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De avonturenwereld voor het hele gezin! 
www.schlumpfabenteuer.de
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         AN Kunstforum, Emmerich P
Art’pu:l Kunstbeurs Emmerich
Deze beurs voor hedendaagse kunst toont van 28 t/m 30 augustus  
werken van internationale  kunstenaars. Door het open karakter van art`pu:l 
is er een hechte relatie tussen de organisatie en exposanten. Er wordt veel 
waarde gehecht aan de dialoog tussen exposanten en publiek. De tentoon-
gestelde kunst bestaat uit meerdere disciplines, waaronder schilderkunst, 
tekenen, sculptuur, fotografie, installatie en veel meer. De combinatie 
van deze spannende tentoonstellingsvormgeving en de architectonisch  
aantrekkelijke ambiance draagt wezenlijk bij tot het succes van deze  
tentoonstelling die dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt. In het kader van 
de beurs wordt de art’pu:l kunstprijs uitgereikt. 
Meer informatie zoals openingstijden is te lezen op de website  
www.pan-forum.de/sonderausstellung/artpul-emmerich-2020

‘meins deins keins’, expositie van Janina  
Musiałczyk (19 september t/m 20 december)
Tijdens deze tentoonstelling zijn werken uit drie decennia te zien van  
Janina Musialczyk. Ze tonen het individu en het collectief, verweven.  
Gevoelig, dromerig, soms grotesk, de handtekeningen in een klein  
formaat en acryl schilderijen behouden een delicate aura van het intieme  
en weerspiegelen drama’s. Deze geven vorm aan het leven van eenieder 
van ons. Emotioneel geladen, getuigen ze van ontroering, beklemming,  
vervoering, maar ook van hartelijke ironie.

‘Die Kunst der kleinen Form’, expositie van 
Hanna Nast (19 september t/m 20 december)
Hanna Maria Nast werd geboren in augustus 1938 in Stanislavov,  
Polen, en stierf in 2015 in Łódź, Polen. In 1964 studeerde ze af aan de  
Academie voor Schone Kunsten van Warschau aan de afdeling Book 
Graphics. Hanna Nast heeft haar kunstwerken voornamelijk gemaakt voor 
twee jaarlijkse herhaaltoepassingen: met Pasen en Kerstmis. De werken, 
die werden gemaakt in collagetechniek over een periode van meer dan 50 
jaar, werden in edities van honderden exemplaren ontworpen in meer dan 
zeshonderd motieven. Als wenskaarten voor Kerstmis, Pasen of geboorte-  
en verjaardagen werden ze al snel voor andere doeleinden gebruikt en  
worden ze begeerde verzamelobjecten.

PAN Kunstforum Emmerich
Het PAN kunstforum Niederrhein werd in 2003 geopend. Het museum 
is gevestigd in de voormalige dwarsbalk, in de volksmond ook chocola-
dereep van de chocoladefabriek Lohmann genoemd. Het is de thuisbasis 
van de postercollectie van het echtpaar Ernst en Ursel Müller, die bestaat 
uit een verzameling van bijna 60.000 posters, waarvan de basis werd 
gelegd in 1968. Ondertussen als Stiftung Plakatmuseum am Niederhein  
Sammlung Ernst und Ursel Mülller gevoerd, ligt de focus van de collectie  
op culturele posters uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Gerenommeerde ont-
werpers als Milton Glaser, Erhard Grüttner, Uwe Loesch, Holger Matthies, 
Gunter Rambow, Paula Scher, Ralf Schraivogel, Jürgen Spohn, Walter  
Tafelmeier en Niklaus Troxler, om maar een paar te noemen, zijn met 
werken in de collectie vertegenwoordigd. Door giften van particuliere en 
overheids instanties groeit de collectie gestaag. Het doel van het museum is 
om de posterkunst en de ontwikkeling ervan aan het publiek te tonen. Daar-
naast biedt het museum ook een platform voor actuele artistieke posities.

PAN kunstforum niederrhein e.V.
Agnetenstraße 2, 46446 Emmerich am Rhein
www.pan-forum.de
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Meer dan ooit verlangen we naar grenzeloze avonturen en unieke  
natuurbelevenissen. Op TourNatur vinden outdoor-liefhebbers  
ook dit jaar weer fantastische reisbestemmingen,  
geschikte uitrustingen en individueel advies  
van experts.

Begin uw volgende reis  
op TourNatur 2020.

Beleef de  
vrijheid weer.

tournatur.com

04.09 – 13.09.2020

DE PASSIE  
DIE VERBINDT.

Informatie in Nederland: 
Fairwise bv

Zeestraat 100 _ 2518 AD Den Haag
Tel. +31 (0) 70 350 1100

info@fairwise.nl

www.fairwise.nl

Bestel nu uw ticket! Alléén op caravan-salon.com
Tickets zijn uitsluitend online te koop. Reserveer tijdig voor een specifieke dag; 
het aantal bezoekers per dag is dit jaar begrensd. Ter plekke kunnen geen tickets 
worden gekocht.

Beleef de nieuwigheden van het seizoen 2021 met 
een door de overheid goedgekeurd hygiëneregime.

Eventful

Romeinen - Hanze - Pruisen - Allen waren al bij ons! 

En wanneer komt u? 
Alpen · Dinslaken · Hamminkeln · Hünxe · Kamp-Lintfort · Moers · Neukirchen-Vluyn  
Rheinberg · Schermbeck · Sonsbeck · Voerde · Wesel · Xanten KREIS WESEL

Belevenisvol 

LAGA 2020, Kamp-Lintfort
Voor Kamp-Lintfort, de voormalige mijnstad langs de Niederrhein, is de mijnbouw een belangrijk 
onderwerp, 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 ‘Beleveniswandel pad’ is het historische kloosterterrein evenals het nieuwe parkland-
schap ‘Kamper Gartenreich’ verbonden met het mijnbouwpark. 
Meer informatie op www.kamp-lintfort2020.de 

2020

www.ludwiggalerie. de | Tel. 0049 208 41249 28

Ruhrgebiedkroniekschrijver Theaterdocumentairemaker Warenhuisfotograaf

RUDOLF HOLTAPPEL 
De toekomst is al begonnen

Een fotogra� sche werkexpositie van 1950–2013

10 mei – 6 sept. 2020
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Rover Hotzenplotz, 
Krabat en de kleine heks

Otfried Preußler
Karakterschepper
en verhalenverteller

13 sept . t/m 10 jan . 2021
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         ecreatieve beurzen, District Wesel R
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Ontdek Recklinghausen
Met zijn historisch centrum en omringd door de stadsmuur, weer spiegelt 
Recklinghausen – tussen Münsterland en de metropool Ruhr – nog 
steeds middeleeuwse stadsstructuren. De prachtige oude stad rond het 
marktplein nodigt u uit om in de  
‘Guten Stube’ te winkelen, te 
smullen en te vertoeven. De  
St. Pieterkerk (13 eeuw), de stads-
muur (14e eeuw), de boerderijen,  
ambachts- en herenhuizen, en 
het stadhuis zijn absoluut een 
bezichtiging waard. Rond de oude 
stad is het de moeite waard om 
het oude kerkplein in Suderwich  
of in het dorp Hochlar te  
bezoeken. Van daaruit neemt de route van de industriële cultuur u mee 
via de stadshaven en het museum “Strom und Leben” naar mijnheuvel 
Hoheward met een 360-graden panoramisch uitzicht over het gebied. 
Zie voor meer informatie: www.recklinghausen.de.
En als u een echte groevelucht wil opsnuiven, is een bezoek aan de  

trainingsmijn Recklinghausen  
zeker interessant. Of het 
nu gaat om het verkennen 
of avontuur: iedereen krijgt 
waar voor zijn geld in de 
voet sporen van de kompels.  
Er worden rondleidingen aan-
geboden vanaf €9 per persoon.  
Informatie en boekingen: 
www.trainingsbergwerk.de

Foto: Stad Recklinghausen  
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Mechernich-Eifel.de

                      Welkom!

S t a d  b i j  h e t  N a t i o n a a l p a r k  E i f e l

Mechernich is het ideale uitgangspunt voor  
spannende vakantiedagen in de Eifel. Hier, bij de  
ingang van het Nationaalpark Eifel, is de hoeveelheid  
fascinerende en monumentale bezienswaardigheden  
eindeloos en het aantal leuke recreatiemogelijkheden gigantisch.

Oudste tandradspoorweg 
Altijd weer een belevenis...
is het grandioze uitzicht vanaf Drachenfels naar beneden in het  
romantische Rheindal. Als vakantie of als kleine afwisseling tij
dens het weekend. De rit met de oudste tandradspoorweg van 
Duitsland op de berg en het uitzicht op de beboste koppen van het  
Siebengebirge 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. Het gehele bergplateau werd groots 
omgevormd en biedt de bezoekers genoeg plaats voor vertoe
ven en genieten. Aan het eveneens nieuw ontworpen midden
station 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 op www.drachenfelsbahn-koenigswinter.de.

atuur, ToerismeN
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KOLUMBA

Het
kleine
spel 
tussen
het ik 
en het me

Kunst en Choreografie

Kunstmuseum van het
Aartsbisdom Keulen

14.9.2020 – 16.8.2021
dagelijks m.u.v. dinsdag 
12 tot 17 uur
www.kolumba.de

CHOCOLADEMUSEUM
ONTMOET REUZENRAD!   

 Een keer betalen,
Drie keer genieten!DE 

COMBINATIETICKET
.  Een reis door het chocolademuseum door de wereld van de chocolade 
.  Een glas prosecco, of een kindercocktail in het CHOCOLAT Grand Café
. Een rit in het reuzenrad met spectaculair uitzicht over de stad

Prijs, standaard                     € 17,50
Prijs, met korting (6 - 16 jaar)  € 11,00
Nadere informatie op: www.schokoladenmuseum.de

 Een keer betalen,
DE DE  Een keer betalen,
DE 

De attractie 
in Keulen!

Anzeige Schokoladenmuseum DIN A6.indd   1 16.08.20   20:24

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. Geschiede-
nis komt weer tot leven en het werken en leven met de kolen wordt bijna  
tastbaar. De weg gaat door de authentiek behouden gebleven boven- 
grondse gebouwen. Naast de indrukwekkende architectuurstijl ‘Nieuwe  
Zakelijkheid’ ziet men de techniek en het werk in de mooiste en ooit grootste 
en meest productieve steenkoolmijn van de wereld. Van de schachtinstalla-
tie 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 www.zollverein.de.

Het Ruhr Museum in Essen
Van 13 september 2020 t/m 9 mei 2021 viert het regio nale museum 
van de regio Ruhr op het UNESCO-Werelderfgoed Zollverein met een 
wisseltentoonstelling ‘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 7 september  
2020 t/m 25 mei 2021 voorwerpen 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 aspecten van het leven: van de school, via feesten 
en familiefeest en hobby’s tot aan sport en spel, zowel binnen als buiten.  
Meer informatie is te vinden op www.ruhrmuseum.de

ssen & KeulenE
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De geschiedenis van de toekomst

Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn   www.hnf.de

op weg 
naar het 
heelal
de ruimtevaartervaring

Speciale tentoonstelling

Verlengd 
tot 6 januari 

2021

24.7.–25.10.2020
DIÖZESANMUSEUM PADERBORN

dioezesanmuseum-paderborn.dePe
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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 cokes fabriek 
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 rond
leidingen 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)23193112233.
Openingstijden 2020 dinsdag t/m zondag: 10-16 uur. Gratis toegang.

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 2 september 2020 t/m  
30 mei 2021 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.  
Meer informatie op www.industriemuseum.lvr.de. 
Peter-Behrens-Bau, Essener Str. 80, 46047 Oberhausen

Foto: W
erner J. H

annappel

xpositiesE
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Vogelsang IP
Midden in de natuur van het Nationalpark Eifel 
bevindt zich het 100 hectare grote complex van de 
vroegere NS-Ordensburg Vogelsang. Tegenwoordig  
biedt dit moderne tentoonstellings- en opleidings-
centrum, met zijn multimediale presentaties en 
voor minder-validen goed toegankelijk, elk jaar 
een diversiteit op de ‘Internationalen Platz’ voor 
veel geÏnteresseerden in geschiedenis, wandelaars 
en natuurliefhebbers. Naast de beide permanen-
te exposities ‘Bestimmung: Herrenmensch’ en  
‘Wildnis(t)räume’ nodigt een spannend outdoor- 
aanbod uit op deze bij weer en wind geopende 
speciale locatie. Van torenklimmen tot terrein- en 
tentoonstellingsrondleidingen, veel wordt aan-
geboden. De panoramagastronomie nodigt uit tot 
een pauze met Eifelspecialiteiten. Voor wandelaars 
is de vroegere vestiging Wollseifen-tegenwoordig 
een ‘verlaten dorp’- een spectaculair doel’. Alle 
informatie is te vinden op www.vogelsang-ip.de.

Fietsparadijs in Niederrhein 
Geldern, vlak land, goede fietsroutes, een  
afwisselend landschap, veel straten en  
‘paadjes’ en het overzichtelijke knooppunten-
systeem 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 Heidesee tot  
asperge-eten. Fietsplezier voor alle zintuigen. De 
nieuwe, gratis, fietsbrochure verkrijgt u bij het 
Tourismusbüro van de stad Geldern. 
Tel.: 0(049)2831 398555, of via e-mail: 
tourismus@geldern.de 

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-openlucht-
museum 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  
kookrecepten. Meer info op 
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.

Vol leven in Zoo Krefeld
Eindelijk is het zover: de pelikaanlagune is  
geopend. 12 roze pelikanen zijn het nieuwe  
verblijf in het midden van de dierentuin inge-
trokken. Hier is nog een prachtige plek om door 
te brengen ontstaan, want vanaf het uitkijk-
platform heeft de bezoeker een wijd uitzicht 
van de neushoornlocatie tot aan de stokstaart-
hut. Jonge dieren vermaken de bezoekers bij 
de flamingo’s en de muskusossen. Ook in de  
gorillatuin is er altijd wel iets gaande als Bo-
bóto en zijn broer Pepe met elkaar stoeien en  
zilverrug Kidogo in zijn mandje chillt.

De Dierentuin van Krefeld is dagelijks geopend 
van 9.00 tot 19.00 uur. Kassa/entree en dieren-
verblijven sluiten om 17.30 uur. Op de home-
page www.zookrefeld.de geeft een bezoekers-
teller aan hoeveel de dierentuin actueel wordt 
bezocht, zodat u uw uitje beter kunt plannen. 
Daar is ook alles wat men moet weten m.b.t. 
een bezoek tijdens Corona-tijden te vinden.

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 ‘vlakkeland�etsers’

De gratis brochure verkrijgt u 
vanaf nu in het Tourismusbüro van de Stad Geldern

Gratis!

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'

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

n de open luchtI
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De Bergische Drei van hun meest lonende kant!
Wandelen in schilderachtige sprookjesbossen. Comfortabel, weinig  
klimmend fietsen op speciaal daarvoor aangepaste oude spoorrails. 
Spannende culturele verhalen en direct winkelen bij de fabrikant.  
Dit alles is mogelijk bij de Bergische Drei!

En een bezoek aan Remscheid, Solingen en Wuppertal is nu nog meer 
de moeite waard dan het al is, want de Bergische Drei hebben iets 
heel bijzonders bedacht voor hun gasten: de Bergische kaart! Met deze  
voordeelkaart, die u bij de receptie in de deelnemende hotels ontvangt 
tegen een aanbetaling van 20 euro, krijgt u geweldige kortingen bij de 
meest diverse partners in de regio!

Huur bijvoorbeeld een e-bike met 10% voordeel bij Rent-A-Bike in  
Wuppertal en fiets comfortabel over de Bergische panoramafietspaden,  
over de Nordbahnstrasse, over de Korkenzieherstrasse naar het  

brugpark Müngsten, waar in Huis Müngsten de volgende korting op u wacht.  
Ook Schloss Burg opent haar poort en deur voor de helft van de prijs en 
laat u van een middag in de Middeleeuwen genieten.

In Remscheid kunt u een dag ver-
wonderen, winkelen en smullen:  
Het Duitse Röntgenmuseum 
en het Duitse Gereedschaps-
museum tonen de pioniers-
geest van de Bergische mensen,  
die vanaf hier de hele wereld 
veroverde. Beide musea rekenen 
voor de houders van de Bergische 
kaart slechts een lage entree en 
ze hebben ook nog een verrassing  
voor u. Ook onze culinaire  
partners zullen u verrassen 
met kleine gratis lekkernijen  
wanneer u uw kaart aan het  
begin van uw bezoek laat zien.

Wie liever de wandelschoenen aantrekt, krijgt een ontbijt in de TRYP van 
Wyndham Wuppertal, wat onderweg een uitstekend tussendoortje is. 
Wandelende kaartenbezitters die op de Wuppertalse Königshöhe of in de 
Burgholz onderweg zijn, mogen een bezoek aan het huis Honigstal niet 
voorbij laten gaan. De idylle van het landhuis en het aan-
bod van zelfgemaakte taarten zijn ongekend geweldig!

Nadere informatie is te vinden op: 
https://www.bergisch-mal-drei.de/nl/
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Skulpturenpark Waldfrieden 
Het Skulpturenpark Waldfrieden bevindt 
zich in het centrum van Wuppertal. In een 14  
hectare groot bos gelegen, omsluit het de  
Villa Waldfrieden, een bouwmonument, dat 
als een schoolvoorbeeld van antropo sofische  
architectuur geldt. De Britse beeldhouder Tony 
Cragg bouwde het tot een unieke tentoon-
stellings- en evenementenlocatie om, die in  
september 2009 geopend werd. Hier worden  
regelmatig wisseltentoonstellingen met enkele 
van de belangrijkste moderne en vroegere beeld-
houwers gepresenteerd. De permanente expositie  
toont talrijke werken van Tony Cragg, maar ook 
van kunstenaars zoals Henry Moore, Markus 
Lüpertz, Erwin Wurm, Eva Hild en Jaume Plensa.  
Tentoonstelling 2020: Sean Scully 
(13. Juni 2020 - 3. Januar 2021): 
www.skulpturenpark-waldfrieden.de. 

Wuppertal: Rendez-vous met de 
‘Stars van de collectie’ 
Van Monet via van Gogh naar Otto Dix, Picasso en 
Giacometti: het Von der Heydt Museum Wuppertal  
laat met de tentoonstelling “An der Schönheit” zien 
waarom zijn kunstcollectie een van de meest pres-
tigieuze in Duitsland is. Het classicistische gebouw, 
ooit het stadhuis van Elberfeld, herbergt kostbare 
kunstschatten. De chronologisch gepresenteerde 
selectie van meesterwerken leidt door de belang-
rijkste tijdperken en stijlen van de afgelopen 200 
jaar. Ontwikkelingen in de kunst van de 19e tot de 
20e eeuw, van romantiek tot Biedermeier, van im-
pressionisme via expressionisme en kubisme, naar 
de kunst van de jaren ‘20/’30 tot de periode na de 
Tweede Wereldoorlog, worden gepresenteerd. Daar-
naast zijn er verschillende kunststijlen uit de twee-
de helft van de 20e eeuw tot pop art te bezichtigen. 

Van het Heydt Museum Wuppertal
Tot en met 3 oktober 2021
Tel. 0049 202 563-6231
www.von-der-heydt-museum.de
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200 jaar Friedrich Engels
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 lezingen, 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

ergische Drei en omgevingB
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Solegarten St. Jakob
In het bedevaartsoord Kevelaer is er een nieuwe highlight. Onder het 
motto ‘Gezond voor lichaam en ziel’ biedt de Solegarten St. Jakob tal van  
gezondheidsbevorderende activiteiten. Naast de zoutziederrij in schelp-
vorm worden bewegingsmogelijkheden en zintuiglijke ervaringen door 
kroegfaciliteiten en het blotevoetenpad aangeboden. Andere onderdelen 
zijn de Bijbeltuin, jeu de boules en volleybalvelden. Solegarten St. Jakob 
staat voor ontspanning, plezier en tijd om op adem te komen. En dit is voor-
al vanwege de zouthoudende lucht rondom de zoutziederij een bijzondere 
en gezonde ervaring. Nadere informatie op www.kevelaer-tourismus.de

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 haven-
complex 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 natuurliefhebbers. Tevens biedt een zeil-
school 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 sportterrei-
nen biedt alles voor de strandvakantieganger. Verder is er een breed  
evenementenprogramma in de zomermaanden, met open-air cabaret,  
concerten en beachparty. Meer informatie is te vinden op www.f-z-x.de.

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 in-
dustriecultuur. De bekroonde architectuur maakt het een levendig en fasci-
nerend 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 tafellakens 
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 op www.textilwerk-bocholt.de.

Fietsen tussen de Rijn en Maas
Bedevaartsoord Kevelaer is het ideale startpunt om de fietsregio  
Nederrijn te verkennen. Het afwisselende landschap maakt fietsen  
plezierig. De Heide und Seen Route bijvoorbeeld leidt excursies langs  
diverse heidelandschappen midden door het Nederlandse nationale park 
Maasduinen met het Reindersmeer, terwijl er op de kasteel- en burcht-
tocht prachtige gebouwen zoals kasteel Wissen, burcht Kervenheim 
en Schloss Kalbeck te ontdekken zijn. Ook de bekende bedevaartsstad 
zelf nodigt haar gasten uit veel bezienswaardigheden te zien en om in  
gezellige cafés en restaurants te vertoeven. 
Informatie en tips zijn te vinden op www.kevelaer-tourismus.de

evelaer, Xanten & BocholtK
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In de pracht van barok
Porselein uit de 17e en 18e eeuw
Nederlands en Duits porselein wordt t/m 13 september 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. Vazen en borden waren 
destijds een sieraad voor de muren. Zowel adel als de welgestelde burgers hadden vaak een 
divers kunstkabinet. Het blauw met wit geglazuurde aardewerk toont voornamelijk oosterse  
motieven, die van geïmporteerd porselein uit het Verre Oosten overgenomen werden. Zo 
nam oorspronkelijk 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 voorwerpen  
brengen kijkers terug in de tijd en tonen de toenmalige betekenis ervan. Een ambacht dat tegenwoordig nog zelden te bewonderen is. 

Kleine stenen – Big Ideas
De wisseltentoonstelling meent het met de titel kleine steine, GROSSE IDEEN’ letterlijk: de tentoonstelling  
presenteert de beroemde kleine Deense puistjes in alle vormen en kleuren en laat in veel thematische complexen 
zien waar alle leuke dingen uit gebouwd kunnen worden. Deze collectie bevat bijna vergeten objecten uit de vroege 
jaren zeventig, via zeer recente sets van Harry Potter™ en LEGO® Friends tot volledig vrij gecreëerde fantasiescènes  
rond een zwart kasteel en een enge onderwaterwereld. Op deze manier ervaren bezoekers de geschiedenis en  
ontwikkeling van de beroemdste spelbouwsteen van onze tijd. Voor kinderen zijn er kleine stops om aan te raken  
en een LEGO® speurtocht, terwijl hun ouders zich mentaal kunnen verplaatsen naar hun eigen kinderkamer.  
Dus deze bijzondere tentoonstelling, t/m 18 oktober 2020 voor het hele gezin, is een reden tot verwondering  
voor alle leeftijden, zie ook www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

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

E V EN  H EL EM A A L  W E G .
Klanken uit het Verre Oosten, 
opgietingsrituelen met ethe
rische oliën of een knappe
rend haardvuur: Sauna Em
bricana opent dagelijks haar 
deuren voor ultieme ont
spanning en comfort.

Gasten kunnen kiezen uit vijf 
verschillende sauna´s, een 
stoombad, een uitgebreid 
aanbod van massages en tal
rijke culinaire lekkernijen in 
het saunarestaurant.

EMBRICANA Freizeit und Sport GmbH · Nollenburger Weg 34
46446 Emmerich am Rhein · Telefon +49 2822 914210

www.sauna-embricana.de

VL AK 
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RZ-AZ_Sauna_92x136-gezondheidsmagazine.indd   1 21.10.19   12:22

www.ausstraelen.de | www.straelen.de

SSTTRRAAEELLEENN  --  DDEE  SSTTAADD  OOMM  DDEE  HHOOEEKK

Inkopen en genieten
Ontspannen inkopen en genieten: 
winkels met persoonlijke noot en 

uitnodigende gastronomie met café's en ijssalons 
alsook kroegen en restaurants. 

En: Gratis parkeerplaatsen 
ook in het stadscentrum!

01_P200379_StadtStraelen_Anzeige_90x128_RZ.indd   101_P200379_StadtStraelen_Anzeige_90x128_RZ.indd   1 10.08.20   13:3710.08.20   13:37
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leckerer Vielfalt!
Beliebte Marken in 

bij aankoop vanaf € 10,- produktwaarde. Gelieve VOOR betaling 
tonen. Slechts een kortingsbon per persoon. De koop in onze 
FACTORY OUTLETS alleen in huishoudhoeveelheden. Niet in 
combinatie met andere actietegoedbonnen en verdere prijsacties. 
Geen contante uitbetaling.                            Geldig t/m 31 dec. 2020    

DeBeukelaer FACTORY OUTLET Kempen: Arnoldstraße 62 · 47906 Kempen 
Tel.: (0049) 2152 1414271 · Openingstijden: Ma.–vr. 9–18 uur · Za. 9–13 uur 
Verlengde openingstijden op zaterdag vindt u op www.debeukelaer.com/outlet

Anz_FO_KE_92x100_Image-Gutschein-Xmas_0919.indd   1 24.09.19   14:52

Geliefde merken in 
heerlijke diversiteit !

Bovendien: 2e keuze 
gebak voor bijzonder 

gunstige prijzen
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Ontdek de
Midden-Nederrijn

radlust-niederrhein.de

195 km avontuurlijke fietstocht

Meer dan 60 hotspots van cultuur en natuur 

Individuele routeplanning via outdooractive

KrefeldKrefeldKreis Kreis 
ViersenViersen

DormagenDormagen

NeussNeuss
M’gladbachM’gladbach

Rhein-KreisRhein-Kreis
NeussNeuss
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Kunsthalle Düsseldorf 
Als museum voor wisseltentoonstellingen, zonder eigen collectie, speelt 
de Kunsthalle in Düsseldorf een belangrijke exclusieve rol. Inde in 1967  
gebouwde betonnen kubus, een van de meest opvallende gebouwen 
van de stad, stonden vanaf het allereerste begin het programma met  
tendensen en posities van de hedendaagse kunst, evenals de historische  
en lokale referentiepunten, centraal. Elk jaar worden ongeveer vier 
wisseltentoonstellingen getoond van internationaal gerenommeerde  
kunstenaars,die met mediaschilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie,  
video en installatie en performance werken.
Meer informatie over het programma op www.kunsthalle-duesseldorf.de

www.natursteig-sieg.de
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FARB Forum Altes Rathaus Borken 
Gevestigd in het historische stadhuis van Borken in het West-Münsterland, 
biedt het FARB als nieuw cultureel centrum en het museum van de stad 
ervaringen op verschillende niveaus: geschiedenislocatie,recreatiepunt en 
evenementenzaal. Een permanente collectie over de geschiedenis van de 
stad,wisseltentoonstellingen en diverse culturele evenementen nodigen 
uit om te ontdekken en en te ontmoeten. In de moderne tentoon stelling 
van de stadsgeschiedenis maken drie modules het bezoek spannend:   

Het stadsmodel toont interactief en geanimeerd de stedelijke ontwikkeling  
van het begin tot heden. In de Bibliotheek van de Herinneringen doen 
mensen uit Borken geheel persoonlijk verslag.  En in de “Speicher”  
worden voorwerpen gepresenteerd, waarvan de verhalen in de digitale  
museumgids kunnen worden ervaren. Voor de jongere bezoekers zijn 
deelnamestations en staat digitaal aanbod klaar om uit te proberen en 
te ervaren. In de zaal van de monumentale Heilige-Geest-Kerk, die be-
hoort tot het gebouwenensemble van de FARB, kunnen bezoek(st)ers  
concerten,lezingen en voordrachten in een bijzondere sfeer verwachten. De 
FARB - een locatie voor kunst, cultuur, recreatie en gezamenlijk ontmoeten.  
Meer informatie op: www.farb.borken.de

andelen, Fietsen, ExpositiesW



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

AUGUSTUS:
• Spaans Gipsy concert  30 augustus

SEPTEMBER:
• Open Monumentendag   13 september
• Piano Concert Canto Ostinato  27 september

OKTOBER:
• Middeleeuwse markt   3 - 4 oktober

DECEMBER:
• Kerstmarkt  4/5/6 december
• Gregoriaans Adventsconcert  13 december

Ons Klostercafé: iedere dag geopend van 11 tot 
17.30 uur! Iedere zondag ontbijt vanaf 9.00 uur  
(nu reserveren!)

Voor alle events & meer informatie: 
www.kloster-graefenthal.de

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 speeltuinen, wildomsluiting, kinder-
boerderij, vogelvolières, kunstvoorwerpen en 
een botanische tuin. Ook worden er gedurende 
het hele jaar evenementen gehouden. U zult 
versteld staan! Meer informatie is te vinden op  
www.grugapark.de.
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Parket & Laminaat
Planken vloeren
Linoleum
ROZIJN PARKET
Kleverstr. 54
47559 Kranenburg (D)
Tel.: +49/2826-92283

www.rozyn.de

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
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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 Nederlandstalige audioguide 
beschikbaar! Gereedschap, machines en fonkelende mineralen in het historische productiegebouw  
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.

venementen: Mijnbouw, Park & KloosterE



 - www.NordRhein-Ruhr.info - zomer 202014

              ieuwe gebruiksvriendelijke website 
www.nordrhein-ruhr.info

N
1. Interessegebied

2. Locatie

Met gevarieerde zoekmogelijkheden (voor lezers en bezoekers)

3. Plattegrond



www.NordRhein-Ruhr.info - zomer 2020 - 15

Ons volgen op Facebook?  
Meldt u zich dan aan op onze Facebookpagina NordRheinRuhr.  
U krijgt direct toegang door het scannen van de QRcode hier of 
via onze website www.nordrhein-ruhr.info

Colofon NordRhein-Ruhr

Uitgave: Van Oosten Uitgeverij: Postbus 22, 6573 ZG, Beek-Ubbergen, Tel.: +31 634216971, E-mail: info@nordrhein-ruhr.nl  

Vormgeving: Dylan Smeets, Beuningen GLD - Design Talks

Foto voorpagina: Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH 
 

Het blad NordRhein-Ruhr.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.info).

NordRhein-Ruhr.NL dankt de lezers voor hun interesse en reacties die wij 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.

4. Evenementenkalender Wekelijkse update (ook i.v.m. coronasituatie)!

De website www.nordrhein-ruhr.info is 
vanaf nu in de volgende talen beschikbaar:
(now available in four languages)

              ieuwe gebruiksvriendelijke website 
www.nordrhein-ruhr.info

N
Met gevarieerde zoekmogelijkheden (voor lezers en bezoekers)

5. Op trefwoord

NL ENDE TR

Wekelijks onze up-to-date  
nieuwsbrief ontvangen? Scan dan  
deze QRcode of bezoek de pagina 

www.nordrhein-ruhr.info/contact

Download de app op 
Download de app op 

smartphone en tablet!
smartphone en tablet!



Cultuur mag altĳd.

Overal!
 www.kulturinfo.ruhr
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