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Voorwoord

Beste kunstliefhebbers,

Welkom bij de elfde expositie van Kunst in Valkenburg. De 
combinatie van de St. Gerlachuskerk en de omgeving van 
Château St. Gerlach is uniek en vormt een perfect decor om de 
verbeelding van de tentoongestelde kunstwerken helemaal tot 
uiting te laten komen. 

Kunst in Valkenburg (aan de Geul) is niet meer weg te denken. 
Een evenement, dat bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling 
van Valkenburg aan de Geul. In die context wil de gemeente de 
komende jaren nog meer initiatieven in Valkenburg stimuleren.

Al elf jaar zetten de initiatiefnemers van KiV, Maurice Stassen  
van Galerie & Beeldentuin Giardino en de gebroeders John 
en Frank Marx van Marx en Marx, er samen hun schouders 
onder. Met dit uniek en hoogwaardig kunstevenement geven 
zij ook dit jaar weer een belangrijke impuls aan cultuur in onze 
Geulstad. 

Ik wens de initiatiefnemers alle succes en hoop dat de vele 
bezoekers hun hart kunnen ophalen aan deze prachtige elfde 
editie van KiV. Er valt genoeg te bewonderen!

dr. Jan J. Schrijen
burgemeester Valkenburg aan de Geul
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Kunst in Valkenburg 

Kunst doet je goed 
 
Kunst levert een bijdrage aan de geestelijke gezondheid van men-
sen. Kunst doet je goed. Kunst helpt je te genieten van het leven.
Vanuit deze stelling ging de gemeente Valkenburg aan de Geul 
vanaf 2007, onder leiding van burgemeester Constant Nuijtens, 
nadenken over hoe men kunst een plaats kon geven in het te ont-
wikkelen wellness-concept. Een vergadering werd belegd door de 
gemeentesecretaris Louk Bongarts met zeer velen die op kunstge-
bied actief zijn in Valkenburg aan de Geul.  
Er ontstonden, na allerlei varianten te hebben doordacht, twee 
ideeën:
een tweejaarlijkse Stedelijke Kunstopdracht zal er worden ingesteld;
een jaarlijks terugkerende expositie van hoog niveau zal er georga-
niseerd gaan worden.

Om deze ideeën samen met de gemeente te verwezenlijken wer-
den een tweetal galerieën en een kunstenaar benaderd: Marx en 
Marx, Giardino en Con Tonnaer.

 
Tweejaarlijkse Stedelijke Kunstopdracht 

Men ging snel aan de gang met het ontwikkelen van een concept 
voor de Stedelijke Kunstopdracht, men stelde een Adviescommis-
sie samen die de kunstenaars selecteert, men zocht sponsoren en 
de opdrachtverlening ging van start. In 2018 is het vierde kunst-
werk geplaatst in het Kuurpark op de Cauberg.  



5

Jaarlijks terugkerende expositie: KIV 

Ook werd er zeer voortvarend gewerkt aan de totstandkoming 
van de eerste expositie. Er werd gekeken naar de mogelijkheid om 
deze te laten plaatsvinden in de Gemeentegrot. Helaas bleek deze 
schitterende ruimte voor de kunstwerken veel te vochtig te zijn. 
Vervolgens werd er in overleg met het kerkbestuur van de Sint 
Gerlachuskerk en met Camille en Judith Oostwegel van Oostwe-
gel Collection gekeken naar de mogelijkheden die de Schatka-
mer van de Gerlachuskerk en de Kloostergang van Château St. 
Gerlach boden. Deze bleken er volop te zijn met als resultaat de 
eerste expositie in maart 2008.

Deze eerste expositie die plaatsvond onder de naam Kunst In 
Valkenburg (KIV) was meteen een groot succes: in totaal waren 
er ongeveer 6.000 bezoekers waarvan alleen al op de 2de paasdag 
1250. Op 30-12-2008 werd de stichting Kunst in Valkenburg opge-
richt. Het doel van deze stichting is volgens de akte:
De promotie van Valkenburg aan de Geul als kunststad. 
Vanaf de tweede editie in 2009 is er een catalogus verschenen die 
gratis wordt gegeven bij een entreekaartje en worden er, verspreid 
over de hele gemeente, vlaggen en banieren opgehangen tijdens 
de KIV. 
In 2010 vond de opening voor de eerste keer in de bijzonder 
fraaie Sint Gerlachuskerk plaats. 
Na de expositie van 2011 heeft Con Tonnaer helaas moeten aange-
ven dat hij stopt met de mede-organisatie. Hij gaf te kennen het 
wat rustiger aan te willen doen. 
Wel is hij nog steeds aanwezig tijdens de expositie, nu vertegen-
woordigd door Galerie Marx en Marx.
Vanaf 2012 werd de organisatie 2 jaren lang versterkt door Galerie 
Inez Tummers. 
Sinds de expositie in 2014 doen er elk jaar gastexposanten mee.  

Zo zijn er tot nu toe regelmatig aanwezig geweest: Jan van den 
Bragt, Maria Verstappen, Hugo en Jill van der Aa.

KIV Inside - KIV Outside 

Op 9 juni 2013 werd voor de eerste keer KIV Outside geopend. 
Een buitenexpositie op het landgoed van Château St. Gerlach. 
Deze expositie wordt sinds 2015 tegelijk met KIV Inside geopend 
maar duurt tot oktober.

Kunst helpt je te genieten van het leven 

Verder werken aan Valkenburg aan de Geul als kunststad dat 
is waar wij een bijdrage aan hopen te leveren. Ook nu in 2018 
tijdens de 11-de KIV Inside en de 6-de KIV Outside.  
Graag willen we dat ook in de toekomst blijven doen, want:
Kunst doet je goed. Kunst helpt je te genieten van het leven.

     John Marx
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Beeldenpark bloeit op in 

Kuurpark Valkenburg

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in 2009 een 
Stedelijke Kunstopdracht ingesteld. Iedere twee jaar krijgt een 
veelbelovende kunstenaar opdracht om een kunstwerk in het 
Kuurpark in Valkenburg te realiseren. 

In 2011 werd die opdracht voor het eerst verleend aan de 
veelbelovende Belgische kunstenaar Stief Desmet. Het 
kunstwerk dat hij ontwierp heeft de naam ‘Monument for 
a broken Lion’.  Het beeld verwijst onder andere naar de 
voormalige Dierentuin Klant die in de vijftiger en zestiger  
jaren op de Cauberg gevestigd was.

Tom Claassen is de tweede kunstenaar die in 2013 in het 
Kuurpark een kunstwerk heeft gerealiseerd voor de Stedelijke 
Kunstopdracht. Het kunstwerk ‘BOUCCKH’ (bok) toont een 
kenmerkende combinatie van ernst en speelsheid, en refereert 
aan de ‘geuzennaam’ van de Valkenburgse inwoners (bokken).

In 2015 presenteerde de Maastrichtse kunstenaar Han van 
Wetering in het kuurpark zijn ‘Henriëtje’. De taal van Han van 
Wetering is symbolisch en vaak dubbelzinnig. De vrouw stelt 
een bruid voor en het skeletdeel tegelijk de vergankelijkheid. 

Afgelopen januari werd het vierde kunstwerk in het Kuurpark 
onthuld. Dit kunstwerk, genaamd ORB (for Monika), is 
gemaakt door Belgisch beeldhouwkunstenaar Johan Tahon.  

Met ORB creëerde hij een paardenlichaam met een 
mensengezicht, waarin ‘het zelfbewustzijn huist dat mensen 
onderscheidt van het dier’.

De stedelijke kunstopdracht wordt financieel mogelijk gemaakt 
door drie Valkenburgse topbedrijven (Casino Valkenburg, 
Thermae 2000 en Landal Kasteeldomein De Cauberg). De 
Provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul.
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Foto’s Etienne C.L. van Sloun
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Château St. Gerlach 
De smaak van vakmanschap  
Geniet van een lunch of diner met ingrediënten van het land-
goed in één van de in het kasteel gelegen restaurants. Strijk 
neer voor een latte macchiato, espresso of cappuccino van onze 
barista in de huiselijke kasteelhoeve.
 

Restaurant Château St. Gerlach 
 
De gastronomie waar Oostwegel Collection om bekend staat, 
proeft u terug bij Restaurant Château St. Gerlach. In dit luxe 
à-la-carte-restaurant kookt chef de cuisine Guido Le Bron de 
Vexela verfijnde, Frans georiënteerde gerechten met ingrediën-
ten van het landgoed en uit de regio. De voormalige woonver-
trekken van het kasteel vormen het decor van het restaurant. 
Een huiselijk, geborgen decor dat past bij de sfeer van een fami-
liebedrijf. De diverse salons hebben elk een eigen uitstraling die 
in harmonie is met de originele wand- en plafondschilderingen 
en bibliotheek.
 

Bistrot de Liège 

Proeven aan gerechten uit eigen tuin en de regio in de voorma-
lige woonvertrekken van Château St. Gerlach? De toenmalige, 
authentieke keuken, eetkamer en salon van Baron de Selys de 
Fanson in het kasteel onthullen herinneringen uit het verle-
den, terwijl de eerlijke keuken van Bistrot de Liège de smaak 
van nu brengt. De originele vloertegels en Luikse voorraadkast 

in de open keuken zorgen voor een intieme, serene sfeer. Bij 
mooi weer is het mogelijk om te lunchen of dineren op het 
Bistrot-terras.
 

Burgemeester Quicx, Coffee & More 

Burgemeester Quicx, Coffee & More, is de gezellige huiskamer 
in de kasteelhoeve naast de entree van Château St. Gerlach. De 
houten spanten en de eeuwenoude mergelmuren van dit koffie- 
en lunchconcept herinneren aan de tijd dat Quicx burgemeester 
van Houthem was (1820–1856). Houthem maakt tegenwoordig 
deel uit van de gemeente Valkenburg.
Wandelaars, fietsers, omwonenden en hotelgasten zakken op 
ieder gewenst moment van de dag weg in de comfortabele 
stoelen. Geen tijd? Dan maakt de barista een latte macchiato, 
cappuccino of lungo to go.
De lounge en het lunchgedeelte van de eigentijdse kasteelhoeve 
bieden de mogelijkheid om ontspannen te werken, te verzinken 
in gedachten of juist een gesprek aan te gaan. Huisgemaakte 
soep, ambachtelijk brood, boerenkazen en Limburgse vlaai 
prijken op het menu. Ook voor een glas wijn of bier kunt u in 
de voormalige woning van burgervader Quicx terecht.
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Marx & Marx ... Kunst uit Limburg

Na de oprichting van Marx & Marx in 1999, dus al meer dan 
18 jaar geleden, heeft de naamsbekendheid zich van Zuid-Lim-
burg verspreid tot ver erbuiten. Zowel in München, New York, 
Oxford, Curaçao, over geheel Nederland en in de euregio vindt 
u kunstwerken van meer dan 90 kunstenaars welke hun kunst-
werken aanbieden via Marx & Marx. 

Dit getuigt ervan dat de Limburgse beeldende kunst veel 
mensen aanspreekt en de service die Marx & Marx biedt tot de 
verbeelding spreekt. Een service die o.a. wordt gekenmerkt door 
persoonlijke aanpak en een totaalpakket op maat. 

Dit alles is tot stand gekomen door  onze koers te blijven varen 
die wij vanaf het begin van onze oprichting hebben ingezet: 

alleen maar aan Limburg gerelateerde kunst in onze galerie 
presenteren. Ons daardoor beperkend, maar ons daardoor ook 
specialiserend.

Onze collectie groeide de laatste jaren uit tot een grote
hoeveelheid werken die een fraaie doorsnede geven van de
Limburgse kunst uit de laatste honderdentwintig jaar. Er is 
welhaast geen plek in Zuid-Nederland waar zoveel werk van 
gerenommeerde en aankomende Limburgse kunstenaars bij 
elkaar is gebracht.

In de galerie, gelegen in Valkenburg aan de Geul, is een kwalita-
tief hoogstaande collectie aanwezig bestaande uit olieverfschil-
derijen, aquarellen, gouaches, tekeningen, etsen, zeefdrukken en 

www.marx-en-marx-kunst.nl
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beelden. Een groot deel van de verzameling bestaat uit figuratief 
werk, vormgegeven vanuit diverse kunststromingen variërend 
van poëtisch realisme tot feestelijk expressionisme.

U kunt bij ons niet alleen terecht voor inkoop en verkoop van 
Limburgse kunst, maar ook voor inlijstwerk, taxaties, onder-
houd, restauraties, advies, bemiddeling, Ook huren en huur-
koop behoort tot de mogelijkheden.

Tekenend voor de uitstekende service die wij u bieden is verder 
ook nog de gratis regeling voor gespreide betaling. 

Brengt U gerust eens vrijblijvend een bezoek aan de onze gale-
rie waar wij, John en Frank, u graag van advies voorzien.

tel: 043-6012560 | 06-53294746 | 06-20648165
info@marx-en-marx-kunst.nl
www.marx-en-marx-kunst.nl

Openingstijden:
vrijdag, zaterdag, zondag 13.00 uur - 17.00 uur

of op afspraak
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Thuis optimaal van kunst genieten. Giardino galerie en 
beeldentuin geeft alle bezoekers een uitgelezen kans om hier 
kennis mee te maken. Zowel in het statige monumentale 
pand, een oude burgemeesterswoning van rond 1900, als in de 
gestileerde tuin zijn sculpturen en schilderijen te bewonderen 
van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. 
Giardino bevindt zich op een mooie locatie in het idyllische 
Zuid-Limburgse Heuvelland nabij Valkenburg en Maastricht.
Strakke hagen, weelderige rozenstruiken en wilde 
bloemenborders zijn het decor voor een jaarlijks terugkerende 
groepstentoonstelling. Bijna onopgemerkt loopt de beeldentuin 
door in het ruime landhuis, waar behalve kleinere beelden ook 
schilderijen en andere kunstobjecten te bewonderen zijn.

Vanuit een woon/werk situatie wordt u bij Giardino gastvrij 
benaderd en persoonlijk geadviseerd op het gebied van het plaat-
sen van kunst in uw eigen omgeving. De intimiteit van de locatie 
maakt dat we met recht mogen spreken van een “Private View”.

Schilders

Yvonne Michiels - Josef Jan Michnia (Pl) - Christiaan Lieverse - 
Lidia Masllorens (ES) - Joseph Cals - Arno Rutten - Walter Brems 
(Be) - Roman Zakrzewski (Pl) - Jo van den Brand - David Ger-
stein (ISR)

Ook kunst wil zich thuis voelen...
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Beeldhouwers

Lothar Vigelandzoon – Peter Engelen - Frans van Straaten - 
Winke Besard (Be) - Jos van Vreeswijk - Joseph Cals - Nic Jonk 
- Judith Wiersema - Lies Arnold - Valerio Demarchi (It) - Paul 
Ceulemans - Iwona Miliszewska (Pl) - Antoon van Wijk - Lol-
ke van der Bij/Marianne van Dedem - Saskia Pfaeltzer - Karin 
van de Walle - Juergen Ebert (D) - Ronald A. Westerhuis - Tom 
Smetsers - Marco di Piazza (It) - Martha Veldthuis - Astrid 
Huisman-Biemans - John Spek - Sjaak Smetsers - Jeanette Jan-
sen - Maarten Vaessen - Jack van Iwaarden de Vreede - Volker 
Kiehn (D) - Suzanne Schaars 

Rijksweg 31, Berg en Terblijt, t +31 43 604 25 55
e-mail: info@giardinobeeldentuin.nl,

internet: www.beeldentuinen.nl
Openingstijden:

Vr. t/m zo. 11 tot 17 uur en op afspraak
Kunstkoopregeling aanwezig
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Pieter Defesche | zonder titel | gouache | 25 cm H x 50 cm B | 1960
Marx & Marx
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Atelier Lieverse | Oliva | mixed media | 150 cm H x 150 cm B | z.j.
Giardino
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Lei Hannen | Duel, 1/1 | keramiek | 40 cm H 50 cm B (exclusief sokkel) | 2017 
Marx & Marx
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David Gerstein | Sensation | lacquered steel, 3 layers | 135 cm H x 80 cm B | z.j. 
Giardino
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Hans Truijen | Gea | olieverf op doek | 110 cm H x 140 cm B | 1984
Marx & Marx
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Bruno | zonder titel | grafitti sculpture polyresin, bronze-cast stem | 100 cm H | z.j. 
Giardino
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Dirk Bal | Kwarteleieren uit Malaucène | olieverf op doek | 100 cm H x 100 cm B | z.j. 
Marx & Marx
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Sjef Hutschemakers | St. Geertruid | olieverf op doek | 50 cm H x 60 cm B | 1990 
Marx & Marx
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Marjan Melkert | Boschstraat te Maastricht | olieverf op doek | 50 cm H x 70 cm B | 2017
Marx & Marx
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Jack van Iwaarden de Vreede | Guardian | brons | 35 cm H | z.j.
Giardino
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Joep Nicolas | Landschap | aquarel op papier |55 cm H x 77 cm B | 1946
Marx & Marx
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Jeroen Jacobs | The Red Rock | objets trouvé | 120 cm H x 200 cm B | z.j.
Giardino
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Dawaa Molom | Ram (links) Leeuw (rechts) | keramiek | 56 cm H (Ram) 58 cm H (Leeuw) | 2017
Marx & Marx



28

John Spek | Lentepassen | brons | 139 cm H x 100 cm B | z.j.
Giardino
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Felix Wijns | Egyptische boot | glassculptuur | 28 cm H x 46 cm B x 1,2 cm D | 2018
Marx & Marx
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Jos van Vreeswijk | Power Bull | Rose Aurora Marmer | unicum | 18 cm H x 40 cm x B 10 cm D | z.j.
Giardino
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Harrie Schroen | Object 60 | polyester | 110 cm H x 100 cm B | 2018
Marx & Marx
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Josef Jan Michnia | Gemalter Tanz II | oil on canvas | 100 cm H x 60 cm B | z.j.
Giardino
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Jan van den Bragt | 14 krt geelgouden damesring met verstopte briljant van 0,08 krt | 8,3 mm B | z.j. 
Jan van den Bragt
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Maria Verstappen | Gedreven | gemengde techniek | 140 cm B x 200 cm H | z.j.
Maria Verstappen
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Josien Huynen | Deva | brons | 24 cm H x 8 cm B | z.j.
Marx & Marx
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Judith Wiersema | Angel Legs Petite | gecoat aluminium | 77 cm H | z.j.
Giardino
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Petra Verhees | Twins | glas, zand en hardsteen | 66 cm H x 170 cm B x 1,5 cm D | 2015
Marx & Marx
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Adriaan Herman Gouwe | Marokko | olieverf op paneel | 18 cm H x 20 cm B | z.j.
Marx & Marx
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Lidia Masllorens | Litho7_26 | mixed media | 150 cm H x 143 B | z.j.
Giardino
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Maarten Vaessen | Aura |staal, azobe hardhout | 180 cm H | z.j.
Giardino
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Leo Franssen | Naakt | olieverf op doek | 180 cm H x 115 cm B | 1949
Marx & Marx
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Paul Beckers | Circle of life | cortenstaal - handgelast | ø 105 cm | 2018
Marx & Marx
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Mies Grijmans | Hollands weidelandschap | olieverf op plaat | 70 cm H x 100 cm B | 2017
Marx & Marx
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Peter Engelen | Piaffe | brons | 24 cm H x 26 cm B | z.j.
Giardino
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Dyon Scheijen | DS17009 | acryl op doek | 200 cm H x 80 cm B | 2017
Marx & Marx
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Ronald Westerhuis | Moonrise | roestvrij staal | 50 cm H | z.j.
Giardino
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Suzanne Schaars | Surrounding the Essence IN OUT LOVE | stainless steel polished | 50 x 50 x 165 cm
Giardino
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Yvonne Michiels | Fading Flowers Aqua | limited edition | perspex on dibond | 120 cm H x 120 cm B | z.j.
Giardino
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Coumans-Bastiaans Harjo | Kaartspelers in de kroeg | olieverf op doek | 74 cm H x 84 cm B | 1946
Collectie Hugo en Jill van de Aa
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Lyman Whitaker | Mirinda III | koper | 150 cm H | z.j.
Giardino



51

Albert Dumoulin | Geel meisje aan zee | olieverf op plaat | 25 cm H x 32,5 cm B | 1922
Marx & Marx
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David Gerstein | Synergy | 3 coated metal layers | 160 cm H x 146 cm B | z.j.
Giardino
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NOTARISKANTOOR
B A S  V A N  D E  V E N

Cliënten weten waarom!

www.notarisvandeven.nl

info@notarisvandeven.nl

0475 48 42 42

Peijerstraat 85A

6101 GC Echt

Download onze app!
Kleine veranderingen op
notarieel gebied kunnen soms 
grote gevolgen hebben. 
Zoek in de AppStore of via 
Google Play op
‘Notaris van de Ven’

STEENHOUWERIJ
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Uitgeverij Leon van Dorp te Heerlen is opgezet door grafisch ontwerper en boeken-
liefhebber Leon van Dorp. 
We geven vooral boeken uit met een culturele, historische of literaire insteek. De 
meeste uitgaven hebben een Limburgs thema.
Het fonds groeit en wij willen dit jaar ongeveer tien titels uitbrengen. 
Dat moeten inhoudelijk goede, informatieve, boeiende, leerzame, spannende, des-
noods schokkende boeken zijn.
We willen ook móóie, verrassende, goed vormgegeven boeken maken. Met een klein 
maar kundig team – Corina, Antoine, Ben, Els, Jean, Henk – krijgen we dat telkens weer 
voor elkaar.
Leon van Dorp: “Het is hier op kantoor vaak gezellig druk en er wordt veel werk verzet. 
En het blijft leuk om te doen. We komen in ruimer vaarwater.”

Kijk regelmatig op onze website onder de knop “boeken in voorbereiding” om te zien 
waar wij mee bezig zijn. 

Uitgeverij Leon van Dorp gaat door.

www.leonvandorp.nl

Uitgeverij Leon van Dorp
Ovidiusstraat 107    6417  VT  Heerlen 
E-mail: info@leonvandorp.nl
Telefoon: 045-5740944    Mobiel: 06-12364118



Rabobank: betrokken, zichtbaar en altijd dichtbij!

Cultuur heeft zoveel moois te bieden, van emotie en inspiratie tot zelfs educatie. 

De Rabobank ziet ook de verbindende kracht en wil daarom cultuur voor iedereen

toegankelijk maken.

Rabobank ondersteunt KiV

en er samen
volop van
genieten.

Cultuur een
warm hart
toedragen



www.metisnotarissen.nl

Als u het écht wilt weten?
METIS NOTARISSEN.

Louis van der Maesenstraat 15  •  6301 EA Valkenburg a/d Geul  •  T. 088 304 03 04  •  I. info@metisnotarissen.nl

Vestiging Valkenburg: Mr. Piet J.M.B. Schutgens  •  Mevr. Mr. Nicky P.E. Bonnier 

Prachtige luchtfoto’s van uw huis of bedrijf
gemaakt door professioneel fotograaf John Dummer.

Door ministerie van I&M erkend bedrijf met ROC
en alle wettelijke certificaten.



Kantoor Maastricht 
Stationsstraat 33
6221 BN Maastricht
+31 43 311 60 00 
maastricht@handelsbanken.nl

Handelsbanken is sterk in hypotheken, fi nancieringen en vermogensbeheer, waar het draait om 
persoonlijk advies en maatwerk. Ons kantoor in Maastricht werkt met een grote mate van 
zelfstandigheid. Deskundig, gedegen en met korte lijnen. Uw accountmanager luistert naar u en 
stelt u de juiste vragen, waardoor hij snel een brug kan slaan tussen uw wensen en mogelijkheden. 
Voor vermogensbeheer maken we gebruik van de kennis en ervaring van onze dochteronderneming 
Optimix, die al meer dan dertig jaar eff ectenportefeuilles beheert volgens een degelijk en bewezen 
succesvol beleggingsconcept. Meer weten? Neem contact op met uw lokale kantoor in Maastricht. 

Tussen mensen
en wensen
Hoe direct is de verbinding met uw bank?



TOP in MOBILITEIT
Autoverhuur - Shortlease - Luxe bestelauto’s

V E R K E E R S S C H O O L

www.lablanche.nl
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Entree
KiV Inside: € 7,50 per persoon, inclusief toegang tot de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk en de catalogus  
KiV 2018. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.Voor inwoners van Valkenburg 10% korting per persoon op entree.
KiV Outside: vrij entree.
Entreekaarten zijn ook te bestellen bij ticketshop Limburg via www.tickli.nl met 10% korting.

Meer kunst zien?
Tijdens het KiV kunt u in het weekend op vr/za/zo tussen 13-17 uur van nog meer kunst genieten bij Marx & Marx en 
op vr/za/zo tussen 11-17 uur bij Giardino.

Meer weten?
Wilt u meer weten over KiV 2018, neem dan contact op met Stichting KiV, via info@kunstinvalkenburg.nl of telefoon-
nummer +31 (0)6 53 27 65 70.

Locatie KiV Inside: 
Norbertinessenhof 1, 6301 km Houthem/Valkenburg a/d Geul.
10 maart t/m 25 maart 2018. Openingstijden: 10-17 uur.

Locatie KiV Outside:
Joseph Corneli Allee 1, 6301 kk Houthem/Valkenburg a/d Geul.
10 maart t/m 30 september 2018. Doorlopend geopend.

Galerie & Beeldentuin Giardino  Marx & Marx Limburgse Kunst
Rijksweg 31, Berg en Terblijt.   Reinaldstraat 39-41, Valkenburg a/d Geul.

www.kunstinvalkenburg.nl

Ontwerp: Leon van Dorp Grafische Vormgeving


