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Sponsoring ten behoeve van het onderhoud van Herenboerderij De Bunker



Herenboerderij De Bunker

TOEN…                                                                                                                                                                                     
In Valkenswaard staat een gebouw met de raadselachtige naam Herenboerderij De Bunker. Het is éénvan de weinig 
Rijksmonumenten in onze gemeente. Een relikwie uit de Tweede Wereldoorlog met historische waarde. Een robuust cultureel  
erfgoed, gebouwd door de Duitsers en goed bewaard gebleven voor het nageslacht. Deze voormalige bunker uit 1942 is een  
fraai en zeldzaam voorbeeld van Duitse camouflagearchitectuur. Van buiten is het opgebouwd uit rode bakstenen, van binnen uit 
dikke betonnen muren. Als afluisterpost is het gebouw, cultuur- en architectuurhistorisch gezien, uniek te noemen. 

Maar het is ook een gebouw met een onduidelijke verborgen historie, omgeven door spannende verhalen, geruchten en halve 
waarheden. Door de lokale bevolking lang gezien als een geheimzinnige verboden plek. Met welke reden werd de bunker  
gebouwd en waarom in Valkenswaard? Pas ver na de oorlog kwam er geleidelijk meer duidelijkheid over dit militair gebouw  
van de Duitse bezetters.  
 
Oorspronkelijk was het perceel aan de Waalreseweg privébezit van een boerenfamilie, maar het werd in 1941 door de Duitsers 
opgeëist. De boer had eenvoudigweg geen keus. Er moest op korte termijn een bunkercomplex, gecamoufleerd als boerderij op zijn 
land komen en zijn eigen boerderij werd meteen ook geconfisqueerd als onderkomen voor Duitse militairen. Het bouwterrein werd 
zeer streng bewaakt, maar de Duitse bouwactiviteiten waren vanaf een afstand goed te volgen. Nieuwsgierigen zagen dat er enorme 
hoeveelheden bouwmaterialen werden verwerkt. Volgens ooggetuigen waren er verschillende treinen nodig om alle bouwmaterialen 
aan te voeren. Toen er grote radio antennes geplaatst werden, kreeg men het vermoeden dat er sprake was van een commandopost  
(met een afluisterpost) om informatie over de troepenbewegingen van de geallieerden te kunnen volgen.  
 
De Bunker werd van 1943 tot 1944 gebruikt als aftapcentrale voor het telefoon- en telegrafieverkeer en heeft zo een belangrijke 
rol gespeeld als afluisterpost van het geallieerde berichtenverkeer binnen het ‘Englandspiel’. En waarom in Valkenswaard? 
Eenvoudigweg vanwege de radiografisch gunstige ligging. Ook de angst voor een geallieerde invasie aan de Noordzee deed 
de Duitsers besluiten de post zoveel mogelijk naar het binnenland te verplaatsen. Na circa 6 maanden dienst te hebben gedaan 
werd het complex in de eerste helft van september 1944 ontruimd. En op 17 september werd Valkenswaard bevrijd en trokken de 
geallieerde troepen binnen. 

NU…                                                                                                                                                                 
Daarna bleek het lastig om een nieuw doeleinde te vinden voor dit indrukwekkende pand. Het werd eigendom van de gemeente 
en heeft na de oorlog o.a. dienst gedaan als marechausseekazerne en als oefenplaats voor de plaatselijke brandweerkorpsen. 
Geleidelijk kreeg het een andere bestemming. De boerderij annex bunker is nu een sfeervol complex op een parkachtig terrein 
en vandaag de dag in gebruik als woonhuis, B&B, vergaderlocatie en last but not least schatbewaarder van het verleden. Het 
is niet langer dat onbekende, aan het zicht onttrokken gebouw. In tegendeel zelfs. De eigenaar heeft de ambitie om met deze 
mooie historische locatie Valkenswaard een extra impuls te geven als toeristische trekpleister. Dat is goed voor de uitstraling van 
Valkenswaard en sluit aan bij de missie van de gemeente.  

BINNENKORT…                                                                                                                                                         
Herenboerderij De Bunker zoekt de samenwerking met regionale partijen om de betrokkenheid over en weer te vergroten.  
Wat kunnen wij voor ondernemers, non-profit organisaties en de gemeenschap betekenen? Het informeren, betrekken en  
integreren van mensen staat hierbij centraal. 

Je ziet het, er wordt hard gewerkt en nagedacht over duurzaam behoud en de uitstraling van dit cultureel militair erfgoed.  
En behoud vraagt om onderhoud en restauratie. Daar zijn kosten aan verbonden die helaas hoger zijn dan de geboden subsidies.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar partijen die betrokken willen worden bij de ambities van Herenboerderij De Bunker.  
Samen met hen willen we invulling geven aan het belang en de functie van dit Rijksmonument.                                                

Interesse om mee te denken?
Sponsoring is een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen, dat deze waardevolle plek niet verloren gaat.  
Het verleden te behouden en de toekomst te waarborgen. Hebben we je interesse gewekt?



sponsormogelijkheden

Voor bedrijven die betrokken willen worden bij de ambitites van deze locatie, het mooie Rijksmonument in stand  
willen houden en tevens invulling willen geven aan het belang en de functie.

Onze sponsoring besteden wij aan de volgende elementen
•	 Herstelwerkzaamheden	in	oude	luister	(90%).
•	 Museale	functie,	aanschaf	materiaal.	
•	 Educatieve	functie,	kennisoverdracht	o.a.	aan	scholieren	.
•	 Publieke	activiteiten,	o.a.	Monumentendag,	maatschappelijke	projecten	zoals	NL	doet.

Wij begrijpen als geen ander dat jouw wensen compleet anders kunnen zijn dan andere sponsoren. 
Vandaar dat wij  gekozen hebben voor 3 mogelijkheden aan sponsoring.

Sponsormogelijkheden
•	 Sponsoring	op	maat	en	boven	een	bedrag	van	€	1.500,-	in	de	vorm	van	een	voucher.
•	 Sponsoring	door	het	kiezen	van	een	van	onze	basis	arrangementen.
•	 Sponsoring	in	de	vorm	van	donatie.

Sponsoring op maat

Wij kunnen de volgende diensten aanbieden
•	 Trainingsruimte	/	coachruimte	/	vergaderruimte	/	flexplek	etc.
•	 Bed	&	Breakfast.	
•	 Escape	beleving.
•	 Het	parkachtige	terrein	voor	een	buiten	event.	
 
Voordelen voor elke sponsor
•	 1	x	per	jaar	een	netwerkbijeenkomst	met	de	andere	sponsoren		
•	 Interview	met	sponsor,	vermelding	op	site	en	nieuwsbrief	
•	 Vermelding	op	website	met	doorlink	naar	je	eigen	bedrijfswebsite	
•	 Vermelding	met	banner	in	de	nieuwsbrief	(met	doorlink	naar	uw	website)	
•	 Naambord/banner	met	andere	sponsoren	bij	ingang	
•	 Promotiemateriaal	ter	beschikking	stellen	
•	 20%	korting	op	zaalhuur,	na	besteding	sponsoring	
•	 Prive	Parking	(met	naambord)	
•	 Speciaal	tarief	voor	flexwerkers 
 
(Afhankelijk van je wensen stellen wij een sponsorfee samen.)

Aanvullend
•	 Sponsor	looptijd	is	telkens	1	jaar.	
•	 Bedragen	zijn	exclusief	BTW.	
•	 Aftrekbaar	van	de	belasting.	
•	 Als	de	sponsoring	gedaan	is	uit	zakelijk	oogpunt	(naamsbekendheid,	binding	met	de	locatie,	product-	of	merkintroductie)	kunnen	
 de kosten afgetrokken worden van de winst. De BTW kan als voorbelasting verwerkt worden in de aangifte omzetbelasting.

Basis arrangement

Je kan een keuze maken uit onderstaande mogelijkheden

Kies dat wat bij jou past.
•	 Huur	van	een	van	onze	ruimtes.
•	 Overnachting	in	de	Bed	&	Breeakfast.
•	 Een	Escape	beleving.
•	 Het	parkachtige	terrein	gebruiken	voor	een	buiten	event. 

Voor elke sponsor
•	 1	x	per	jaar	een	netwerkbijeenkomst	met	de	andere	sponsoren	
•	 Interview	met	sponsor,	vermelding	op	site	en	nieuwsbrief
•	 Vermelding	op	website	met	doorlink	naar	je	eigen	bedrijfswebsite
•	 Vermelding	met	banner	in	nieuwsbrief	(doorlink	naar	sponsor	site)
•	 Promotiemateriaal	ter	beschikking	stellen
•	 20%	korting	op	zaalhuur,	na	besteding	arrangement
•	 Speciaal	tarief	voor	flexwerkers 

Sponsorfee  

1 dagdeel
8 nachten voor 1 persoon
maximaal 14 personen
1 dagdeel

  √
  √
  √
  √
  √
  √
  √

€	250,-	



Inschrijfformulier

Indien je wilt sponsoren dan graag dit formulier invullen, ondertekenen en retourneren aan: 
info@herenboerderijdebunker.nl

Naam bedrijf:  

Bevestigt hierbij sponsor te worden van Herenboerderij De Bunker.
Sponsor accepteert de bijbehorende privileges zoals omschreven in het sponsorpakket.

Graag aankruisen wat voor u van toepassing is
  Sponsoring boven de €	1.500,-	
  Sponsoring arrangement 
  Sponsoring anders

 

(De	genoemde	bedragen	zijn	exclusief	21%	BTW.)	

Contactpersoon: 

De	heer/mevrouw:		

Adres:

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Datum: 

Handtekening:

DE BUNKER
RIJKSMONUMENT

Herenboerderij De Bunker
Nieuwe Waalreseweg 189
5552 EJ Valkenswaard 

Voor meer informatie:
 
Olga Jonk

06	-	26	99	05	95	
040	-	285	30	85

info@herenboerderijdebunker.nl
www.herenboerderijdebunker.nl      


