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THUIS IN DE WERELD.
29.08 – 06.09.2020

28.08.2020 vakbezoekersdag

tournatur.com

De beurs met reisbestemmingen en uitrustingen  
voor outdoor-fans.  
Wandelen. Trekking. Natuurbeleving.

04 – 06.09.2020

Beleef de vrijheid

‘s Werelds grootste beurs voor campers en caravans
caravan-salon.com
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Gezondheid, Wellness

Festivals, Feesten 

Dans, Creatief, Show

Recreatie, Sport 

Toerisme, Vakantie, Natuur 

Concerten, Muziek Hotels, Gastronomie 

Inkopen, Markten, Beurzen

Tentoonstelling, Museum 

 NordRhein-Ruhr Topevents 2020

Voor het elfde achtereenvolgende jaar verschijnt deze handzame brochure NordRhein-Ruhr 

Topevents met highlights uit met name Nordrhein-Westfalen (NRW). Dit bondsland, iets kleiner 

dan Nederland, telt wel iets meer inwoners: 18 miljoen. Bijna de helft van het gebied bestaat 

uit landbouw en een kwart is bos. Er zijn 14 natuurparken en een nationaal park. 29 steden 

hebben meer dan 100.000 inwoners, met Keulen als stad met een miljoen inwoners. In 2019 

bezochten 24,3 miljoen toeristen NRW: wederom een record. Het aantal overnachtingen steeg 

tot 53,3 miljoen, ook een record (waarvan 8,6 miljoen in metropool Ruhr). De meeste toeris-

ten zijn afkomstig uit Nederland. Er overnachtten afgelopen jaar 11 miljoen buitenlandse  

toeristen in Duitsland, onder wie 2,5 miljoen Nederlanders.  Hiervan gingen bijna 270.000 

naar metropool Ruhr (Bron: IT.NRW). Deze Duitse regio NordRhein-Ruhr blijkt hierdoor voor  

Nederlanders uitermate geschikt voor dagjes uit, meerdaagse bezoeken en voor vakantieverblijf.  

Deze uitgave heeft achtereenvolgens een thematische en chronologische indeling. 

De onderwerpen zijn in onderstaande themakleuren aangegeven. 

Deze en andere informatie is ook te lezen op de website www.nordrhein-ruhr.nl. 

De geheel vernieuwde website is gebruiksvriendelijker door gevarieerde zoekmogelijkheden.

(zie ook de pagina’s 36 en 37).

29.08 – 06.09.2020

NordRhein-Westfalen Zollverein, 10 jaar RuhrMuseum, 
© Ruhr Tourismus GmbH / Schlutius
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TextilWerk Bocholt: Forum voor textielcultuur

Met zijn twee locaties aan de linker- en rechter-

zijde van de Aa vormt TextilWerk Bocholt een uniek  

historisch ensemble van textielproductie.

Meer dan 20.000 spindels draaiden ooit in  

Spinnerij Herding in Bocholt. Op drie verdiep ingen 

komen de geschiedenis en het heden van het  

textiel hier weer tot leven. Tentoonstellingen  

geven inzicht in historische en moderne  

technologie, tonen modeontwerp en internationale  

textielkunst. De zalen en een glazen dakcafé  

bieden ruimte voor evenementen.

In de directe omgeving van de spinnerij, toe-

gankelijk via een brug, ligt de weverij. Hier ruikt 

het naar olie en arbeid en de weefgetouwen  

ratelen zo hard dat je onwillekeurig je oren  

afschermt met je handen. Wat bezoekers vandaag 

in het museum ervaren, was honderd jaar geleden  

dagelijkse kost voor duizenden mannen en  

vrouwen. Onder de sheddaken van de grote weef-

zaal zetten distributieriemen en lange aandrijfas-

sen meer dan 30 historische machines in bewe-

ging. Het museumpersoneel produceert dagelijks 

handdoeken en tafelkleden van de historische  

collectie. Weg van de luidruchtige fabriek ge-

ven een volledig ingericht arbeidershuis met een  

bijbehorende moestuin inzicht in het sobere leven 

van de gezinnen. 

LWL-Industriemuseum TextilWerk Bocholt

Weverij + parkeerplaats | Uhlandstraße 50 | 46397 

Bocholt

Spinnerij | Industriestraße 5 | 46395 Bocholt

Tel. 0049 2871 216110

E-mail: textilwerk@lwl.org

Geopend

Weverij: di-zo en op feestdagen van 10-18 uur

Spinnerij: maart t/m oktober, di-zo en op feest-

dagen van 10-18 uur

www.lwl-industriemuseum.de

Speciale tentoonstelling van 21 maart t/m  

25 oktober: Mythos New Woman - Fashion tussen 

het Duitse Keizerrijk, de Eerste Wereld oorlog en de  

Weimarrepubliek (Foto: LVR / Hoffmann)

Het hart van de weverij: de grote twee- 

cilindrische stoommachine von 1917  

(Foto: LWL / Holtappels)

In de Spinnerij Herding komen heden en 

verleden van textiel tot leven. 

(Foto: LWL / Holtappels)
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dagelijks m.u.v. dinsdag 12 tot 17 uur | www.kolumba.de

KOLUMBA

1919 49 69 …

Aufbrüche / Departures
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De toekomst in zicht 

Ruhrgebiedfoto’s uit het beeldarchief van het  

Regionalverband Ruhr

In het kader van het 100-jarig bestaan van het  

Regionalverband Ruhr (RVR) toont het LVR- 

Industriemuseum van 15 mei tot en met 20  

december voor het eerst in grote omvang foto’s uit 

het RVR-archief. De tentoonstelling thematiseert 

100 jaar planning- en organisatiegeschiedenis van 

het Ruhrgebied. Themavoorbeelden als mobiliteit 

en verzorging, wonen en werken evenals cultuur 

en recreatie verduidelijken het veranderingsproces  

sinds de oprichting van het Siedlungsverband  

Ruhrkohlenbezirk in 1920.

De expositie maakt duidelijk hoe het Ruhrgebied, 

sinds het oprichtingsjaar van dit Siedlungsverbande  

Ruhrkohlenbezirk, is veranderd. Aan de hand van 

circa 200 analoge foto’s en een media -afdeling 

met digitale foto’s, kaarten en plattegronden  

worden de ontwikkeling zichtbaar gemaakt. 

Publieke rondleidingen voor de tentoonstelling 

elke eerste zondag van de maand om 14.30 uur, € 2  

boven de entreeprijs jongeren t/m 18 jaar hebben 

gratis toegang. www.industriemuseum.lvr.de

Peter-Behrens-Bau, Essener Str. 80, 46047 Oberhausen

Van 11 mei 2020 t/m 16 februari 2021 viert het 

regio nale museum van de regio Ruhr op het UNESCO- 

Werelderfgoed Zollverein met een wisseltentoonstel-

ling ‘100 jaar Ruhrgebied. De andere metropool’ 

een bijzonder jubileum. Het Regionalverband Ruhr 

en het Ruhrgebied worden 100 jaar. Met meer dan 

vijf miljoen inwoners is het de grootste agglomeratie 

van Duitsland en met een omvang van 4400 vierkante  

kilometer een van de grootste metropolen van  

Europa. Uniek is het polycentrische stadslandschap 

van de ‘stad van de steden’ die zich met de grote 

structurele verandering altijd opnieuw uitvindt. In 

de galerij toont de tentoonstelling ‘Kindertijd in het 

Ruhrgebied’ van 22 juni 2020 t/m 25 mei 2021 voor-

werpen en afbeeldingen die samen met persoonlijke 

verhalen aan meest onderscheidende kindertijden 

in het Ruhrgebied doen herinneren. De voorwerpen 

stammen uit 1945 tot en met 1989 en zijn uit alle as-

pecten van het leven: van de school, via feesten en 

familiefeest en hobby’s tot aan sport en spel, zowel 

binnen als buiten.

Informatie en boekingen van rondleidingen of  

audioguides zijn bij de bezoekersdienst via 0049 (0) 

201 24681444 mogelijk: www.ruhrmuseum.de

Adres:

Ruhr Museum, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A 

[Schacht XII], Kohlenwäsche [A14], Gelsenkirchener 

Straße 181, 45309 Essen

Openingstijden: 

Ma. t/m zo. 10 - 18 uur, 24, 25 en 31 dec. gesloten

Het Ruhr Museum in Essen 2020
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GROOT RIDDERTOERNOOI 2x DAGELIJKS 
TOURIST INFORMATION XANTEN GMBH  WWW.XANTEN.DE

MIDDELEEUWS SPECTAKEL 

VOOR HET HELE GEZIN 

MET DRAAK EN 

VELE HIGHLIGHTS!

MEIMEI
21  2421  24
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Recklinghausen staat bekend als de iets andere Ruhr-

gebiedstad. Deze maakt deel uit van metropool Ruhr 

en is vooral door het op 1 mei beginnende Ruhr-

festival bekend. Vijf weken lang biedt het oudste  

theaterfestival van Europa een af wisselend  

programma. Maar ook buiten het festivalseizoen 

is de stad aan de noordelijke rand van het Ruhr-

gebied en de poort naar het Münsterland een bezoek 

waard. Bijvoorbeeld rond Kerst. Vanaf 19 november 

zorgt de Kerstmarkt met sfeervol opgemaakte kra-

men voor kerststemming in het oude stadscentrum.  

Er is een veelvoud aan evenementen, waar het 

Marktplaatsspringen uitspringt. Op 29 mei 2020 

vormt de Altstadtmarkt een competitiearena voor de  

beste springruiters van de wereld. Bont wordt het in 

de herfst. Van 23 oktober t/m 8 november is in het 

historisch centrum het evenement Recklinghausen 

leuchtet. Meer dan 75 gebouwen worden verlicht.  

Tijdens de weekenden wordt op de raadhuisgevel 

een spectaculaire show geprojecteerd. Nadere infor-

matie vindt u op www.recklinghausen.de

Recklinghausen
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Kokerei Hansa 

Imposante machines, reusachtige torens, veel cokes- 

ovens, metersdikke pijpleidingen en daartussen 

weelderig groen: de cokesfabriek Hansa verenigt  

architectuur, natuur en techniek op fascinerende  

wijze. Nog tot 1992 werden hier dagelijks tonnen 

cokes geproduceerd en de machines stonden nooit 

stil. Tegenwoordig biedt industrieel monument  

cokesfabriek Hansa interessante blikken in de  

geschiedenis van de mijnindustrie van de vorige 

eeuw en toont de spannende wereld van kolen en 

cokes. De in 1928 gebouwde grootcokesfabriek kan 

het gehele jaar bij openbare rondleidingen over het 

belevenispad ‘Natuur en Techniek’ verkend worden. 

Dit pad loopt langs imposante ovenbatterijen, komt 

hoog boven in de kolentoren met panoramauitzicht 

en gaat onder een donkere kolenbunker door tot 

aan de indrukwekkende machinehallen met vijf 

reusachtige compressoren, waarvan een zelfs voor 

de show in bedrijf is en bewonderd kan worden.

Met een audiogids, die ook in de Nederlandse taal 

verkrijgbaar is, kan een deel op eigen houtje verkend 

worden. Nadere informatie vindt u op: 

www.industriedenkmal-stiftung.de of via

+49(0)231-931122-33.

Openingstijden: 

april - oktober van 10-18 uur; 

november - maart van 10-16 uur.

Gratis toegang.
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www.turmfest-rheydt.de

spannende Skate-

board competitie

Familiefeest & Weekmarkt 

met Koopzondag 

Amusement programma

+ live muziek

MGWiFi

Free Wifi 

powered by

TURMFEST RHEYDT
26.–28. Juni 2020

präsentiert
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Altijd weer een belevenis...

is het grandioze uitzicht vanaf Drachenfels naar bene-

den in het romantische Rheindal. Als vakantie of als 

kleine afwisseling tijdens het weekend. De rit met de 

oudste tandradspoorweg van Duitsland op de berg en 

het uitzicht op de beboste koppen van het Siebenge-

birge met glinsterende rivier in het dal zijn nog altijd 

indrukwekkend. In de 19e eeuw begon de toeristische 

interesse voor deze berg met zijn opvallende ruïne 

en het prachtige uitzicht. Maar als snel merkte men 

hoe moeizaam de klim naar de 320 meter hoge top is. 

Daarom werd al in 1881 de vergunning tot bouw van 

de tandradspoorweg verleend. Sinds de oplevering 

op 17 juli 1883, toen nog met een stoomlocomotief, 

worden toeristen gemakkelijk naar de top van de berg 

gebracht en maakte dit snel tot een van de meest ge-

liefde uitjes in het Rheindal. Op de top werd snel daarna 

een restaurant gebouwd dat in de jaren 70 naar de stijl 

van die tijd met een betonnen terras uitgebreid werd, 

wat sindsdien altijd weer tot kritiek leidde. In 2011 

werd met de afbraak daarvan begonnen. Het histori-

sche deel van het restaurant werd in 2013 omvangrijk 

gerenoveerd en met een glazen kubus met uitzicht op 

het Rheindal uitgebreid. Het gehele bergplateau werd 

groots omgevormd en biedt de bezoekers genoeg 

plaats voor vertoeven en genieten. Aan het eveneens 

nieuw ontworpen middenstation kan men de rit met 

de Drachenfelsbahn onderbreken, zodat een bezoek 

aan Slot Drachenburg met het kasteelpark of de  

Nibelungenhal met de reptielendierentuin mogelijk is. 

Nadere informatie zie advertentie op pagina 39 en op 

www.drachenfelsbahn-koenigswinter.de.

Oudste tandradspoorweg

Een uitstapje naar Vogelsang IP is het gehele jaar 

de moeite waard: De 365-dagenlocatie in het  

Nationalpark Eifel heeft veel te bieden.

Van de vroegere opleidingslocatie van het   

nationaalsocialsme naar een veelzijdige belevenis-

locatie voor de gehele familie: Vogelsang is vandaag 

de dag de „internationale plek“! Het moderne tentoon-

stellings- en opleidingscentrum met zijn multi mediale 

en ook voor mindervaliden een toegankelijk aanbod 

trekt elk jaar een divers internationaal publiek aan.  

Natuur- en wandel vrienden waarderen verder de adem-

benemende omgeving van het Nattionalpark Eifel.

De markante bouw van het bezoekerscentrum in het 

Forum Vogelsang IP staat met opzet in contrast met de 

monumentale bouw uit de jaren 30. Hier kunnen gasten  

tussen twee tentoonstellingen kiezen. De prijswinnen-

de vaste expositie ‘Bestimmung Herrenmensch’ van de 

NS-Dokumentation Vogelsang toont de geschiedenis 

van de locatie. De belevenisexpositie ‘Wildnis(t)räume’ 

van het Nationalparkcentrum Eifel besteedt aandacht 

aan de filosofie ‘Natur Natur sein lassen.’

De verlaten vestiging Wollseifen ligt op zo’n 2 kilo-

meter wandelafstand en is zeer de moeite waard 

om te bezoeken. Op zondag start een ranger-tour 

en een mindervalidevriendelijke koetstocht vanuit 

Vogelsang IP. Naast dagelijkse rondleidingen zijn 

van april tot en met oktober torenbeklimmingen  

mogelijk, die een unieke 360°-beeld mogelijk maken.  

Rondleiding in het Nederlands iedere zaterdag  

van 4 juli tot 29 augustus 2020 om 14 uur zonder voor-

aanmelding. Voor de juiste innerlijke versterking nodigt 

de panoramagastronomie uit tot een pauze.

Alle informatie op: www.vogelsang-ip.de

Geschiedenis ervaren en natuur beleven 
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Al tijdens de werktijd gold het vroegere Zeche Zoll-

verein in Essen als ‘mooiste kolenmijn van de wereld’. In 

2001 werd deze kolenmijn samen met de cokesfabriek 

tot UNESCO-werelderfgoed verklaard. Ontdek een van 

de fascinerende plaatsen uit de industriegeschiede-

nis met zijn unieke architectuur en industrienatuur,  

design en kunst, cultuur, gastronomie en veel meer.

 

Rondleidingen in de Nederlandse taal

Bij een Zollvereinrondleiding begeeft u zich - langs 

de gigantische machines in de origineel behouden 

bovengrondse complexen - op de “weg van de kool”: 

van de winning via het transport tot de behande-

ling in de koolwasserij. Beleef hoe de mijnwerkers in  

de grootste kolenmijn van de wereld hun werk  

beleefden!

 

Over steenkool en mijnwerkers - 

Publieke rondleiding in het Nederlands

 

Periode: 

Van april t/m oktober elke zondag om 11.30 uur. 

Van november t/m maart elke 3e zondag om 11.30 uur. 

Duur: 2 uur 

Kosten: € 9,50 (met korting € 6), kinderen van 

5 t/m 17 jaar € 6, gezinnen € 14  resp. € 22

Informatie en aanmelden: 

Tel. 0049 201 2 4 6 8 10, 

besucherdienst@zollverein.de, 

www.zollverein.de/fuehrungen 

Adres: UNESCO-Welterbe Zollverein, 

Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

UNESCO-werelderfgoed Zollverein in Essen
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Een week lang de oudheid beleven! Het LVR- 

Archäologische Park Xanten opent in 2020 weer zijn 

poorten voor het grote Romeinenfeest ’Schwerter, 

Brot und Spiele’. Op 20 en 21 juni tonen zo’n 500  

handelaren, ambachtslieden, ruiters, gladiatoren en 

legioenen de rijkdom van het Romeinse leven. Tussen  

amfitheater en haventempel laten ze hun kunnen 

zien en beantwoorden ze vragen van bezoekers.  

Hoogtepunten zijn de gladiatorenstrijd in de arena,  

grote troepenparades en de ruiterspelen. 

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe groepen uit heel  

Europa aanwezig. In het bijzonder jonge gasten  

komen bij edelsteen slijpen, tin gieten of het dragen van  

Romeinse legioenenuitrusting aan hun trekken. Een 

aantrekkelijk programma voor de gehele familie nodigt 

tot verwondering en meedoen uit. Spannender en af-

wisselender kan een museumbezoek nauwelijks zijn.

Nadere informatie op: www.apx.lvr.de

Entreeprijzen op beide dagen: 

Volwassenen dagkaart €13, tweedagenkaart €19 

Kinderen en jongeren onder 18 jaar hebben gratis  

toegang! Gratis parkeermogelijkheden.

“Zwaarden, brood en spelen’ - het grote Romeinenfeest
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art’pu:l Kunstbeurs Emmerich

Deze beurs voor hedendaagse kunst toont van 28 

t/m 30 augustus geselecteerde kunstenaars uit  

binnen- en buitenland. Art`pu:l is door haar open 

expositieomgeving met opzet nauw aan de  

kunstenaars vormgegeven. Waarde wordt gehecht 

aan de dialoog tussen exposanten en publiek.  

De spannende tentoonstellingsvormgeving in de 

architectonisch aantrekkelijke ambiance draagt  

wezenlijk tot het succes van deze uitwisseling bij.  

Het beursprogramma wordt gecomplementeerd 

met een thematisch wisseltentoonstelling als ook 

een begeleidend programma voor performatieve 

kunst. Kunst in alle disciplines: schilderkunst, teke-

nen, sculptuur, fotografie, installatie en veel meer. In 

het kader van de beurs wordt de art’pu:l kunstprijs  

uitgereikt. Meer informatie zoals openingstijden is te 

lezen op www.pan-forum.de.

Aanmelding kunstenaars, kunstgaleries en -instellingen

Bent u als kunstenaar, galerie of kunstinstelling 

geïn teresseerd om deel te nemen. Meldt u zich dan  

uiterlijk tot 15 juli 2020 aan. Nadere aanmeldings-

informatie voor kunstenaars is te vinden op  

www.pan-forum.de/kontakt/ausschreibung-zur-art-

pul-emmerich-2020-fuer-kuenstlerinnen en voor ga-

lerieën en kunstinstellingen op www.pan-forum.de 

/kontakt/ausschreibung-zur-artpul-emmerich-2020- 

fuer-galerien-und-kunstbetriebe.
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PAN Kunstforum, Emmerich

Tuindromen - Posterkunst van Mucha tot Staeck 

(t/m 25 april 2020)

100 geselecteerde posterkunstwerken uit de 20e 

eeuw uit de collectie van Peter Drecker,die zich rond 

het thema tuin bezighouden, worden getoond.  

De ontwikkeling uit de begintijd, de Jugendstil, de 

nieuwe zakelijkheid en postercommunicatie vanaf de 

jaren 50 tot tegenwoordig.

‘meins deins keins’ Janina Musiałczyk 

(2 mei t/m 15 juli)

Deze tentoonstelling toont, parallel aan onderstaande  

expositie,  een selectie van werken uit drie decennia. 

Veel van haar beelden hebben een link met huidige 

belangrijke wereldvragen. Tegelijkertijd geven de 

kleine tekeningen en acrylbeelden steeds een tedere  

intieme aura weer. Daarnaast reflecteren ze drama’s  

die ieders leven vormen. Emotioneel geladen  

brengen ze ontroering, beklemming, verrukking 

maar ook warmhartige ironie voort.

 

‘Die Kunst der kleinen Form’ Hanna Nast 

(2 mei t/m 15 juli)

Hanna Maria Nast (1938-2015) werd in augustus 1938 

in Stanisławów (voormalig oostelijk grensgebied 

Polen, tegenwoordig Oekraïne) geboren en stierf in 

maart 2015 in Łódź, Polen. Haar studie aan de Kunst-

academie van Warschau (Aka-

demie der Schönen Künste/

Akademia Sztuk Pięknych) in 

het vakgebied boekgrafiek 

bij Prof. Julian Pałka had ze in 

1964 afgesloten. Al tijdens de 

studie is ze ter aanvulling van 

haar budget begonnen met 

het ontwerpen van college-

kaarten. Deze bijbaan heeft 

ze nooit opgegeven - het was 

niet alleen een inkomsten-

bron, maar werd ook haar  

grote passie.

 

Van 28 t/m 30 augustus 2020 wordt de komende  

art’pu:l gehouden. Dit is een kunstbeurs met  

disciplines als schilderkunst, tekenen, sculptuur,  

fotografie en installatie. Voor aanmelding (en meer 

informatie zie op pagina 14.

PAN kunstforum niederrhein e.V., 
Agnetenstraße 2, 46446 Emmerich am Rhein
www.pan-forum.de/nl.
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13 - 22 MAART &

4 - 27 SEPTEMBER

SUBJEKT en OBJEKT. Foto Rhein Ruhr
Deze tentoonstelling in Kunsthalle Düsseldorf 

toont van 21 maart t/m 14 juni 2020 voor de  

eerste keer de diverse relaties van de onder-

scheidende fotografische posities, die zich in 

het Rheinland, in het Ruhrgebied en de daar 

gevestigde kunstacademies sinds de jaren 60  

ontwikkeld hebben.

Het bijzondere aan dit concept is de omstandigheid 

dat in het westen van Duitsland zich zo’n rijke foto-

scene kon ontwikkelen, die gedurende de laatste 

70 jaar altijd nieuwe en innovatieve kunstzinnige  

posities met voor een deel onderscheidende foto-

grafische aanpak voorgebracht hadden.

De expositie verenigt centrale posities van drie  

kunstenaarsgeneraties en toont de gemeenschappe-

lijke en onderscheidende kenmerken van die kunst-

zinnige handelswijze. 

Zo’n 100 fotografieën van onder meer Bernd & Hilla  

Becher, Frank Berger, Laurenz Berges, Anna  

& Bernhard Blume, Rudolf Bonvie, Frank Breuer,  

Joachim Brohm, Hans-Peter Feldmann, Bernhard 

Fuchs, Andreas Gursky, Beate Gütschow, Candida  

Höfer, Jürgen Klauke, Astrid Klein, Detlef Orlopp, 

Timm Rautert, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Otto Steinert, 

Thomas Struth, Martin Zellerhoff worden getoond.  

Er is een catalogus over deze tentoonstelling beschik-

baar. Meer informatie is te vinden op pagina 30 en op  

www.kunsthalle-duesseldorf.de.

Kunsthalle Düsseldorf
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T/M 3 MEI

In de pracht van Barok

Porselein uit de 17e en 18e eeuw
Nederlands en Duits porselein wordt in de expositie ‘In 
de pracht van barok’ in het Niederrheinisches Museum 
Kevelaer getoond. Gevarieerd geschilderd en creatief 
opgemaakt vertegenwoordigen de voorwerpen de 17e 
en 18 eeuw. Als sieraad vulden onder meer vazen en  
borden, ook op de muren. Zowel adel als de welgestel-
de burgers hadden vaak een divers kunstkabinet. Het  
blauwwit geglazuurde aardewerk toont voornamelijk 
oosterse motieven, die van geïmporteerd porselein uit 
het Verre Oosten overgenomen werden. Zo nam oor-
spronkelijk de VOC ook deel aan de transport van het 
in Europa populair geworden goed. Als de leveringen 
geen doorgang hadden, maakten Nederlandse potten-
bakkers deze zelf na. In het bijzonder ont stonden 
in Delft veel werkplaatsen, die later ook Duitsland  
beïnvloedden. Maar niet van elk voorwerp is de maker 
bekend. De collectie is door het echtpaar Wolfgang en  
Marie-Luise Posten verzameld en geselecteerd. De voor-
werpen brengen kijkers terug in de tijd en tonen de toen-
malige betekenis ervan. Een ambacht dat tegenwoordig 
nog zelden te bewonderen is. Op zaterdag 25 april is om 
15 uur een openbare rondleiding (geen vooraanmel-
ding nodig, €5,- per persoon). Van de expositie is een  
catalogus uitgebracht. Nadere informatie is te vinden 
op www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de 
en in de advertentie op pagina 4

Niederrheinisches Museum für Volkskunde 
und Kulturgeschichte e.V.
Hauptstraße 18, 47623 Kevelaer
Telefon: 0049 2832 954110
info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de
www.facebook.com/NiederrheinischesMuseum-Kevelaer

www.instagram.com/Niederrheinisches_museum
Openingstijden: dagelijks (m.u.v. maandag) 
van 10.00 - 17.00 uur

T/M 27 SEPTEMBER

LWL-Museum voor Natuurkunde Münster

Met elkaar, tegen elkaar, naast elkaar - Interactie  
tussen levensvormen kunnen we overal in de natuur  
ontdekken. Ervaar de diversiteit van het samenleven in  
de circa  560 vierkante meter grote tijdelijke tentoon-
stelling ‘Samenlevingsvormen in de natuur’. Ontdek 
waarom een paddenstoel de koord tussen twee planten 
trekt of leer waarom dieren zich in zwermen bevinden, 
hoe deze dierzwermen functioneren en waarom ze 
schijnbaar onzichbaar aangestuurd worden. Meer infor-
matie is te vinden op www.beziehungskisten.lwl.org.
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T/M 10 MEI

Kinderjaren en jeugd

Zou het niet mooi zijn om de wereld weer eens door kin-
derogen te zien? Het Oberschlesisches Landesmuseum 
in Ratingen Hösel wil u en uw familie graag uitnodigen 
om aan een reis naar het ontroerende gisteren en eer-
gisteren deel te nemen. De grote wisselexpositie ‘Hob-
belpaard en tinnen soldaatjes. Kinderjaren en jeugd in 
Silezië’ (t/m 10 mei 2020) toont u een overvloed aan 
indrukwekkende voorwerpen, die ook zonder meer in 
een kinderkamer in Venlo hun plaats hadden kunnen 
vinden. Van de wieg via de schooltas tot tekenfilms 
aan toe de geleende voorwerpen uit diverse musea 
in Duitsland en Polen spreken alle generaties aan.  
Het museum ligt tussen Düsseldorf en Essen nabij  
verkeersknoopppunt Breitscheid en is met de auto 
goed bereikbaar. Meer informatie op www.oslm.de.

CHRONOLOGIE HIGHLIGHTS NORDRHEIN-RUHR 2020
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GEHELE JAAR

MKM Museum Küppersmühle, Duisburg

Meerdere duizenden vierkante meter tentoonstellingsop-
pervlakte, een kunstenaarslijst van Anselm Kiefer t/m  
Gerhard Richter, een veelzijdig expositieprogramma en 
een markante architectuur tussen industriecultuur en 
White Cube – dat is het MKM Museum Küppersmühle. 
Het huis in de levendige binnenhaven van Duisburg is een 
van de belangrijkste kunstmusea in de metropool Ruhr en 
herbergt met de collectie Ströher een van de belangrijkste 
collecties van de Duitse naoorlogse kunst wereldwijd. 
 
Tentoonstellingsprogramma 2020
BECHTOLD
11 maart t/m 24 mei 2020
EVONIK Jugendkunstpreis
September 2020
www.museum-kueppersmuehle.de

GEHELE JAAR

Het Lehmbruck Museum

Dit museum toont een in Europa zeldzame collec-
tie internationale moderne sculpturen en de unieke  
combinatie van bovenuitstekende museum architectuur 
en een sculpturenpark. In een van de meest bijzon-
dere naoorlogse museumbouwwerken presenteert 
het Lehmbruck Museum een unieke verzameling van  
moderne sculpturen. De bouw is ontworpen door de 
zoon van Wilhelm Lehmbruck, Manfred Lehmbruck. 
Uitgaande van Wilhelm Lehmbrucks werken ontmoeten 
hier primitiviteit, kubisme, abstractie en expressionisme,  
constructivisme en minimalisme elkaar. Naast het  
belangrijkste werk van Wilhelm Lehmbruck, verzamelt 
het museum werken van Constantin Brâncusi, Salvador 
Dalí, René Magritte, Henry Moore en Niki de Saint Phalle. 
Verder beschikt het museum over de belangrijkste 
werkgroep van Duitsland Alberto Giacomettis en een 
geselecteerde collectie van Duitse, expressionistische 
schilderkunst. Tot en met 16 juli toont het museum in 
de tentoonstelling ‘Lynn Chadwick. Biester der Zeit’ 
zo’n 70 skulpturen, tekeningen en beelden van een van 
de belangrijkste beeldhouwers uit Groot-Brittannië.  
Meer info op www.lehmbruckmuseum.de.
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Beethoven 250 jaar

In december 2019 was de 250e verjaardag van de meest 
gespeelde klassieke componist ter wereld. Ludwig van 
Beethoven is in december 1770 in Bonn ter wereld  
gekomen en heeft de eerste 22 jaar van zijn leven 
aan de Rijn verbracht. Zijn geboortehuis, dat wereld-
wijd tot de meest bezochte muziekmusea behoort, 
opende onlangs met nieuwe vertrekken en een vaste  
tentoonstelling rondom het leven en de invloed van de  
componist zijn poorten. In de Bundeskunsthalle in 
Bonn de tentoonstelling ‘Beethoven. Welt.Bürger. 
Musik (Beethoven.wereld.burger.muziek). Tot en met 
de 26e april 2020 bieden originele stukken een indruk 
over de kunstenaar en mens. Een andere tentoonstel-
ling slaat de brug van Beethoven zelfst tot Beyoncé 
en nodigt zijn bezoekers uit, zelf muzikale kunste-
naars te worden: In de meedoe-tentoonstelling ‘Music! 
Hören - Machen - Fühlen’ (horen - maken - voelen) in 

het LVR-Landesmuseum in Bonn worden kinderen en 
volwassenen tot medio september muzikanten, diri-
genten, com ponisten en instrumentenbouwers. Meer  
informatie op pagina 16 en op www.bthvn2020.de.

GEHELE JAAR
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GEHELE JAAR

Zoo Krefeld

1000 dieren, mooi park en dieren dichtbij

Pinguïns die snel door het water vliegen, verrassende 
kreten en verbazende blikken vanaf de panoramaschijf 
naar de PenguinPool. Humboldt-pinguïns leven hier 
nu in een toegankelijk gebied. Tot op armafstand  
bereikt men de pinguïns. Direct daarnaast fladderen in  
de jungle zo’n tot 200 ‘kleurvrolijk gevou-
wen’ vlinders. Verder zijn er een huis voor grote  
dieren, tapirhuis, gorillatuin, Afrikaweide, regen-
woudhuis en vogelhuis te vinden. Waardevolle en  
spannende indrukken in de dierentuinwereld krijgt 
men via een rondleiding. Ook kinderfeestjes en  
seniorenmiddagen worden aangeboden. Actuele  
informatie is te vinden in de advertentie op deze  
pagina en op www.zookrefeld.de.

www.zookrefeld.de

Onvergetelijke
voor de

gehele familie...
...tijdens 364 dagen van het jaar!

Nu jaarkaarten aanschaffen
Al vanaf €22,-!

,,ogenblikken”

GEHELE JAAR

Vogelsang

Midden in de natuur van Nationalpark Eifel bevindt 
zich het 100 hectare grote complex van de vroegere  
NS-Ordensburg Vogelsang. Tegenwoordig biedt dit 
moderne tentoonstellings- en opleidingscentrum 
met zijn multimediale presentaties en voor minder-
validen goed toegankelijke ruimten, elk jaar een 
ruim aanbod aan informatie voor wandelaars en  
geschiedenis- en natuurliefhebbers op de  
‘Internationalen Platz’. Naast de beide permanente expo-
sities ‘Bestimmung: Herrenmensch’ en ‘Wildnis(t)räume’  
kunnen bezoekers deelnemen aan spannende outdoor- 
activiteiten. Van torenklimmen tot terrein- en tentoon-
stellingsrondleidingen. De panoramagastronomie 
met haar Eifelspecialiteiten is de plek om smakelijk te 
pauzeren. Voor wandelaars is de vroegere vestiging  
Wollseifen – tegenwoordig een ‘verlaten dorp’–  een 
spectaculair doel. Rondleiding in het Nederlands  
iedere zaterdag van 4 juli tot 29 augustus 2020 om 14 
uur zonder vooraanmelding. Alle informatie is te vinden  
op pagina 11 en op www.vogelsang-ip.de
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Museum Schloss Moyland

Dit museum voor moderne kunst is ook een inter-
nationaal onderzoekcentrum met betrekking tot Joseph 
Beuys. De museumcollectie, waarvan de oorsprong ligt 
in de voormalige privéverzameling van de gebroeders 
Van der Grinten, wordt in het historische kasteel- en 
parkcomplex geconserveerd en gepresenteerd. Onder-
deel van het museum zijn het Joseph Beuys Archief en 
de museumbibliotheek. Een veelzijdig programma van 
tentoonstellingen, evenementen, zoals het kruiden-
tuinfeest en hortensiafeest en educatieve activiteiten 
en het in een groot park gelegen historische kasteel-
gebouw maken het museum tot een instituut met 
internationale uitstraling. Aanvullende informatie op  
www.moyland.de.

GEHELE JAAR

Grafschafter Museum in kasteel

Gravin Walburga van Nieuwenaar-Moers had geen  
geluk in de liefde. Haar eerste echtgenoot werd door 
de Spanjaarden onthoofd, de tweede kwam bij een ex-
plosie om het leven. Ongeveer 400 jaar geleden werd 
het kasteel van Moers bewoond door de gravin. Nu 
worden er bezoekers ontvangen en is het Grafschafter 
Museum er gehuisvest. Het museum bevindt zich in de 
voor malige waterburcht van de graven van Moers. Naast 
de geschiedenis van het kasteel, de cultuurgeschiede-
nis en de geschiedenis van het dagelijks leven in de re-
gio toont het museum ook historische poppenkamers. 
Tot het museum behoort tevens een middeleeuws  
speel- en leerstad voor kinderen. Meer informatie op 
www.grafschafter-museum.de

GEHELE JAAR

Rijnmuseum Emmerich

Na de oorlogsverwoesting werd het Rheinmuseum 
Emmerich in 1964 opgericht. Het museum toont, in ten-
toonstellingsruimtes en op een terrein in de openlucht, 
de verbinding van de stad met de Rijn, de ont wikkeling 
van de scheepvaart op die rivier, alsook stadsge-
schiedenis, visserij en visvangst. Naast radarinstallaties 
van meerdere technische generaties en een originele 
eenpersoonsonderzeeër uit 1945, zijn er 150 scheeps-
modellen, nautische apparatuur en scheepsbenodigd-
heden. Het Rijnmuseum biedt ook wisseltentoonstel-
lingen met thema’s over Rijn- en de stadsgeschiedenis, 
voordrachten en workshops. Nadere informatie zoals 
over openingstijden en groepsafspraken is te vinden op 
www.rheinmuseum-emmerich.de.

GEHELE JAAR

Mijn- en cokesfabriek Zollverein

De grootste voormalige cokesfabriek van Europa is  
tegenwoordig als UNESCO-Werelderfgoed Zollverein het 
levende symbool van het Ruhrgebied. In Noord-Essen, 
kan men hier interessante nieuwe kanten ontdekken 
van dit indrukwekkende icoon van industriecultuur.  
Geschiedenis komt weer tot leven en het werken en 
leven met de kolen wordt bijna tastbaar. De weg gaat 
door de authentiek behouden gebleven bovengrondse 
gebouwen. Naast de indrukwekkende architectuurstijl 
‘Nieuwe Zakelijkheid’ ziet men de techniek en het werk in 
de mooiste en ooit grootste en meest productieve steen-
koolmijn van de wereld. Van de schachtinstallatie waar 
de kool binnenkwam, via de weg door de zeefinstallatie 
tot aan de verwerking en verlading in de koolwasserij.  
De sporen van mijnwerkers worden ontdekt en de  
manier van hun werken en leven wordt zichtbaar.  
Op Zollverein is ook het RuhrMuseum gelegen.  
Meer informatie is te vinden op de pagina 13 en op  
www.zollverein.de.
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LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Wij nodigen u van harte uit de geschiedenis van het 
laaggelegen deel van Rheinland in het nieuwe LVR- 
Niederrheinmuseum in Wesel te onderzoeken. Het mu-
seum vertelt de geschiedenis van Wesel en Niederrhein 
in nauwe relatie tot Nederland en de achtergrond bij 
de grote Europese gebeurtenissen. Als grensoverschrij-
dend Duits-Nederlands museum toont het museum de 
regio Niederrhein in breedte van zijn kunst-, cultuur- 
en landhistorische ontwikkelingen. Het museum be-
vindt zich in het proviandmagazijn van het voormalige  
vestingcitadel Wesel. Nadere informatie vindt u op  
www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de.

GEHELE JAAR

Neanderthal Museum

Een van de modernste musea van Europa bevindt 
zich tegenwoordig nabij de locatie waar meer dan 
160 jaar geleden de Neanderthaler werd gevonden. 
Het museum vertelt de geschiedenis van de mens-
heid, vanaf haar begin, meer dan vier miljoen jaar  
geleden in de Afrikaanse savannen, tot aan de dag van  
vandaag. Multimediale toepassingen, geluidsfrag-
menten, maar ook klassieke media zoals authentieke 
museumstukken en tekstreaders, geven een leven-
dig beeld van de actuele onderzoeksresultaten uit de  
archeologie en de paleoantropologie. Meer informatie 
op www.neanderthal.de (ook Nederlandstalig).

GEHELE JAAR

Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal

Het Skulpturenpark Waldfrieden bevindt zich in het cen-
trum van Wuppertal. In een 14 hectare groot bos gelegen, 
omsluit het de Villa Waldfrieden, een bouwmonument dat 
als een schoolvoorbeeld van antroposofische architectuur 
geldt. De Britse beeldhouwer Tony Cragg bouwde het tot 
een unieke tentoonstellings- en evenementenlocatie om, 
die in september 2009 geopend werd. Hier worden regel-
matig wisseltentoonstellingen met enkele  van de belang-
rijkste moderne en vroegere beeldhouwers gepresen-
teerd. De permanente expositie toont talrijke werken van 
Tony Cragg, maar ook van kunstenaars als Henry Moore, 
Markus Lüpertz, Erwin Wurm, Eva Hild en Jaume Plensa. 
Tentoonstellingen 2020: Michael Sandle (8 februari- 1 juni)
Ian McKeever & Tony Cragg (8 februari - 1 juni) Sean Scully 
(13 juni - 13 september) Leunora Salihu (19 september -  
januari 2021) Wilhelm Mundt (19 september - januari 2021)  
www.skulpturenpark-waldfrieden.de.
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GEHELE JAAR

Nieuw stoombad met belevenisgarantie!

Nieuw ontwerp, nieuwe techniek en een tot nu toe  
unieke 270-graden videotechniek garandeert meteen 
feelgoodmomenten in Recreatiebad Gochness. Met 
beelden uit de natuur wordt u naar een andere wereld 
gevoerd en beleeft u het zwembad in een bijzondere  

atmosfeer. Het ‘piratenschip’ is gestrand! Het piratenhart 
klopt sneller. Waterkanonnen voor een plezierige water-
strijd, waterpompen om de waterkuip zelf te vullen en om 
aan beide kanten nat te maken en een glijbaan om het  
‘piratenschip’ te ontdekken. Meer informatie is te vinden op  
www.gochness.de.
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www.ludwiggalerie. de | Tel. 0049 208 41249 28

Fotografe 
onder muzikanten 

LINDA McCARTNEY
The Sixties and more 

19. 1. – 3. 5. 2020

Ruhrgebiedkroniekschrijver Theaterdocumentairemaker Warenhuisfotograaf

RUDOLF HOLTAPPEL 
De toekomst is al begonnen

Een fotografische werkexpositie van 1950-2013
10. 5. – 6. 9. 2020
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JACQUES TILLY
Politiek en provocatie 

Caricaturen XXL

2. 2.–
14. 6. 2020

in het kleine slot …

© Maria Feck/Greenpeace

Piet de smeerpoets  

de kleine Lord

rupsje nooitgenoeg

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

� Permanente- en wisseltentoonstellingen

� Rolstoelvriendelijke museumherbergen

� Oude werktechnieken om te doen

� Historische huis- en veerassen

� Museumrestaurant met terras

� Meedoeacties voor kinderen

� Historische gebouwen

� Ecologische seminars

� Markten en feesten

� Kinderspeeltuinen

� Museumwinkel

LVR-Openlucht-

museum Lindlar
De familiebestemming 

in uw omgeving

GEHELE JAAR

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

Een afwisselend expositieprogramma wordt in drie 
gevarieerde hoofdcategorieën getoond in de royale 
ruimtes van het klassieke kasteelcomplex. De collectie 
Ludwig is de eerste die kunst uit alle culturen van de  
wereld, van antiek tot hedendaags, presenteert. 
Daarnaast is er de populaire galerij met illustraties, pos-
terkunst, karikatuur, comedy, fotografie e.d. Ten slotte 
toont de landmerkengalerij regelmatig expositieprojec-
ten uit de regio. Nadere informatie over wisseltentoon-
stellingen is te lezen in de advertentie hieronder en op  
www.ludwiggalerie.de.

GEHELE JAAR

LVR-Openluchtmuseum Lindlar

Natuur en cultuur zoals honderd jaar geleden
Geniet van de natuur en verken de landelijke cultuur van 
gisteren. Dompel uzelf onder in het verleden. Hier in het 
LVR-openluchtmuseum in Lindlar, in het hart van het 
Bergse Land en ongeveer 30 kilometer ten oosten van 
Keulen, kunt u van nabij ervaren hoe mensen op het land 
leefden. De museumsite van 30 hectare wordt volgens 
het historische model grotendeels bewerkt door paard 
en ploeg. Maak kennis met zeer zeldzame inheemse  
dier- en plantensoorten. Hier kunt u niet alleen de  
geschiedenis aanraken, maar zelfs ook ruiken. Kijk 
over de schouder van de ambachtslieden mee  
terwijl ze oude werktechnieken demonstreren of 
vraag de huishoudster naar de oude kook recepten. 
Meer info in de advertentie hieronder en op  
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.

Kunst beleven
naast CentrO 
en Gasometer...
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44145 Dortmund

Steigerstr. 16

Openingstijden:

di. – zo. 10 - 17 uur

do. 10 - 20 uur

za. 12 - 17 uur

ma. gesloten

rondleidingen, 

groepsaanbiedingen:

brauereimuseum-dortmund

@radeberger-guppe.de 

Informatie: 

0049 231 8400200

www.museendortmund.de

BROUWERIJ BELEVENIS DORTMUND

GEHELE JAAR

Heinz Nixdorf MuseumsForum

In het grootste computermuseum ter wereld ervaren  
bezoekers een tijdreis door 5000 jaar geschiedenis van de 
informatietechnologie: vanaf het ontstaan van de eerste 
schrifttekens, via vroegere schrijf- en rekenmachines tot 
aan robots en kunstmatige intelligentie aan toe. Bezoekers  
krijgen een overzicht van uitvinders, historische machines 
en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Veel voor-
werpen zijn interactief en nodigen jong en oud uit ze uit 
te proberen: bezoekers kunnen zich met robot Pepper ver-
maken, videospelklassiekers testen of zich laten rondleiden 
langs voorwerpen door de museumrobotten Peter en Petra. 
Nadere informatie over de tentoonstellingen, rondleidingen 
en evenementen is te vinden op www.hnf.de. 

eigen innovaties.

Iedere tijd heeft zijn

Bij ons ziet u de beste.
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Heinz Nixdorf MuseumsForum 

Paderborn   www.hnf.de

De geschiedenis van de toekomst

GEHELE JAAR

Uitgeflipt, speelautomaten…

Vroeger een vanzelfsprekendheid in de stamkroeg en 
tegenwoordig zelden te beleven: het klikken en klak-
ken van de kleine snelle kogels, het klinken en blinken 
van de kleurrijke flipperkasten. Wie uit nostalgie weer 
aan de oude apparaten spelen wil, is bij dit museum in 
september op de juiste plek. Voor alle flipperfans en de-
genen die het willen worden, biedt het museum weer 
drie dagen vol spel en spanning. Onze partners ‘Insert 
Coins’, ‘Pinball Universe’, Thomas Amberg, Jens Stein-
hauer en Jens Frede brengen weer talrijke klassieke en 
nieuwe flipperkasten, videospel- en elektromechanische 
automaten, zoals retro-pc’s, playstations en muntauto-
maten mee. Een hoge plezierfactor is gegarandeerd. De 
liefdevol en ten dele prijzig gerepareerde apparaten zijn 
van 18 t/m 20 september niet alleen in het museum te 
zien, maar ook als spelers vrij te bedienen. Informatie 
over openingstijden, entreeprijzen etc. zijn te vinden op 
www.umspannwerk-recklinghausen.de.
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GEHELE JAAR

Aalto Theater Essen

Bezoek een van de mooiste operahuizen van Duitsland 
en beleef een veelzijdig kunstaanbod in het Aalto- 
Theater! De speelagenda spant met spectaculair en mee-
slepende ensceneringen een boog van grootse opera via  
vrolijke operettes tot fascinerende ballet- en dans-
stukken. Muziektheatervrienden kunnen zich dit jaar 
onder meer op Giuseppe Verdi’s ‘Don Carlo’ (vanaf 14 
maart), Charles Gounod’s ‘Faust’ (vanaf 3 april), Carl  
Maria von Weber’s ‘Der Freischütz’ (vanaf 25 april) en 
Wolfgang Amadeus Mozart’s ‘Le nozze di Figaro’ (vanaf 
23 mei) verheugen. Het repertoire van het Aalto Ballett  
Essen reikt van klassieke topdans tot modern rockballet:  
Bezoek de sprookjesachtige klassieker ‘Schwanensee’ 
(vanaf 21 maart), een dansversie van Anton Tschechow’s 
‘Drei Schwestern’ (vanaf 18 april) of het dansstuk ‘Rock 
around Barock’ (4, 5 juni) met de rockband Mallet. 
Meer informatie in de advertentie hieronder en op  
www.theater-essen.de.

LE NOZZE DI  FIGARO
WOLFGANG AMADEUS MOZART

23 mei (première), 28 mei; 
6, 10, 12, 18, 21, 27 juni;

2, 11, 21 oktober; 1, 7 november; 
13 december 2020

Aalto-Theater

Tickets T 0049 201 8122200
www.theater-essen.de

GEHELE JAAR

Burcht Altena met belevenislift

Burg Altena - Duitslands mooiste burcht op hoogte. 
Groot en prachtig toornt Burg Altena sinds de 12e eeuw 
op de Wulfsegge boven de stad Altena. Bijna 900 jaar 
opgebouwde rijke geschiedenis heeft de verdedigings-
vesting diverse keren fundamenteel veranderd. In de  
jaren 1906 t/m 1915 werd zij omvangrijk gerenoveerd 
en tot de imposante burcht omgebouwd. Men kan 
met de nieuwe belevenislift zonder barrière van de dal-
bodem van de stad Altena tot in de burchthof komen. De  
belevenislift Burg Altena is ‘de nieuwe poort naar de 
burcht’: 90 meter gaat deze de berg binnen, 80 meter 
naar boven. Onderweg zijn op zeven locaties sprookjes 
en geschiedenis van de regio ‘op de man’ te beleven.  
Nadere informatie op: www.erlebnisaufzug.de en 
www.burg-altena.de

GEHELE JAAR

200 jaar Friedrich Engels, Wuppertal

Communistische revolutionair, filosoof, journalist en textiel-
magnaat, die samen met Karl Marx de tegenwoordig als 
Marxisme bekende maatschappelijke en economische  
theorie heeft ontwikkeld, is op 28 november 1820 geboren in 
Wuppertal-Barmen. Ter gelegenheid van de 200e verjaardag 
organiseert zijn geboortestad een programma met lezin-
gen, rondleidingen en tentoonstellingen. Het hoogtepunt 
van het jubileumjaar wordt de hernieuwde opening van het  
historisch centrum met Haus Engels en het Museum für Früh-
industrialisierung (museum voor vroege industrialisering) op 
28 november 2020. Meer info. op www.engels2020.de
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GEHELE JAAR

Kloster-Graefenthal, Goch

….ligt vlak over de grens in Goch, Duitsland. Eens het  
centrum van Gelre uit de dertiende eeuw is nu een  
bijzondere evenementlocatie met een buitengewone sfeer.  
Ook uw privé of zakelijke evenement kan hier geschiedenis 
schrijven.

Daarnaast zijn er vele publieke evenementen:
• Middeleeuwse Paasmarkt: 11 t/m 13 april
• Houtdraaiers’ Event 18 april
• Brocante Markt: 27 en 28 juni
• Zomer Wijnfeest: 14 t/m 16 augustus
• Open Monumentendag: 13 september 
• Middeleeuws Markt: 19 en 20 september
• Koor Event: 27 september
• Kerstmarkt: 4 t/m 6 december 
• Oudjaar Feest: 31 december

Evenementen waarvoor men zich op kan geven:
• Moederdagontbijt: 10 mei
• Asperges Diner: 10 juni
• Spaanse ‘Gipsy’ Concert: 30 augustus
• Pianoconcert Canto Ostinato: 4 oktober
• Halloweenparty: 31 oktober
• Gregoriaanse Kerstconcert: 13 december

Ons Kloster café is iedere dag van 11 tot 17 uur  
geopend met eigengemaakte taarten en een klei-
ne kaart. 

LET OP! 
April: Middeleeuwse Paasmarkt 11 t/m 13 april a.s.
Voor het hele gezin: ridders, een markt, legerkamp, 
zwaardvechten, pijl- en boogschieten, broodjes  
bakken, middeleeuwse muziek en heerlijk eten!

Meer info op:  www.kloster-graefenthal.de

GEHELE JAAR

Landschapspark Duisburg-Nord

Het landschapspark Duisburg-Nord vierde onlangs 
zijn 25-jarig bestaan. Het veranderde van vroegere  
ertsverwerkende industrie in een tot ver over de  
grenzen van het Ruhrgebied bekend ontmoetingspunt 
voor cultuur, vermaak en evenementen. Historische ge-
bouwen herinneren aan het industriële verleden en 
buitengewone natuurscenario’s bieden gelegenheid tot 
ontdekken en genieten. Gedurende het hele jaar vinden 
in dit park verscheidene evenementen plaats, die dit  
ontmoetingspunt daardoor voor iedereen interessant 
maakt. Meer informatie is te vinden op 
www.landschaftspark.de.

GEHELE JAAR

Grugapark Essen

Het Grugapark in het hart van het Ruhrgebied, is 
een aantrekkingslocatie, die ver over de grenzen van  
NordRhein-Westfalen bekend en geliefd is. Met zijn 
600.000 m2 parklandschap biedt hij niet alleen veel 
groen, het recreatieaanbod strekt zich uit via speeltui-
nen, wildomsluiting, kinderboerderij, vogelvolières, 
kunstvoorwerpen en een botanische tuin. Ook worden er  
gedurende het hele jaar evenementen gehouden. Bezoek  
bijvoorbeeld onze plantenrariteitenmarkt in de lente  
(25-26 april) en herfst (12-13 september), vier met 
ons het grote parkfeest (19-20 september) of kom 
in oktober tijdens de oogst naar Essen (1-4 oktober).  
U zult versteld staan! Meer informatie is te vinden op  
www.grugapark.de.
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GEHELE JAAR

Tuinbouwtentoonstellingspark Rietberg

Het tuinbouwtentoonstellingspark Rietberg bekoort 
door zijn verscheidenheid en is een geschikte toeristi-
sche bestemming voor jong en oud: naast overdadig 
bloeiende gewassen en klassieke thematuinen vinden 
tuingenieters ook uitstrekkende wandel- en merenland-
schappen. Gezinnen worden enthousiast van de talrijke 
speeltuinen en waterspeelplaatsen, de 23 meter hoge 
glijbaantoren met oerwoudbruggen, duizenden grote 
bouwstenen op Legowijze, het klimpark ‘Schnurstracks’ 
en veel meer. Daarnaast zorgt een uitgebreid evenemen-
tenprogramma voor vermaak voor jong en oud. Heeft u 
op een dag nog niet alles gezien - dan overnacht u bui-
tengewoon en gemoedelijk in de halfronde Camping 
Pods en eigenzinnige heksenhuizen. Nader informatie is 
te vinden op: www.gartenschaupark-rietberg.de.

Informatie:

Telefoon: 0049 5244 986100
www.gartenschaupark-rietberg.de

VOOR ELK SEIZOEN

EEN BELEVENIS!

* Tuindromen, spel en plezier 
 voor de gehele familie

* 23 m hoge glijbaantoren
 met oerwoudbrug

* Camping pods en heksen-
 huisjes: natuurgetrouwe
 overnachtingbelevenis

* Kinderverjaardagen en 
 groene klaslokalen

* Rondleidingen/groepsaanbiedingen

* Rieti-shuttle op zon- en feesdagen

* Klimpark 'schnurstracks'

GEHELE JAAR

Fietsparadijs in Niederrhein

Geldern, vlak land, goede fietsroutes, een afwisselend 
landschap, veel straten en ‘paadjes’ en het overzichtelijke  
knooppuntensysteem maakt Geldern tot een fiets-
paradijs. Meer dan 2000 kilometer themaroutes  
zoals de ‘FossaRoute’, de ‘HeideRoute’ of ook de geliefde  
‘NiederrheinRoute’, maken het aanbod tussen, Rijn, 
Maas en Niers compleet. Geheime tip voor fietsers die  
gemakkelijk vlak bij huis een mooie route willen pakken,  
is de ‘Geldern-Route’ met de mooiste plekken die  
Geldern te bieden heeft. Langs kronkelingen van de  
rivier Niers naar de ‘Schmuggler-Romantik’, van Heide-
see tot asperge-eten. Fietsplezier voor alle zintuigen.  
De nieuwe, gratis, fietsbrochure verkrijgt u bij het Touris-
musbüro van de stad Geldern. Tel.: 0(049)2831 398555, of  
via e-mail: tourismus@geldern.de

Knooppunten
Lievelingsroutes 
Geheime tips

Stadt Geldern

Tourismus- und Kulturbüro
Issumer Tor 36 | 47608 Geldern 
Telefon 0049 2831 398555
E-Mail: tourismus@geldern.de

De nieuwe brochure 

voor het fietsen in 

Niederrhein is daar!

Info. over knooppuntensysteem 

Brochure is Duitstalig 

en de themaroutes 

Toursuggesties, kaartmateriaal 
en waanzinnige tips door ‘vlakkelandfietsers’

De gratis brochure verkrijgt u 

vanaf nu in het Tourismusbüro van de Stad Geldern

Gratis!
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GEHELE JAAR

Weserrenaissance-Museum

Slot Brake in Lemgo Stap in onze tijdmachine! De klok 
zo’n 400 jaar teruggezet in de tijd en neemt je mee op 
een spannende reis door de wereld van de Renaissance. 
Geniet van indrukwekkende, hoogstaande creaties van 
befaamde kunstenaars zoals Albrecht Dürer, Cornelis 
van Haarlem, Hans Rottenhammer, Paulus Moreelse 
en Hans Vredeman de Vries, om maar enkele namen 
te noemen. In onze permanente tentoonstelling valt 
veel te ontdekken, vooral ook interessante relaties met  
Nederland. In ons museum kun je multi actief bezig zijn: 
aanraken en meedoen. Neem plaats bij de lange muur, 
maak een selfie voor onze fotomuur of trek eenvoudig-
weg een kostuum uit de Renaissance periode aan. 
Uw komst wordt op prijs gesteld! Meer informatie op  
www.museum-schloss-brake.de.

GEHELE JAAR

Recreatiesport Xanten

Watersport, plezier en recreatie aan de Beneden-Rijn.  
De Xantener Noord- en Zuidzee. Twee meren, die met  
elkaar in verbinding staan en samen een totale oppervlakte 
van om en nabij de 250 hectare bestrijken. Ze bieden een  
nagenoeg grenzeloos aanbod aan watersportmogelijk-
heden, die worden aangevuld door enkele aantrekkelijke 
voorzieningen zoals een havencomplex met gastronomie, 
het natuurstrandbad Xantener Zuidzee met aangrenzende 
waterskivoorzieningen dat het hele jaar door geopend is.  
Een enorm programma voor vrijetijdskapiteins, zeilers,  
surfers, duikers, vissers, wandelaars, fietsers en natuurlief-
hebbers. Tevens biedt een zeilschool cursussen aan. (Speed)
boten en waterfietsen kunnen gehuurd worden. Een  
natuurstrandbad met ruim 1000 meter aan fijn, schoon 
zandstrand en rijkelijk plaats op ligweiden, spelen en sport-
terreinen biedt alles voor de strandvakantieganger. Verder 
is er een breed evenementenprogramma in de zomer-
maanden, met open-air cabaret, concerten en beachparty. 
Last but not least is er van 1 t/m 25 oktober het originele 
Oktoberfeest van Niederrhein. Meer informatie is te vinden 
in de advertentie op pagina 12 en op www.f-z-x.de.

GEHELE JAAR

Sauerländer Besucherbergwerk

Zoekt u een spannend avontuur bij elk weertype?  
Kom dan op ontdekkingsreis in het origine getrouwe  
Ramsbecker Bergwerk. Warm aangekleed, helm op, dan 
stommelt de mijnspoortrein door de donkere mijngang. 
300 meter onder de grond leggen mijnbouwrondleiders 
uit hoe de lood- en zinkertsen gebouwd en gewonnen 
werden. Een reusachtig ondergrondse delfmachine 
en een oorverdovende boorwagen staan voor u klaar. 
Voor de rondleiding in de mijngang is een Nederlands-
talige audioguide beschikbaar! Gereedschap, machines 
en fonkelende mineralen in het historische productie-
gebouw vertellen nog veel meer over de wereld van de 
mijnbouwers. Wandelliefhebbers beginnen direct bij het 
museum aan de 11 km. lange mijnbouwwandel route 
rondom Ramsbeck. Nadere informatie is te vinden op  
www.sauerlaender-besucherbergwerk.de.

GEHELE JAAR

Kolumba kunstmuseum

Het kunstmuseum Kolumba van het aartsbisdom Keulen, 
in 1853 als Diocesanemuseum Keulen opgericht. Twee-
duizend jaar aan occidentale cultuur is in een gebouw te 
beleven: van werken uit de late oudheid tot het heden. In 
de architectuur is een verband tussen de oorlogsruïne 
van de laatgotische St. Kolumbakerk, de kapel ‘Madonna 
in den Trümmern’ (1950), de unieke archeologische op-
graving (1973-1976) en de nieuwbouw naar het ontwerp 
van de Zwitser Peter Zumthor. Elk jaar begint rond 15 
september een nieuw tentoonstellingsthema. Talrijke 
evenementen en samenwerkingen verbreden verdiepen 
de visuele ervaring. Meer informatie is te zien in de  
advertentie op pagina 6 en op www.kolumba.de. 
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GEHELE JAAR

Textielmuseum Bocholt

De geschiedenis van de textielindustrie en de mode in dit 
textielmuseum in Bocholt. Het museum is veel meer dan 
een bijzonder monument van de industriecultuur. De be-
kroonde architectuur maakt het een levendig en fascine-
rend museum. De weverij in de Uhlandstraße presenteert 
het hele jaar hoe uit katoengaren weefsel gemaakt wordt. 
Pronkstuk van deze museumfabriek met stoommachine, 
ketelhuis, factorij, wagenloods en werkplaats is de grote 
hal. Onder de sheddaken brengen transmissieriemen en 
aandrijfassen meer dan 30 weefgetouwen uit meer dan 100 
jaar weverijgeschiedenis in beweging. De medewerkers 
produceren elke dag stoffen voor theedoeken en tafella-
kens uit de historische collectie. De bezoekers leren, naast 
de luidruchtige fabriek, over het karige alledaagse leven 
van de gezinnen door een kijkje te nemen in een volledig 
ingericht arbeidershuis met ingerichte tuin. Nabijgelegen is 
de te bezichtigen spinnerij. Meer is te lezen in de adverten-
tie op pagina 5 en op www.textilwerk-bocholt.de.

GEHELE JAAR

Grenspark Maas Swalm Nette

Het Grenspark Maas-Swalm-Nette bekoort met zijn keur 
aan landschappen: talrijke fietsen wandelroutes lopen door 
bos en hei, door beekdallandschappen en langs meren en 
beken. Ook heeft het Grenspark een rijke cultuurgeschiede-
nis. Deze is ook digitaal beleefbaar.

Een app met de titel „Langs sporen - biografie van een land-
schap“ presenteert ca. 350 cultuurhistorische plekken in het 
Duits-Nederlands grensgebied multimediaal aan de hand 
van video’s, foto’s en audio. Daarmee wordt de ontdekker 
geest van de bezoekers gewekt en wordt de cultuurge-
schiedenis digitaal toegankelijk. Van verlaten kloosters, kas-
teelruïnes, historische stadscentra, historische gebouwen, 
bijzondere cultuurlandschappen tot voormalige groeves – 
het Grenspark Maas-Swalm-Nette is een regio met een rijke 
cultuurgeschiedenis.

Een tijdsreis midden in de natuur. De bestanden kunnen 
thuis via website www.langssporen.nl worden geladen 
om de inhoud buiten in het Grenspark eventueel ook zon-
der internet te kunnen gebruiken.

GEHELE JAAR

De Duisburger Philharmoniker

Een culturele vuurtoren met grote uitstraling is in Duisburg 
het excellente orkest van de stad, dat zijn publiek onder  
muzikale leiding van Axel Kober een bijzonder attrac-
tief klassiek programma presenteert. De mannelijke en  
vrouwelijke musici spelen met passie en precisie, naar 
het devies: ‘Iedere noot moet branden!’ Hier kan klassieke  
muziek op het hoogste niveau beleefd worden: van Bach 
en Beethoven tot en met Britten en Bernstein. Hier zijn  
regelmatig klassieke sterren van wereldfaam te gast, 
zoals de violist Frank Peter Zimmermann en de violiste  
Carolin Widmann. Klassiek. De afstand van Venlo naar  
Duisburg is slechts 45 km. Nadere informatie op 
www.duisburger-philharmoniker.de.
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17 APRIL T/M 11 OKTOBER

LAGA 2020, Kamp-Lintfort

Voor Kamp-Lintfort, de voormalige mijnstad langs de  
Niederrhein, is de mijnbouw een belangrijk onder-
werp, dat ook tijdens de ‘Landesgartenschau’ duidelijk  
aanwezig is, bijvoorbeeld als centraal onderdeel 
van rondleidingen evenals in een nieuw centrum 
voor mijnbouwtraditie, dat te vinden is op het  
terrein van de ‘Landesgartenschau’.  Als oud cultureel  
centrum maken de onder monumentenzorg vallende  
complexen van Klooster Kamps eveneens deel uit van de  
‘Landesgartenschau’: Via een twee kilometer lange 
‘Beleveniswandelpad’ is het historische kloosterterrein 
evenals het nieuwe parklandschap ‘Kamper Gartenreich’ 
verbonden met het mijnbouwpark. Meer informatie op 
www.kamp-lintfort2020.de

2 MEI - 15 JULI

PAN Kunstforum

‘meins deins keins’ Janina Musiałczyk

Deze tentoonstelling toont, parallel aan onderstaande  
expositie,  een selectie van werken uit drie decennia. 
Veel van haar beelden hebben een link met huidige 
belang rijke wereldvragen. Tegelijkertijd geven de kleine  
tekeningen en acrylbeelden steeds een tedere intieme 
aura weer. Daarnaast reflecteren ze drama’s die ieders  
leven vormen. Emotioneel geladen brengen ze ont roering, 
beklemming, verrukking maar ook warmhartige ironie voort.
 
‘Die Kunst der kleinen Form’ Hanna Nast (maart - juni 
2020)* Hanna Maria Nast (1938-2015) werd in augustus 
1938 in Stanisławów (voormalig oostelijk grensgebied  
Polen, tegenwoordig Oekraïne) geboren en stierf in maart 
2015 in Łódź, Polen. Haar studie aan de Kunstacademie 
van Warschau (Akademie der Schönen Künste/Akademia  
Sztuk Pięknych) in het vakgebied boekgrafiek bij Prof.  
Julian Pałka had ze in 1964 afgesloten. Al tijdens de  
studie is ze ter aanvulling van haar budget begonnen met 
het ontwerpen van collegekaarten. Deze bijbaan heeft ze 
nooit opgegeven - het was niet alleen een inkomstenbron, 
maar werd ook haar grote passie.
Meer info. op pagina’s 14 en 15 en op www.pan-forum.de.
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13 - 22 MAART & 4 - 27 SEPTEMBER

Beethovenfeest in Bonn

Jaarlijks wordt in deze geboortestad van de beroemde 
componist Ludwig von Beethoven het gelijknamige feest 
gehouden. Beethoven werd in 1770 in Bonn geboren.  
Dat onderwerp is dan ook duidelijk aanwezig tijdens 
de ‘Landesgartenschau’, bijvoorbeeld, betekenisvolle  
ensembles, prominente solisten en grote talenten. Veel  
beroemde muzikanten komen regelmatig voor dit 
feest naar Bonn terug. Niet alleen worden werken van  
Beethoven uitgevoerd, ook andere componisten worden 
op hun voetstuk geplaatst. Nadere informatie vindt u in de 
advertentie op pagina 16 en op www.beethovenfest.de.

VANAF 26 APRIL 

Scheepsparade en Cultuurkanaal

De opening van de grote scheepsparade met zo’n 60 
schepen, motor- en roeiboten is op 28 april. Men kan  
tickets kopen om zelf mee te varen van Gelsenkirchen tot 
Oberhausen, waar het dagafsluitend evenement plaatsvindt. 
Het meer dan 100 jaar oude Rhein-Herne-kanaal, centraal 
gelegen in het metropool Ruhr, is een van de belangrijk-
ste Europese transportwegen en is tegenwoordig ook een  
belevenispassage met internationale kunstwerken, unieke 
cultuurlocaties en een veelzijdig recreatieaanbod, zowel op 
als aan het water. Over een lengte van ongeveer 70 kilome-
ter strekt het Kultur-Kanal van de binnenhaven van Duisburg 
tot aan het Dattelse Meer, door Europa’s grootste regionale 
park: het Emscher Landschapspark. Het gehele jaar door  
nodigt het park cultuurliefhebbers, kunstvrienden, gezinnen en  
recreatiekapiteins uit voor een bezoek aan evene-
menten. Te voet, op de fiets of per schip. Meer weten?  
Kijk dan op www.kulturkanal.ruhr.
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12 MEI

Kunsthalle Düsseldorf

SUBJEKT en OBJEKT. Foto Rhein Ruhr
Deze tentoonstelling in Kunsthalle Düsseldorf toont 
voor de eerste keer de diverse relaties tussen de  
onderscheidende fotografische posities, die zich in het  
Rheinland als ook in het Ruhrgebied en de daar geves-
tigde kunstacademies sinds de jaren 60 ontwikkeld 
hebben. De expositie verenigt centrale posities van drie 
kunstenaarsgeneraties en toont de gemeenschappelijke 
en onderscheidende kenmerken van hun kunstzinnige 
handelswijze. Meer informatie is te vinden op pagina 16 
en op www.kunsthalle-duesseldorf.de.
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16 - 17 MEI

Kreis Kleve KulTourtage

Dat is een genot voor ogen en oren.

Zo’n 130 evenementen zijn tijdens de 22e ‘Kreis Kleve  
KulTourtage’, dit jaar in het weekend van 16 en 17 mei,  
gratis te bezoeken. Wederom nemen meer dan 30  
culturele instellingen in het gehele Kreis Kleve deel aan  
dit evenement. Gedurende dag en avond zijn moderne 
en historische tentoonstellingen, workshops, theater- en 
filmvoorstellingen, molenrondleidingen en bijdragen op 
het gebied van literatuur en muziek te bezoeken. Deze 
culturele dagen in dit district, met ook de culturele avond, 
geven een indrukwekkend beeld van de culturele diversi-
teit van de Kreis Kleve.

De Kreis Kleve KulTourtage, parallel aan de internationale  
museumdag op 17 mei in de musea in Duitsland,  
Oostenrijk en Zwitserland, worden gevierd onder het 
motto ‘Musea voor verscheidenheid en inclusiviteit’.  
Deze dagen worden afgesloten met concerten gegeven in  
museale omgeving door de muziekschool van Kreis  
Kleve. Enkele musea en theaters nodigen u 16 mei van 
harte uit voor de ‘Nacht der KulTour’ en bieden geïn-
teresseerden op deze zaterdagavond de mogelijkheid 
ook tijdens late uurtjes de diverse tentoonstellingen te 
bezoeken en van bijzondere evenementen te genieten.

Op de website www.kultourtage.de leiden links naar 
de talrijke musea, tetoonstellings- en projectlocaties, die 
aan de Kreis Kleve KulTourtage deelnemen. Daar is aan-
vullende informatie over de evenementen beschikbaar.

26 APRIL

Bocholt bloeit met oldtimerbijeenkomst

Vanaf 26 april staat Bocholt al in bloei. De meibomen  
prijken in de Ravardiwijk en op de markt voor het  
historische stadshuis en 190 bloemenlantaren zijn aan 
geraniums en fuchsia’s opgehangen. Tot eind september  
vormen zomerbloemen het straatbeeld. Vanaf 13 uur 
is de oldtimerbijeenkomst met o.a. trekkers en brand-
weerwagens in het gehele centrum. Ook is er Paas-
markt. Kapper-, modeshows, muziekgroepen en cafés  
zorgen voor extra gezelligheid. De winkels zijn van 13 tot 
18 uur open en in het hele centrum is parkeren gratis. 
Meer informatie is te vinden op www.bocholt.de.
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29 MEI - 25 OKTOBER

Peter Paul Rubens en de Barok in het noorden

Diözesanmuseum Paderborn
Peter Paul Rubens is onomstreden een van de  
belangrijkste meesters van de Vlaamse barok. Vanuit zijn 
werkplaats in Antwerpen verspreidden nieuwmodische 
beeldideeën naar heel Europa – tot aan Paderborn. De 
expositie toont de verspreidings- en succes historie van 
de kunst uit de zuidelijke Nederlanden van de 17e eeuw. 
Hoogwaardige voorwerpen uit internationale collecties  
laten bezoekers de scheppende kracht van Peter Paul 
Rubens en zijn collega’s van dichtbij ervaren. Een eigen  
tentoonstellingsafdeling besteedt tevens aandacht aan 
baroktendensen in de hedendaagse kunst: 
www.dioezesanmuseum-paderborn.de

29 MEI - 1 JUNI

Bildstörung 2020 - Straattheaterfestival Detmold

Van 29 mei tot en met 1 juni beleven de mensen 
van dichtbij weer theater, performance en kunst in  
Detmold. Hedendaags theater, performance en dans in 
de publieke ruimte, nieuw circus, geënsceneerde stads-
wandelingen, installaties en mobiele publieksanimatie 
veroveren de gehele stad. De uitgenodigde kunstenaars 
en ensembles komen in het jaar 2020 uit Frankrijk, Bel-
gië, Engeland, Zuid-Korea, Zwitserland en Nederland. Ze  
treden met het publiek in dialoog en bespelen de  
openbare ruimte met geheel onderscheidende uit-
drukkingsvormen en thema’s - en dat bijna altijd met  
gratis toegang. Meer informatie is te lezen in de  
advertentie hieronder en op www.bildstoering.net.
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29. Mei - 1. Juni 2020

STRAAT THEATER

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Nederlandse en Duitse huisartsen, specialisten,  
ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars etc. werken nauw 
samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor  
(potentiële) patiënten in het grensgebied te verbeteren.  
De Euregio Rijn-Waal bijvoorbeeld coördineert deze  
samenwerking in de vorm van het netwerk ‘Euregionaal  
Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg’. Dit  

forum heeft circa 50 aangesloten leden. Diverse projecten,  
waaronder online behandeling voor artrose,  
monitoren bloeddrukzelfcontrole, depressiebehandeling  
en internationale ziekenhuissamenwerking, zijn gaande 
met het doel oplossingen voor vraagstukken voor aan de 
ene kant de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de  
andere kant een optimale inzet en economisch gebruik 
van de zorgfaciliteiten voor zorgaanbieders te vinden.  
Uitgebreide informatie is te lezen op 
www.nordrhein-ruhr.nl.

GEHELE JAAR
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21 - 24 MEI

Groot middeleeuws feest

Vier dagen vanaf Hemelvaartsdag zijn er ridders, gooche-
laars en draken bij de Nordwall en de Kriemhildmolen 
te zien ter ere van Siegfried, de held van Xanten van het  
Nibelungenlied. Dat is het grootse Siegfriedspektakel in  
Xanten. Op het festivalterrein ontbreekt niets: vanaf de 
Kleefse poort staan langs de stadsmuur een kilometer lang 
kraampjes en ridderpelotons opgesteld. Op vrijdag en zater-
dag rijden de strijders op een met vuurballen verlichte baan 
met brandende zwaarden en lansen. Twee podia, een toer-
nooiarena, talrijke ambachtskraampjes en een te gek liveop-
treden maken het programma compleet. Meer informatie is 
te vinden op pagina 8 en op www.xanten.de.

13 - 14 JUNI

Foto- en avonturenbeurs

Op de unieke locatie ‘Landschaftspark Duisburg’ passen 
fotografie, avonturenreizen en outdooractiviteiten perfect. 
Seminars en workshops worden gegeven door toonaan-
gevende mensen in hun vakgebied. Laat u adviseren over 
fotografie en doe nieuwe en spectaculaire ideeën op voor 
uw toekomstige vakantie. Specialisten, maar ook gezin-
nen, kunnen hier hun hart ophalen. Wat dacht u van multi-
visionshows, introductie- en avontuurduiken, wand- en 
rotsklimmen? Speciaal voor kinderen zijn er klimcursussen, 
geocaching en rondleidingen; een happening voor jong en 
oud, waarbij het beleven op de voorgrond staat! Meer infor-
matie op www.photoadventure.eu.

11 - 14 JUNI

Keulse midzomerfeest

Beleef bij het chocolademuseum in Rheinauhaven dit  
sympathieke gebruik rondom de langste dag van het jaar. 
Een feest voor het gehele gezin met een afwisselingrijk 
programma, hoogwaardig culinair aanbod en een grote 
ambacht- en designmarkt met circa 80 kraampjes. Dagelijks 
staan gratis te bezoeken muziekconcerten, kleinkunst en 
ook poppentheater op het programma. Natuurlijk zullen de  
traditionele midzomerboom en het gezamenlijk optuigen 
niet ontbreken. Kinderen en volwassenen zijn uitgenodigd 
mee te doen. Voor kinderen zijn er bovendien een draaimolen 
en kinderspeeltent. Lekker eten en drinken en veel zitmoge-
lijkheden nodigen tot een gemoedelijk verblijf uit. Parkeer-
plaats voldoende aanwezig voor het Chocolade museum 
in het Keulse Rheinauhaven. Gratis entree! Infor matie  
en programma op: www.mittsommerfest-koeln.de.

26 - 28 JUNI

Turmfeest Rheydt & Skateboardcompetitie

Het geliefde open-air-feest op de Rheydter Marktplatz 
biedt vanaf vrijdagavond weer een groot podium- en 
vermaakprogramma voor de hele familie. Middels  
talrijke acties worden jong en oud beziggehouden.  
Daarbij zijn veel verenigingen en sponsoren uit Rhey-
dt aanwezig. Er is een skateboardcompetitie. De zon-
dag is tevens een koopzondag. Nadere informatie is te  
vinden in de advertentie op pagina 10 en op  
www.turmfest-rheydt.de.
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20 - 21 JUNI

Openingsfeest ‘Solegarten St. Jakob’

Een nieuwe locatie voor ontspanning en vertraging 
ontstaat in Kevelaer. De unieke pekelbron aan de  
Niederrhein nodigt met gratis toegang in de begaan bare 
zoutziederij in schelpvorm (in het Duits “Gradierwerk”) uit. 
De park met een grote tuin, boulesplaatsen, beachvolley-
balveld, beweegtoestellen, een ontvangs gebouw en na-
tuurlijk de “Gradierwerk” wordt met een feest geopend op 
20 en 21 juni. Het programma is geschikt voor jong en oud 
- kinderanimatie, rondleidingen, kerkdienst, gezondheids- 
en bewegingsaanbod en muziek vullen deze twee dagen.
(Organisator: bedevaartstad Kevelaer) Meer informatie is 
te vinden op www.kevelaer-tourismus.de.

27 JUNI

Extraschicht

Het jaarlijks hoogtepunt in Metropool Ruhr voor 200.000 
bezoekers is de laatste zaterdag van juni. In 22 steden 
worden dan op zo’n 50 locaties, vanaf 18 uur tot 2 uur 
’s nachts, circa 500 (culturele) evenementen door 2000 
kunstenaars/artiesten uitgevoerd. Theater, kunst- en  
lichtinstallaties, muziek van klassiek tot hiphop, projec-
ties en rondleidingen en vuurwerk zijn de ingrediën-
ten van dit evenement. Industriële locaties van weleer  
herleven, zoals steenkoolmijnen en staalfabrieken.  
Nadere informatie over Extraschicht is te vinden op 
www.extraschicht.de.

27 - 28 JUNI

Paardenshow

In galop door de oosterse Wereld Europa’s meeste ge-
liefde paardenshow keert terug en is in juni 2020 nog te 
zien in Düsseldorf. Het nieuwe programma ‘Legende van 
de woestijn’ belooft een perfecte combinatie van rijkunst 
en vermaak. Deze show vertelt de geschiedenis van de 
prachtige prinses Samira, die tot koningin gekroond 
moet worden. De pompeuze ceremonie wordt echter 
door haar boze neef Abdul veredeld. Een spectaculair 
avontuur en de strijd tussen goed en kwaad begint! 
Prachtige decorbeelden, een grandioze enscenering, 
een indrukwekkend internationaal dansens emble, een 
unieke soundtrack, 59 dieren en hun ruiters zorgen voor 
een onvergetelijke show, voor jong en oud. Meer info op 
www.cavalluna.com

5 JULI

Niederrheinische Fietsdag

Dit jaar vindt dan de ‘Niederrheinische Radwandertag’ 
voor de 29 keer plaats. Motto is ‘Cultuur in de natuur’. 
Meer dan 30.000 fietsers nemen jaarlijks aan dit evene-
ment deel. 63 plaatsen in Niederrhein en het naburige 
Nederland bieden 85 verschillende fietsroutes ter keuze 
aan. Van het afwisselende landschap op de fiets genieten 
en dat in combinatie met kunst of cultuur - dat kunt u in 
Niederrhein. Vele musea en culturele instellingen nodi-
gen u dan uit tot vrije toegang of gratis rondleidingen. 
Een omvangrijk programma biedt fietsers op start- en 
finishlocaties aanvullend vermaak. Wie minstens twee 
stempels op zijn kaart tonen kan neemt deel aan de 
centrale tombolamet veel hoogwaardige prijzen, bij-
voorbeeld een fiets of een overnachting in een hotel in 
Niederrhein. Meer informatie is vanaf april te vinden op 
www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag
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14 AUGUSTUS - 20 SEPTEMBER

Ruhrtriennale - Kultur Ruhr

Dit ‘International Festival of the Arts’ is het belangrijkste 
kunstfestival in metropool Ruhr. Veel grote industriële 
monumenten zijn dan veranderd in spectaculaire uit-
voeringslocaties. In het centrum van het festival staan de 
creaties en producties die de dialoog met de karakteristieke  
speellocaties aangaan centraal. Het programma bestaat  
ook dit jaar uit muziektheater en toneel, dans- en  
concertproducties, symposia, tentoonstellingen, films en er 
is een kinder- en jeugdprogramma. William Kentridge keert 
dit jaar terug. Zijn kunstwerk “The Head & the Load” heeft 
het publiek in 2018 overweldigd. “Waiting for the Sibyl. 
The Moment Has Gone” bevat de voor Kentridge typische  
combinatie van filmprojecties, muziek en schaduwspel.  
Nadere informatie is te lezen op ruhr3.com/nl.

Partners en publieke sponsors

ruhr3.com/nl

14 aug t / m 
20 sept

MUZIEKTHEATER,  

CONCERTEN, DANS,

THEATER, PERFORMANCE  

EN BEELDENDE KUNST

10 - 11 JULI

26e Kevelaerse Heteluchtballonfestival

Sinds meer dan een kwarteeuw varen ballonvaarders 
en modelballonnen uit heel Duitsland, Nederland 
en België in pelgrimstad Kevelaer, om gezamenlijk 
voor een uniek beeld aan de Niederrheinse hemel te  
zorgen. Bij het 26e Kevelaerse Heteluchtballon-
festival op 10 en 11 juli kunnen bezoekers zich dit 
jaar over het bonte spektakel en de nieuwe ballon uit  
Kevelaer verbazen. Naast het geliefde ‚Nachtgleien‘ van 
de kleurrijke hetelucht- en modelballonnen is er in dit 
jaar ook een kleine historische jaarmarkt. (Organisator:  
bedevaartstad Kevelaer) Nadere informatie is te vinden 
op www.kevelaer-tourismus.de.

7 - 9 AUGUSTUS

Ridderfeest Schloss Rheydt

Dit Ridderfeest Schloss Rheydt biedt bezoekers een  
onvergelijkbare reis naar de 11e - 13e eeuw! Een ge-
varieerd programma met handelaren, ambachtslieden en 
artiesten draagt daaraan bij Bezoek een adembenemend 
riddertoernooi of op zaterdagavond een vlammenshow! 
Naast het middeleeuws marktbezoek met groots kinder-
programma, biedt het ridderfeest ’s avonds aanvullende 
highlights waaronder het tavernenspel. Op vrijdag- en 
zaterdagavond beleeft u op het Konzerthof een sfeer-
vol programma met artiesten die op dit middeleeuwse 
feest de muziek verzorgen. Geniet van het met fakkels 
verlichte kasteelterrein. De entreekaarten geven recht op  
eenmalig toegang tot Museum Schloss Rheydt en de ten-
toonstellingen. Nadere informatie zie de advertentie op de 

achterpagina en op www.ritterfest-schloss-rheydt.de. 
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29 AUGUSTUS - 6 SEPTEMBER

Caravanbeurs Düsseldorf

‘s Werelds grootste beurs voor campers en caravans 
met 600 exposanten uit 30 landen tonen op Caravan 
Salon dit jaar weer te gekke trends en nieuwtjes van 
bijzondere klasse. 2100 caravans en campers zijn er te 
bewonderen. Alle merken, van klassiek tot hightech, 
trends en veel wereldpremières in ongeveer 10 hal-
len! Waanzinnige shows zijn er voor het gehele gezin. 
De beurs in Düsseldorf is dagelijks van 10 tot 18 uur 
geopend. Aanvullende informatie is te lezen in de ad-
vertentie op pagina 2 en op www.caravan-salon.de.

 

13 SEPTEMBER

Open Monumentendag

Dit jaar staat deze tweede zondag in september 
in het teken van ‘Kans monument: herinneren,  
behouden, omdenken. Het is de Duitse bijdrage aan 
de European Heritage Days. Tijdens professionele 
rondleidingen worden in NRW door monumenten-
verzorgers concrete voorbeelden van hun werk-
zaamheden en verzorging gegeven. Archeologen, 
restaurateurs en ambachtslieden tonen werk-
methodes en -technieken en richten de blik op  
details, die anderen op het eerste gezicht niet zien.  
Nadere informatie is te lezen op: 
www.tag-des-offenen-denkmals.de

 

4 - 6 SEPTEMBER

TourNatur beurs

Deze beurs in Düsseldorf met reisbestemmingen en uit-
rustingen voor outdoorfans. Of u nu het hooggebergte 
lief hebt, de mooiste wandelroutes wilt ontdekken of 
de perfecte mountainbikeroutes zoekt, deze TourNatur-
beurs is hiertoe uitermate geschikt uw droomdoelen te 
helpen verwezenlijken. Geschikte kleding en uitrusting 
dragen daaraan bij. Gepassioneerde outdoorsporters, 
profs en experts geven u waardevolle tips. Infotainment 
is er op twee podia en er zijn te gekke meedoeacties. 
Uw ticket is ook geldig voor de parallel lopende cara-
vanbeurs Caravan Salon. Nadere informatie vindt u op 
pagina 2 en op www.tournatur.com.

 

19 NOVEMBER - 22 DECEMBER

Kerstmarkt Moers

Gemoedelijkheid bij kasteel Moers. Sfeervol begroet de 
kerstmarkt van Moers jong en oud. Het aanbod in de 
talrijke houten kraampjes reikt van handgenaaide ted-
dyberen, glasdecoratie, houtwerk tot aan vilten hoeden. 
Ook kun je er terecht voor kaarsbloemstukken, sieraden, 
woonaccessoires of keramiekwerk. Met een omvangrijk 
podiumprogramma in de avond, een ruime keuze aan 
culinaire lekkernijen, een grote schaatsbaan, een his-
torisch reuzenrad, veel cadeautips voor het kerstfeest, 
wordt u verwend op de kerstmarkt van Moers. Een bij-
zonder aanbod biedt tevens het kerstmarktpodium, 
waarop in de avonduren een afwisselend programma 
wordt geboden. Van soul, jazz en blues tot aan koorzang 
en klassieke kerstmuziek, voor elk wat wils. Nadere infor-
matie is te lezen op: www.moers-stadtportal.de.
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Website www.nordrhein-ruhr.nl, geheel vernieuwd

Deze brochure is via de website www.nordrhein-ruhr.nl gratis 

te downloaden. Door middel van het scannen van de QR-code 

hieronder met een tablet of smartphone, krijgt u direct toegang.

1. Interessegebied

2. Locatie

Met gevarieerde zoekmogelijkheden 

(voor lezers en bezoekers)



NordRhein-Ruhr Topevents 2020 • www.nordrhein-ruhr.nl 37

Website www.nordrhein-ruhr.nl, geheel vernieuwd

U kunt wekelijks van aanvullingen en actualisaties 

op de hoogte komen door u aan te melden op 

onze Facebookpagina NordRheinRuhr. U krijgt 

direct toegang door het scannen van de QR-code 

hier of via onze website www.nordrhein-ruhr.nl

3. Chronologisch kalender

4. Geografisch 5. Op trefwoord

Met gevarieerde zoekmogelijkheden 

(voor lezers en bezoekers)
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Overige publicaties 2020

VOORJAAR/ZOMER 2020VOORJAAR/ZOMER 2020

NN O R DO R D RR H E I NH E I N - R- R U H RU H R
cultuur • recreatie • festivals • shoppen • concerten • showscultuur • recreatie • festivals • shoppen • concerten • shows

Meer op www.nordrhein-ruhr.nlMeer op www.nordrhein-ruhr.nl

met evenementenkalender!met evenementenkalender! HERFST/WINTER 2020/2021HERFST/WINTER 2020/2021

NN O R DO R D RR H E I NH E I N - R- R U H RU H R
kerst • cultuur • recreatie • shoppen • concerten • showskerst • cultuur • recreatie • shoppen • concerten • shows

Meer op www.nordrhein-ruhr.nlMeer op www.nordrhein-ruhr.nl

met evenementenkalender!met evenementenkalender!

Het blad NordRhein-Ruhr-NL wordt 2x per jaar aan huishoudens in het grensgebied met 

Duitsland verspreid. Het blad is eveneens als elektronisch bestand te downloaden en te lezen. 

Verschijningen staan voor medio mei en medio november gepland.

Verschijning mei 2020 Verschijning november 2020

Colofon NordRhein-Ruhr Topevents 2020

NordRhein-Ruhr Topevents 2020 is een jaaruitgave van Van Oosten Uitgeverij. De drukoplage van  

minimaal 10.000 is met name in Nederland bij musea, bibliotheken en toeristische instellingen als VVV’s 

te verkrijgen. Daarnaast is deze uitgave ook op een aantal locaties in NRW verkrijgbaar. 

Het totale verspreidingsoverzicht is te vinden op www.nordrhein-ruhr.nl.

Hoewel de uitgave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sluit de uitgever elke 

vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke fouten, onvolkomenheden, onjuistheden et cetera uit. 

Nadruk van deze uitgave is verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Van Oosten Uitgeverij • Postbus 22 • 6573 ZG Beek-Ubbergen

Tel.: (0031) 634216971 • E-mail: lezers@nordrhein-ruhr.nl

Website: www.nordrhein-ruhr.nl

Opmaak: Design Talks

Foto voorpagina: Beethoven 250 jaar, zie ook pagina’s 16, 18 en 29

Wilt u deze twee uitgaven in 2020 thuis ontvangen? Dat is mogelijk tegen een vergoeding van E 15,- 

voor administratie- en bezorgkosten. Gelieve dan een e-mail te sturen naar lezers@nordrhein-ruhr.nl.  

Dan sturen wij u een mail terug over de verdere voortgang, zoals geven van adres- en rekeninggegevens.
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OP NAAR DE TOP VAN VERMAAK
De oudste tandradbaan van Duitsland brengt u comfortabel naar de 
320 meter hoge top met het nieuw ontworpen Drachenfelsplateau.
Geniet daar van het unieke uitzicht over het romantische Rijndal. 

Bij het middelste station kunt u de rit onderbreken om de omgeving 
te verkennen of aan uw wandeling door het Siebengebergte te beginnen. 

Of bezoek het Slot Drachenburg en de Nibelungenhal met 
de reptielendierentuin. 

WIJ VERHEUGEN ONS OP UW BEZOEK!

DRACHENFELSBAHN
Drachenfelsstraße 53 | DE-53639 Königswinter

Telefoon: +49 (0)2223.9209-0 | Fax: +49 (0)2223.4734
www.drachenfelsbahn.de
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Middeleeuwse markt  
met groot kinderprogramma 

Ridder toernooi  
Topklasse te paard

CELTICA PIPES ROCK!  
Middeleeuws concert

www.ritterfest-schloss-rheydt.de
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