van therapie als training en coaching 

wordt aangeboden. Kortom alles onder 1 dak om het 
welzijn en welbevinden te behouden en waar nodig te verbeteren.

acupunctuur | Shiatsu | Ademcoaching | Ostheopatie
Psychologie | Lifestyle/Voedings advies | Gezinscoaching

Wim Hof methode | Fysiotherapie | Mental Coaching
(Kinder) Yoga | Teambuilding

Founder/Owner Essential Movements
info@essentialmovements.nl | www.essentialmovements.nl | 06-17301585

Energizing Body Mind and Soul
When you are bigger than your purpose you have a career, when your 

purpose is bigger than you, you have a calling.




 

Het Bat Therapeutisch Centrum Valkenburg biedt zowel reguliere als complementaire 
(alternatieve) therapieën aan.  

Onze therapeuten kijken over de grenzen van hun eigen specialisaties en vullen elkaar 
waar nodig aan bij het verminderen, verhelpen of voorkomen van uw klachten. Indien uw 

situatie daarom vraagt, bezoeken wij u aan huis. 

U kunt bij ons terecht voor:  

• Fysiotherapie (o.a. psychosomatiek, echografie, shockwave, dry needling,  
medical taping) 

• Revalidaties (orthopedisch, oncologisch, diabetisch, COPD & astma, covid/corona)  
• Craniosacraaltherapie  
• Acupunctuur 
• Manuele Therapie  
• Huid- en Oedeemtherapie 
• Orthomoleculaire Diëtetiek  
• Ergotherapie 
• Podotherapie 
• Bandages / Elastische Kousen 

Het Bat 3-5 
6301 DE Valkenburg aan de Geul 

+31 (0)43 6016691 
www.hetbatvalkenurg.com 

info@hetbatvalkenburg.com

U kunt bij ons terecht voor:
• Fysiotherapie (o.a. psychosomatiek, 

echografi e, shockwave, dry needling, 
medical taping)

• Revalidaties (orthopedisch, oncologisch, 
diabetisch, COPD & astma, covid/corona)

• Craniosacraaltherapie
• Acupunctuur
• Manuele Therapie
• Podotherapie
• Bandages / Elastische Kousen
• Susanne Taubitz - klassieke homeopathie

Het Bat 3-5
6301 DE Valkenburg aan de Geul
+31 (0)43 6016691
www.hetbatvalkenburg.com
info@hetbatvalkenburg.com

Het Bat Therapeutisch Centrum 
Valkenburg biedt zowel reguliere 
als complementaire (alternatieve) 
therapieën aan. Onze therapeuten 
kijken over de grenzen van hun 
eigen specialisaties en vullen 
elkaar waar nodig aan bij het 
verminderen, verhelpen of 
voorkomen van uw klachten. 
Indien uw situatie daarom vraagt, 
bezoeken wij u aan huis.

Stationstraat 17
6301 EZ Valkenburg a/d Geul

Tel.: 043-6012555
info@beersassurantien.nl
www.beersassurantien.nl

Stationstraat 17
6301 EZ Valkenburg a/d Geul

Tel.: 043-6012555
info@beersassurantien.nl
www.beersassurantien.nl

Stationsstraat 17 • Valkenburg
Tel.: 043-601 25 55

info@beersassurantien.nl • www.beersassurantien.nl

Grotestraat 49
6301 CW. Valkenburg

043 601 25 79 / info@restaurantgoudenleeuw.nl


