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met evenementenkalender!



VOOR TRENDSETTERS EN

MODE- DAMES
WINKELEN ALLE TOP-MERKEN ONDER ÉÉN DAK.
BIJV. LIEBESKIND, RITUALS, RESERVED EN G-STAR.
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         oers & Kreis WeselM

Pannofenstrasse 11, 47533 Kleef, Tel. 0049 2821 975446

Gemoedelijkheid 
bij kasteel Moers
Sfeervol begroet de kerstmarkt van Moers van 

21 november tot en met 23 december 2019  

jong en oud bij kasteel Moers. Met een  

omvangrijk podiumprogramma in de avond, 

een ruime keuze aan culinaire lekkernijen, een 

grote schaatsbaan, Bruno de sprookjesboom 

en niet in de laatste plaats veel cadeautips 

voor het kerstfeest, verwent de kerstmarkt 

van Moers ook dit jaar weer zijn circa 300.000  

bezoekers. 

lichting ten gunste van kaarsen en olielampen. 

Voor enkele uren duikt de markt in een idyl

lisch licht, dat veel van puur kerst wegheeft.

Het aanbod in de talrijke houten kraampjes 

reikt van handgenaaide teddyberen, glas

decoratie, houtwerk tot aan vilten hoeden. 

Ook kun je er terecht voor kaarsbloemstukken, 

sieraden, woonaccessoires of keramiekwerk. In 

drie houten hutten bieden bovendien dagelijks 

sociale instellingen zelfgeknutseld kerstwaar 

aan. Ook de binnenstad en het oude centrum 

van Moers is met 300 winkels nabij. Daar leest 

Bruno de sprookjesboom kinderen sprook

jes voor. Nadere informatie is te lezen op:  

www.moers-stadtportal.de 

Openingstijden: 

Zaterdag t/m donderdag: 11 tot 20 uur 

Vrijdag en zaterdag: 11 tot 22 uur 

Op 24 november 2019 is de kerstmarkt van 

Moers gesloten

Idyllische kaarsenavond

Een bijzonder aanbod biedt daarbij het kerst

marktpodium, waarop in de avonduren een 

afwisselend programma wordt geboden. Van 

soul, jazz en blues tot aan koorzang en klas

sieke kerstmuziek, voor elk wat wils. Een 

lange traditie op de kerstmarkt van Moers is  

‘kaarsenavond’. Op woensdag 11 december 

dooft tegen 17 uur de meeste elektrische ver



   FEEL
THE BEAT

     30.11. - 8.12.2019
                    Previewday 29.11.

Het PK-festival

essen-motorshow.de

#essenmotorshow
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         utoshow, Landschapspark & Kerstmarkten in RuhrA

29 nov. t/m 1 dec. 2019 

De nijverheidsmarkt tijdens Advent  
in het Landschaftspark Duisburg-Nord
 

www.lichtermarkt.ruhr

Entree: 5€  

(gratis voor kinderen t/m 14 jaar)

Veranstalter: Mit freundlicher Unterstützung durch:Präsentiert von:

®

Het PK-festival voor alle  
autofans
Europa’s grootste presentatieshow voor  

sportieve auto’s

Bij Essen Motor Show van 30 november t/m 

8 december in Messe Essen draait alles om de 

passie voor auto’s. Meer dan 500 exposanten 

en ruim 300.000 verwachte bezoekers zorgen 

voor oplopende emoties op het gehele beurs

terrein. Als Europa’s grootste presentatieshow 

voor sportieve auto’s, omvat het aanbod van de 

Essen Motor Show, sportwagens, tuning & life

style, motorsport en klassieke auto’s. Daarnaast 

zorgen de motorsportarena en spannende shows 

voor entertainment. Nieuw dit jaar: een eigen 

tentoonstelling met bekende bolides uit de ge

schiedenis van de racesport. Maar liefs vijf hallen 

worden aan het thema Tuning & Lifestyle gewijd. 

Tickets met korting voor de Essen Motor Show 

zijn online te bestellen via www.essen-motor-

show.de (zie ook advertentie op pagina 4).

City Kerst
De nieuwe City Weihnacht op de Altmarkt 

in de City Oberhausen staat van 16 nov. 

t/m 22 dec. geheel in het teken van familie

activiteiten. Centraal staat de kunstijsbaan.  

De versierde kraampjes staan rondom deze ijs

baan en trekken bezoekers door het veelzijdige  

aanbod aan. Geheel nieuw is een kraam met uit

sluitend producten uit Oberhausen. Op het po

dium staan dagelijks muzikanten. Van sologitaar  

met zang tot een blaaskorps of juist jazzy kerst,  

er is voor elk wat wils. Elke zondag wordt op het  

podium een familiefilm getoond. Kerstlekker

nijen als witte of rode glühwein, pannenkoeken,  

vis, friet en grillworst laten zich door iedereen 

goed smaken. Zie ook www.oberhausencity.de.

Landschapspark 
Duisburg-Nord
zie ook voorpaginafoto

Dit park, met voormalig ertsfabriek, behoort 

tot de meest geliefde natuur en cultuurland

schappen in Duitsland. Al 25 jaar realiseert hier 

industriecultuur, natuur en een fascinerend 

lichtspektakel (‘s avonds) een wereldwijd uniek 

parklandschap. ‘The Guardian’ koos het park 

tot de tien mooiste stadsoasen ter wereld. Jaar

lijks vinden hier zo’n 250 evenementen plaats.  

Recreatie, vermaak en sport (duiken, klimmen) 

zijn met hoofdletters geschreven. Het park 

kan ook wandelend (bv. rondleiding) of per  

(elektrische) fiets worden verkend. Fietsen  

kunnen ter plekke worden gehuurd. Meer infor

matie is te lezen op www.landschaftspark.de.

Foto: © Thomas Berns
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         dvent/Kerst & 75 jaar Vrede en Vrijheid

Advent in Kevelaer

Een bezoek aan bedevaartstad Kevelaer is zeker in de tijd voor Kerst een 

heel bijzonder belevenis. De geur van kaneel en peperkoek hangt in de 

lucht en schitterende lichtketens en feestelijk gedecoreerde etalages

de stad in sfeervol licht hullen.

Hoogtepunt is de advents en kerstmarkt die van 30 november t/m 22 

december 2019 in het centrum plaatsvindt.

Centraal staat de grote kribbe met de levende dieren, die jaar na jaar niet 

alleen kinderogen laten glinsteren. Naar aanleiding van de kribbemarkt 

openen ook de winkels hun deuren met een koopzondag op 15 december

(13.00 bis 18.00 uur).

Degene die Kevelaer van zijn historische kant wil leren kennen, heeft de 

mogelijkheid aan een adventsrondleiding of een kerstachtige kribberond

leiding deel te nemen. 

Meer informatie is te vinden op: www.kevelaer-tourismus.de

In de Euregio Rijn-Waal vinden in 2019 en 2020 di-

verse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdings-

activiteiten plaats, waaronder diverse gezamen-

lijke Nederlands-Duitse activiteiten. 

De Euregio Rijn-Waal ondersteunt deze activiteiten 

met een extra subsidie. 

Bent u betrokken bij een dergelijke activiteit kijk 

dan snel op www.euregio.org/peopletopeople of  

www.facebook.com/euregiokalender voor meer 

informatie.

75 JAAR VREDE EN VRIJHEID

Euregio Rijn-Waal ondersteunt 
euregionale activiteiten

75 JAHRE FRIEDEN UND FREIHEIT

 Euregio Rhein-Waal unterstützt 
euregionale aktivitäten

In der Euregio Rhein-Waal werden in 2019 und 2020 

verschiedene Gedenkveranstaltungen und Aktivi-

täten zum Thema Freiheit organisiert, darunter 

auch viele gemeinsame deutsch-niederländische 

Veranstaltungen. 

Die Euregio Rhein-Waal unterstützt diese Akti-

vitäten mit einem speziellen Zuschuss. 

Planen oder organisieren Sie eine Aktivität im  

Rahmen von ‘75 Jahre Freiheit’, dann finden Sie  

unter www.euregio.org/peopletopeople oder un-

ter www.facebook.com/euregiokalender weitere 

Informationen. 

Europäische Union
Europese Unie

Foto Piet Spanjers

A
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         erstmarktenK

Kerstdorp Alter Markt
Mönchengladbach 2019

22 november – 29 december 2019

dagelijks geopend van 11 – 21 uur*

(gastronomie tot 22 uur) 

* 30 november 2019 vanaf 16 uur

Like us on

facebook DeinMG.de

Romantische Kerstmarkt
…zoals vroeger: een sfeervolle start met Advent.  

Tussen verlichte en versierde kerstkraampjes  

tonen in het Openluchtmuseum van Hagen 

meer dan 100 exclusieve ambachtslieden hun 

spraakmakende, prachtige en decoratieve voor

werpen van papier, wol, stof, hout, glas en me

taal. Als markt met gemoedelijk geluid is er 

vanzelf sprekend ook livemuziek met koren en 

orkesten, alpenhoornblazers, als ook kerstjazz 

en pop. Elke middag bezoekt Sint Nicolaas 

de Kerstmarkt. Deze markt is op vrijdag 29,  

zaterdag 30 november en zondag 1 december,  

respectievelijk van 1421, 1121 en 1121 uur. 

Nadere informatie is te vinden op 

www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de.

LANGE 

OPENINGSTIJDEN 

VANAF 22 NOVEMBER, 

MA. - ZA. TOT 22 UUR

KOOPZONDAG 

OP 15 DECEMBER: VAN 13 TOT 18 UUR

KERSTMARKT BIJ CENTRO 

VANAF 15 NOVEMBER

Keulse Havenkerstmarkt
bij het Chocolademuseum

Modern en stijlvol presenteert van 22 nov. t/m 

23 dec. de maritieme kerstmarkt voor schilder

achtige coulissen direct aan de Rijn. 80 kraam

pjes zijn te vinden in sneeuwwitte pagodetenten, 

die als scheepszeilen aandoen. Al voor de 9e keer 

gaat het ‘in volle kracht vooruit’ voor de Keulse  

Havenkerstmarkt bij het chocolademuseum. Hoog

waardige producten en kunstnijverheid, programma 

en hapjes en drankjes uit de hele wereld, heerlijke  

Glühwein bij het imposante driemaster houten 

schip. Weer erbij  de bruiloft op proef. Kapiteins 

mogen op hun schip trouwen en bij ons trouwt  

kapitein Ippach voor de grote driemaster diegenen 

die er voor 24 uur op proef toe bereid zijn. Openings

tijden: 22 nov. t/m 23 dec. 2019, dagelijks 1121 uur, 

vr.za. tot 22 uur (dodenherdenking 24 nov. vanaf 18 

uur geopend). Gratis toegang. Meer informatie op  

www.hafen-weihnachtsmarkt.de.
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         hows & EvenementenS

EUROPAS BELIEBTESTE

PFERDESHOW

IST ZURÜCK!

www.cavalluna.com

21. - 22.12.2019 Dortmund
27. - 28.06.2020 Düsseldorf

Paardenshow, in galop 
door de oosterse Wereld
Europa’s meeste geliefde paardenshow keert 

terug en is tot juni 2020 onder meer te zien in 

Dortmund en Düsseldorf. Reeds 7,5 miljoen  

bezoekers zijn u voorgegaan. Het nieuwe  

programma ‘Legende van de woestijn’ belooft 

een perfecte combinatie van rijkunst en ver

maak. Deze show vertelt de geschiedenis van 

de prachtige prinses Samira, die tot koningin 

gekroond moet worden. De pompeuze cere

monie wordt echter door haar boze neef Abdul  

veredeld. Een spectaculair avontuur en de 

strijd tussen goed en kwaad begint! Jong en 

oud kunnen zich op een onvergetelijke reis 

door oosterse werelden verheugen. Prachtige  

decorbeelden, een grandioze enscenering, een  

indrukwekkend internationaal dansens emble, 

een unieke soundtrack, 59 dieren en hun  

ruiters zorgen voor een onvergetelijke show. Voor  

informatie en tickets www.cavalluna.com. 

Zie ook de advertentie hieronder.

Kloster Graefenthal: 
Altijd iets te doen!

…ligt vlak over de grens in Goch, Duitsland. Eens het 

centrum van Gelre uit de dertiende eeuw is nu een 

bijzondere evenementenlocatie met een buiten

gewone sfeer. Ook uw privé of zakelijke evenement 

kan hier geschiedenis schrijven.

Daarnaast zijn er vele publieke evenementen:

 

DECEMBER:

• Kerstmarkt  6, 7 en 8 december

• Gregoriaanse Concert  15 december

• Oud en Nieuw Party  31 december

2020:

• Smetti’s Vinyl Party  18 januari

• Moord Diner  7 en 8 februari

• Irish Night  14 maart

Ons Kloster Café : iedere dag open van 11 tot 17 

uur. Terrein open tot 18.00 uur in de winter

Voor alle events meer info: 

www.kloster-graefenthal.de

HOLIDAY ON ICE
De gloednieuwe show ‘Supernova, a journey  

to the stars’ wordt van 27 november t/m  

1 december 2019 in het EisSport & EventPark 

van Grefrath getoond. Deze energierijke show 

neemt het publiek in spectaculaire setting 

mee op reis vanaf de aarde naar de sterren. De  

geschiedenis begint met een kleurrijke  

winterfeest op eeuwig ijs, te ere van alle hemelse 

elementen met betoverende ijsdans en sierlijke 

choreografieën. Maar een plotseling ontsta

ne sneeuwstorm beëindigt de feestelijkheden 

al snel en de protagonisten vertrekken uit de 

versneeuwde poolwereld naar de oneindigheid 

van de kosmos. In het heelal begint de indruk

wekkende reis naar magische oorden en exotische 

bewoners. Zal men terugkeren? Als bijzonder 

hoogtepunt zal Sarah Lombard bij de première 

op woensdag 27 november 2019 in de show als 

gast onderdeel van de cast op het ijs te zien zijn.  

Nadere info over tijden en kaartverkoop is te  

vinden in de advertentie hieronder, op deze  

pagina en op www.eisstadion.de.

27 NOV. - 1 DEC. 2019

GREFRATHER EISSPORT & EVENTPARK
Tickets en info op www.eisstadion.de. Tickethotline: 0049 2158 – 91 89 35

TICKETS
VANAF

24,90 EURO

Foto © Holiday on Ice/Morris MacMatzen
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         xposities in PAN Kunstforum, Emmerich E
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Heiner Schlesing  — 

                   eine Retrospektive 

30.08.2019 – 22.12.2019

PAN kunstforum niederrhein
Agnetenstraße 2 ı 46446 Emmerich

www.pan-forum.de

Heiner Schlesing - Een Retrospectief 
(t/m 22 december 2019)
Heiner Schlesing is tussen de twee wereldoorlogen opgegroeid. Zijn 

werk blijft onaangetast van de nieuwe stromingen in de kunst zoals het  

Dadaïsme en Surrealisme. Zijn eerdere werken die nog slechts  

beperkt voorhanden zijn en het van daaruit ontwikkelde latere werk 

wijzen op parallellen met de Rijnse expressionisten August Macke en  

Heinrich Campendonk. De prismatische breking van de vormen toont een 

parallel met het werk van de Amerikaanse schilder Lyonel Feininger. Een 

benadering to het kubisme is niet te ontkennen. Heiner Schlesing ont-

wikkelde zijn eigen stijl en wilde niet imiteren. Hijzelf beoordeelde zijn 

kunst als volgt: Ik geloof dat ik een paar aardige beelden heb geschilderd. 

Tuindromen - Posterkunst van Mucha tot Staeck  
(januari - maart 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 
(maart - juni 2020)*
Deze tentoonstelling toont een selectie van 

werken uit drie decennia. Veel van haar beelden 

hebben een link met huidige belangrijke wereld-

vragen. 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 
(maart - juni 2020)*
Hanna Maria Nast (1938-2015) werd in augustus 1938 in Stanisławów (voor-

malig 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 college-

kaarten. Deze bijbaan heeft ze nooit opgegeven - het was niet alleen een  

inkomstenbron, maar werd ook haar grote passie.

2e helft 2020*
In juli wordt de komende art’pu:l gehouden. Dit is een kunstbeurs met disciplines  

als schilderkunst, tekenen, sculptuur, fotografie en installatie. Vanaf augustus 

wordt een expositie uit het eigen archief van Ernst en Ursel Müller getoond.

PAN kunstforum niederrhein e.V., Agnetenstraße 2, 

46446 Emmerich am Rhein. www.pan-forum.de/nl.

* Voor exacte aanvangsdata zie deze website

AN kunstforum niederrhein 
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         innenspeeltuin, Klassiek, Schaatsen & Werken in DuitslandB

Wij helpen u over de grens!

Werken in Duitsland? Wat betekent 
dat voor de belastingen, de sociale 
verzekering, de AOW, het pensioen, 
de kinderbijslag? Herkent u deze 
vragen of heeft u zelf een specifieke 
vraag over werken, wonen of 
studeren in ons buurland? 

Het GrensInfoPunt bij de euregio 
rijn-maas-noord is er om op 
zulke vragen antwoord te geven 
en geeft gratis, persoonlijk en 
onafhankelijk advies aan iedereen 
in de grensstreek. 

Gratis spreekuren op 06-12 (Venlo) 
en op 22-11 + 13-12 (Roermond) 

Meer info: www.grenzinfo.eu 

De euregio rijn-maas-noord zet zich 
in voor de goede contacten tussen 
Nederland en Duitsland in de regio 
rondom Venlo, Roermond, Krefeld 
en Mönchengladbach.

Naast het GrensInfoPunt kunt u 
bij de euregio bijvoorbeeld terecht 
voor financiering van Duits-Neder-

landse projecten via het INTERREG-
programma van de Europese Unie. 
 
Wilt u weten of uw project in 
aanmerking komt? 

Neem dan eens vrijblijvend        
contact met ons op!

Meer info: www.euregio-rmn.eu

       

euregio rijn-maas-noord

Tel. +49 2161 6985-0

info@euregio-rmn.de

Weersonafhankelijke speelpret!

Binnenspeeltuin

Weersonafhankelijk speelpret!

Binnenspeeltuin

Weersonafhankelijk speelpret!

Binnenspeeltuin

maandag - zaterdag:
14.00 - 19.00 uur

Reuzeglijbaan • Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt •Peuterhoek

Kinderverjaardagen • Ontbijbuffet • Kruipochtend

w
.kleoland.de

Openingstijden:
maandag - vrijdag:14.00 - 19.00 uur
zater-, zon- en feestdagen: 11.00 - 19.00 uur

Entree: kinderen € 5,00, 
volwassenen € 2,50
Eten en drinken mag 
meegenomen worden.

Reuzeglijbaan • Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt • Peuterhoek

Kinderverjaardagen • Ontbijtbuffet • Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro

ww
w.
kleoland.de

Winter Evenementen in Geldern

„Heiß auf Eis“
Schaatsplezier en entertainment
23 november t/m 15 december

250 m2 schaatsbaan

„Drachen und Feuerfest“
Drakenfestival op 5 januari 2020

Koopzondagen

8 december 2019

& 5 januari 2020

De winkels zijn geop
end 

van 13:00 tot 18:00 
uur.

www.geldern.de
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         ietsbeurs & Voormalig KolenmijnF

47625 Kevelaer-Wetten · Hauptstraße 30 · www.rennings.de

Rennings GmbH

Wij presenteren in onze showroom

Vrij Zicht!   
Frisse Lucht!

Eindelijk koken in frisse 
lucht zonder storende 

afzuigkap 

FachhÄndler!
Autorisierter

Fietspauze Kevelaer, 26 april 2020
Op 26 april 2020 draait het in de bedevaartstad Kevelaer helemaal 

om het thema fiets. Want dan verandert de ‘fahrRadPause Kevelaer’ de  

PeterPlümpePlatz in een openluchtbeurs voor het gehele gezin. Van 11.00 

tot 18.00 uur kunnen bezoekers zich over het fietsen laten informeren.  

Van nieuwe fietsmodellen (inclusief proeffietsen) tot aan toeristisch 

aanbod uit de fietsregio Niederrhein. Een bont amusementsprogramma,  

culinaire lekkernijen en meedoeacties voltooien het veelzijdige aanbod.  

Op de Kapellenplatz krijgen fietsers, in het kader van de fietsbedevaart die 

gelijktijdig plaatsvindt, de zegen voor het seizoen.

De winkels openen in het kader van deze fahrRadPause op koopzondag 

van 13.00 tot 18.00 uur de deuren. 

Meer informatie is te vinden op: www.kevelaer-tourismus.de

UNESCO-werelderfgoed Zollverein Essen
Al tijdens de werktijden gold het vroegere Zeche Zollverein in Essen als 

‘mooiste kolenmijn van de wereld’. In 2001 werd deze kolenmijn samen met 

de cokesfabriek tot UNESCOwerelderfgoed verklaard. Ontdek een van de 

fascinerende plaatsen uit de industriegeschiedenis met zijn unieke architec

tuur en industrienatuur, design en kunst, cultuur, gastronomie en veel meer.

 

Rondleidingen in de Nederlandse taal

Bij een rondleiding over de monumentenpad Zollverein begeeft u zich  

langs de gigantische machines in de origineel behouden bovengrondse 

complexen  op de “weg 

van de kool”: van de 

winning via het trans

port tot de behande

ling in de koolwasserij. 

Beleef hoe de mijn

werkers in de grootste  

kolenmijn van de  

wereld gewerkt hebben! 

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 3. 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: UNESCOWelterbe Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, 

45309 Essen
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         elevenispad, Exposities & Highlight Recklinghausen

Kunstmuseum van het Aartsbisdom Keulen

dagelijks m.u.v. dinsdag 12 tot 17 uur | www.kolumba.de

KOLUMBA

1919 49 69 …

Aufbrüche / Departures

Word deel van de 
grote menselijke familie

20%
gezinskorting 

op de

 entreeprijs

Neanderthal Museum

Talstr. 300 · 40822 Mettmann

openingstijden: di – zo, 10 –18 uur

Snelweg A3 + A46, Op 15 min. afstand van Düsseldorf

SPECIALE EXPOSITIE
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Beleef een tijdreis door 
4 miljoen jaar geschiedenis 
van de mens

16 NOVEMBER 2019

T/M 3 MEI 2020 

GLADIATOREN
HELDEN VAN DE ARENA

Kokerei Hansa 
Imposante machines, reusachtige torens, veel cokesovens, 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 ovenbat

terijen, 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)23193112233.

Openingstijden: april  oktober van 1018 uur; november  maart van 1016 

uur. Gratis toegang.

Recklinghausen
Recklinghausen staat bekend als de ‘iets andere Ruhrgebiedstad’. 

Deze maakt deel uit van Metropool Ruhr en is vooral bekend van het 

op 1 mei startende  

‘Ruhrfestspiele’ (Ruhr

festival). Vijf weken 

biedt het oudste theater

festival van Europa een 

afwisselend 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  

tijdens Kerst. Vanaf 21 november zorgt de Kerstmarkt met sfeervol  

gede coreerde houten hutten voor kerststemming in het oude stads 

centrum. Uit een veelvoud aan evenementen steekt het polsstok

hoogspringen er bovenuit. Op 29 mei 2020 wordt de oude stads

markt voor de 39 keer  

competitiearena voor 

de beste polsstokhoog-

springers ter we

reld. Kleurrijk wordt 

het ook tijdens herfst.  

Eind oktober verrijst 

jaarlijks het evenement  

‘Recklinghausen leuchtet’.  

Meer dan 75 gebouwen worden verlicht. Tijdens weekenden wordt op de 

gevel van het stadshuis een spectaculaire show geprojecteerd. Nadere 

informatie op www.recklinghausen.de.
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         entoonstellingen, Mijnschachttrein & AvonturenliftT

MKM Museum 
Küppersmühle, Duisburg
Meerdere duizenden vierkante meter tentoon

stellingsoppervlakte, een kunstenaarslijst van 

Anselm Kiefer t/m Gerhard Richter, een veel

zijdig 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 markantste kunstmusea 

in de Metropool Ruhr en herbergt met de col

lectie Ströher een van de belangrijkste collecties 

van de Duitse naoorlogse kunst wereldwijd. 

Huidige tentoonstelling

KATHARINA GROSSE x GOTTHARD GRAUBNER

1 november 2019 t/m 26 januari 2020

www.museum-kueppersmuehle.de

#museumkueppersmuehle

Wezerrenaissance-Museum
Slot Brake in Lemgo

Stap in onze tijdmachine! Wij zetten de klok zo’n 

400 jaar terug en nemen je mee op een spannende 

reis door de wereld van de Renaissance. Geniet van 

indrukwekkende, hoogstaande creaties van befaam

de 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 multiactief 

bezig zijn: aanraken en meedoen. Neem plaats bij  

de lange muur, maak een selfie voor onze foto

muur of trek eenvoudigweg een kostuum uit de  

Renaissanceperiode aan. Wij verheugen ons op je 

bezoek, je bent van harte welkom! 

WeserrenaissanceMuseum Schloss Brake 

Schlossstraße 18, 32657 Lemgo, 

Tel.+49(0)526194500 

info@museum-schloss-brake.de, 

www.museum-schloss-brake.de.

Avonturenlift Burcht Altena
Met deze avonturenlift duikt u in een fabelachtige  

reis naar vervlogen tijden. De gasten worden al  

tijdens de wandeling naar de kasteelheuvel door graaf 

Dietrich en de brutale vleermuis Burghard begroet. Daarna 

ervaren de bezoekers de 80 meter lange en mysterieuze 

tunnel die van de modernste techniek is voorzien. Zes inter

actieve poorten brengen de regionale legendes tot leven. Of 

het nu gaat om een   foto met de reus van Hühnen graben, 

de wandeling van droge voeten over kabbelend water 

of een spannend verhaal van een ridder die een monnik 

werd  hier zijn jong en oud onder de indruk. Na het avon

tuur volgt samen met alle hoofdrolspelers van de avon

tuurlijke tunnel een snelle liftrit door de Grauwackerots.  

Na 80 meter openen op de bovenste binnenplaats de lift

deuren. Daar hebben bezoekers een onvergetelijke uitzicht 

van het indrukwekkende en historische kasteel Altena. 

Lennestraße 45 (voetgangerszone)
Telefoon: 0049 2352 5489897

Openingstijden:

Dinsdag - vrijdag: 9:30 - 17:30 uur
Zaterdag, zondag en vakantie: 
10:00 - 18:30 uur
Gesloten op maandag
www.erlebnisaufzug.de

Sauerländer Besucherbergwerk
Kom mee op ontdekkingsreis naar een mijn complex 

van origine. Beleef bij elk weertype een spannend 

avontuur! U rijdt met de stommelende mijn

schachttrein in de in 1974 stilgelegde ertsschacht.  

Ondergronds ziet u hoe lood en zinkerts afgegraven 

en gewonnen werden. Een reusachtig ondergrondse 

ertswinmachine en een oorbetoverende boorwagen 

wachten op u. Vanaf mei 2019 is voor gasten van 

de schacht een Nederlandstalige audioguide  

beschikbaar. In het museum bovengronds ontdekt 

u historisch gereedschap, machines en vonkelende  

mineralen. Direct bij het mijnbouwcomplex  

begint een 11 km. lange mijnbouwwandelroute, die 

laat zien hoe sterk de mijnbouw Ramsbeck heeft  

gevormd. Nadere informatie is te vinden op 

www.sauerlaender-besucherbergwerk.de.

MAKK – Museum für 
Angewandte Kunst Köln
Norman Seeff: The Look of Sound, 

t/m 8 maart 2020

De Amerikaanse fotograaf Norman Seeff  

portretteerde het Who is Who in de muziek en 

cultuurscene van de jaren 60 t/m de jaren 80.  

Naast muzieklegendes als Patti Smith,  

Tina Turner, The Rolling Stones, Johnny Cash,  

Ray Charles, Miles Davis en Frank Zappa  

presenteerde Seeff persoonlijkheden als  

popart kunstenaar Andy Warhol, Applemede

oprichter Steve Jobs en de actrice Jodie Foster.  

Verder zijn video’s van Billy Wilder, Ike & Tina 

Turner en veel anderen te zien, die gedurende  

Seeff’s fotosessies zijn ontstaan en direct  

naar de toenmalige setting terugleiden.  

Meer informatie op www.makk.de.

Kinderjaren en jeugd in het 
Oberschlesischen Landesmuseum
Zou het niet mooi zijn om de wereld weer eens 

door kinderogen te zien? Het Oberschlesisches  

Landesmuseum in RatingenHösel wil u en uw  

familie graag uitnodigen om aan een reis naar het 

ontroerende gisteren en eergisteren deel te nemen.  

Onze grote wisselexpositie ‘Hobbelpaard en 

tinnen soldaatjes. Kinderjaren en jeugd in  

Silezië’ (t/m 10 mei 2020) toont u een over

vloed aan indrukwekkende voorwerpen, die ook  

zonder meer in een kinderkamer in Venlo hun plaats  

hadden kunnen vinden. Van de wieg via de school

tas tot tekenfilms aan toe  de geleende voor

werpen uit diverse musea in Duitsland en Polen 

spreken alle generaties aan. Het museum is met 

de auto goed bereikbaar tussen Düsseldorf en  

Essen nabij verkeersknooppunt Breitscheid.  

Nadere informatie vindt u op: www.oslm.de.

Foto © Norman Seeff, Tina Turner, 1983.
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Colofon NordRhein-Ruhr

Uitgave: Van Oosten Verlag: Postbus 22, 6573 ZG  BeekUbbergen, 
Tel.: +31 634216971, Email: info@nordrheinruhr.nl  

Vormgeving: Dylan Smeets, Beuningen GLD  
 

Het blad NordRheinRuhr.NL wordt in een oplage van 150.000 aan huishoudens met een  
lezersbereik van 400.000 in de regio Nijmegen  Boxmeer  Venray  Venlo  Roermond verspreid. 

Tevens kan de uitgave op onze website worden gedownload of op locaties worden afgehaald  
(zie www.nordrhein-ruhr.nl).

NordRheinRuhr.NL dankt de lezers voor hun interesse en reacties die ontvangen. Heeft u suggesties of opmerkingen 

dan horen we dat graag. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld sluit de uitgever enige 

vorm van aansprakelijkheid hierbij uit. Nadruk is verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Parket & Laminaat
Planken vloeren
Linoleum
ROZIJN PARKET
Kleverstr. 54
47559 Kranenburg (D)
Tel.: +49/2826-92283

www.rozyn.de

2020

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

Niederrheinisches 
Museum Kevelaer 
De wereld van de kinder en jeugdboeken schijnt 

oneindig te zijn. Zo is de titel van de tentoon

stelling bewust gekozen. Het papier is ondanks 

het digitale tijdperk geduldig en overleeft vele 

decennia. Toch is er verschil tussen een boek  

lezen of een ebook gebruiken. Piet de Smeerpoets, 

De kleine Lord, sprookjes van de gebroeders Grimm,  

Rupsje Nooitgenoeg en veel andere verhalen  

begeleiden ons opgroeien en we beleven er plezier 

aan (klein)kinderen voor te lezen. Iedereen had wel 

eens een zak, een liedjes, een illustratieboek of 

een roman in de hand. Sommige boeken worden  

bekroond, anderen raken in vergetelheid. De boeken

collectie van Juliane Metzger toont een groot deel 

van de geschiedenis van het gedrukte en beschreven 

papier. Boeken van elke soort en inhoud zijn tot 5 jan. 

2020 vertegenwoordigd. Meer informatie op 

www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de.
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Gehele jaar (meer op www.nordrhein-ruhr.nl)*

Shoppen in Minto Mönchengladbach, zie pagina 2

District Wesel beleven, zie pagina 3

Fabrieksverkoop kaarzen, zie pagina 6

Binnenspeeltuin Kleoland in Kleef, zie pagina 10

Groots klassiek met wereldsterren in Philharmonie Mercatorhalle in Duisburg, zie pagina 10

Spreekuren ‘Werken in Duitsland’ bij Grensinfopunt Euregio op diverse data, zie pagina 10

Unesco-werelderfgoed Zollverein, voormalige grootste kolenmijn met rondleidingen, zie pagina 11

Bezichtigen van voormalig Cokesfabriek Hansa, Dortmund, zie pagina 12

Kolumba, Kunstmuseum van het Aartsbisdom Keulen, zie pagina 12

Mijnschachttrein in Sauerländer Besucherbergwerk, zie pagina13

Burcht Altena met avonturenlift boven en onder de grond, zie pagina 13

Reis door de wereld van de Renaissance in WezerrenaissanceMuseum, zie pagina 13

Tijdelijk (meer op www.nordrhein-ruhr.nl)*

t/m 22 dec: Retrospektive Heiner Schlesing, dadaïsme/surrealisme tentoonstelling 

 PAN Kunstforum in Emmerich, zie pagina 9

t/m 5 jan 2020: De wereld van kinder- en jeugdboeken in Niederrheinisches Museum Kevelaer, 

 zie pagina 14

t/m 12 jan 2020: Piet de smeerpoets tentoonstelling in Ludwig Galerie Oberhausen, zie pagina 14

t/m 26 jan 2020: Katharina Grosse x Gotthard Graubner tentoonstelling in Museum Küppersmühle  

 Duisburg, diverse exposities, zie pagina 13

t/m 8 maart 2020: Norman Seeff; ‘The look of sound’ expositie in MAKK, Keulen, zie pagina 13

t/m 10 mei 2020: ‘Kinderjaren en jeugd in Silezië’ tentoonstelling in het Oberschlesischen  

 Landesmuseum, zie pagina 13
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U kunt wekelijks van aanvullingen en actualisaties op de hoogte 
komen door u aan te melden op onze Facebookpagina NordRheinRuhr. 
U krijgt direct toegang daartoe door het scannen van de QR-code hier 
of via bezoek aan onze website www.nordrhein-ruhr.nl

* 

     venementenkalender NordRhein-Ruhr*

November 2019 (meer op www.nordrhein-ruhr.nl)*

Vanaf 15 nov: Kerstmarkt bij Centro in Oberhausen, zie pagina 7

16 nov  22 dec: City kerst in centrum Oberhausen, zie pagina 5

16 nov  3 mei 2020: Gladiatoren tentoonstelling in Neanderthal Museum,  

 Mettmann, zie pagina 12

17 en 24 nov: Adventcollectie bij Breuer Kevelaer tuincentrum, zie pagina 6

21 nov  23 dec: Kerstmarkt bij kasteel Moers, zie pagina 3

21 nov  23 dec: Kerstmarkt in Recklinghausen, zie pagina 12

22 nov  23 dec: Havenkerstmarkt in Keulen, zie pagina 7

22 nov  29 dec: Kerstdorp Alter Markt in Mönchengladbach, zie pagina 7

Op zondag 24 november tijdens dodenherdenking in Duitsland minder 

lang/geen kerstmarkten

27 nov  1 dec: Holiday on Ice, ijsshow in Eissport en Eventpark Grefrath,   

 zie pagina 8

29 nov  1 dec: Lichtermarkt nijverheidsmarkt in Landschaftspark  

 Duisburg-Nord, zie pagina 5 (en voorpagina)

29 nov  1 dec: Romantische Kerstmarkt in Openluchtmuseum Hagen,   

 zie pagina 7

29 nov  8 dec: Kerstmarkt van Kleef op de Pastor Leining Platz en de  

 Koekkoekolatz, zie pagina 14

30 nov  8 dec: Beurs Essen Motor show, zie pagina’s 4 en 5

30 nov  22 dec: Kribbenkerstmarkt met op 15 dec. koopzondag in  

 Kevelaer, zie pagina 6

December 2019 (meer op www.nordrhein-ruhr.nl)*

6  8 dec: Kerstmarkt op Kloster Graefenthal nabij Goch, zie pagina 8

15 dec: Gregoriaans concert op Kloster Graefenthal nabij Goch, zie pagina 8

21  22 dec in Dortmund en 27 28 juni 2020 in Düsseldorf, Cavalluna 

 paardenshow, zie pagina 8

31 dec: Oud- en nieuwparty op Kloster Graefenthal nabij Goch, zie pagina 8

Vanaf januari 2020* 

(wekelijks aanvullingen op www.nordrhein-ruhr.nl)

10 jan  21 mrt: Tuindromen - Posterkunst van Mucha tot Staeck, expositie 

 in PAN Kunstforum, Emmerich, zie pagina 9

jan  jun: »meins deins keins« Janina Musiałczyk en Die Kunst der  

 kleinen Form« Hanna Nast, exposties in PAN Kunstforum, Emmerich,  

 zie pagina 9

19 jan  3 mei: Linda McCartney, fotografie onder muzikanten in Ludwig  

 Galerie Oberhausen, zie pagina 14 

26 apr: Fietsbeurs in Kevelaer, zie pagina 11

E

* www.nordrhein-ruhr.nl website voor:
 • uitgebreider overzicht en aanvullingen
 • wekelijkse updates
 • thematische indeling
 • aanvraag magazine per post

FabrieksverkoopFabrieksverkoop

Nappo & Moritz GmbH

Heinrich-Horten-Straße 26-30 
47906 Kempen

Tel. 0049 2152 / 910 52 - 14
info@nappo.de

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag
09.30 tot 13.00 uur

 Groot kerstassortiment voorradig! 



www.kulturinfo.ruhr

Vervelen?

17.000 evenementen
200 locaties KIR. Alle culturele evenementen in de Metropole Ruhr 

in een oogopslag! En voor een ieder, die zelf wat huren wil,
alle info naar de passende locatie.


