
ZOMER 2021ZOMER 2021 Het kwetsbare paradijs

NN O R DO R D RR H E I NH E I N - R- R U H RU H R
• natuur • natuur 

• cultuur • cultuur 

• recreatie • recreatie 

• shoppen • shoppen 

• fietsen • fietsen 

• events• events

Gebruiksvriendelijke website www.nordrhein-ruhr.info Gebruiksvriendelijke website www.nordrhein-ruhr.info 
nu in meerdere talen (zie pagina’s 14 en 15)nu in meerdere talen (zie pagina’s 14 en 15)





NordRhein-Ruhr NL - zomer 2021 - 3

         et klimaat, de aarde en de mens H
Gasometer Oberhausen start met nieuwe ten-
toonstelling
Het is zover! Met het einde van de intensieve renovatiewerkzaam heden 
opent de Gasometer Oberhausen vanaf 1 oktober 2021 haar deuren 
voor de spectaculaire tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’ (het  
kwetsbare paradijs). 

Nieuwsgierig kijkt de wasbeermoeder vanuit het autowrak in de camera
lens, de aalscholver kijkt ons indringend aan en het oog van de orkaan laat 
de kracht van de wervelstorm bijna fysiek voelen. Vanuit ongebruikelijke 
perspectieven op onze planeet verkent de nieuwe tentoonstelling ‘Das  
zerbrechliche Paradies’ de tegenstrijdigheid tussen natuurlijke schoon
heid en het menselijk ingrijpen – emotioneel maar tegelijkertijd weten
schappelijk verantwoord.

Lichtpuntjes en een geweldige kans
Na de bijna twee jaar durende renovatiepauze neemt ‘Das zerbrechliche 
Paradies’ bezoekers vanaf 1 oktober mee op een visueel verbluffende reis 
door ijs en woestijnwerelden, naar bergen en naar diepe oceanen. Onder
houdend en informatief, bezoekers leren over de leefomstandigheden van 
de schattige Himalaya marmot, maar ook over het aanpassingsvermogen 
van de rode vossen, die nu de noordelijke habitats van de poolvos bezetten.  
Op drie verdiepingen kunt u middels de spannende verkenningstocht 
diep in de turbulente klimaatgeschiedenis van onze aarde duiken, onder
steund met bekroonde foto's, adembenemende films en geselecteerde  
voorwerpen. Hieronder zijn waardevolle fossielen uit de collectie van het 
Ruhrmuseum, zoals het skelet van een krokodil dat ongeveer 180 miljoen 
jaar oud is. Nu te bewonderen in de vitrine in de Gasometer, peddelde het 
ooit vrolijk door de zeeën tijdens zijn leven, terwijl dinosaurussen de aarde 
bewoonden.

De tentoonstelling, nu actueler dan ooit tevoren, schuwt ook niet 
om de deels destructieve invloed van mensen op hun omgeving te  

documenteren. Pijnlijke beelden van overstromingsrampen, ivoorhandel 
en de ijsbeer, die zich als voormalig koning van het Noordpoolgebied half 
uitgehongerd over de bruine grond van het Canadese poolgebied sleept. 
Op twintig verlichte wereldbollen presenteert het Deutsche Zentrum für  
Luft- und Raumfahrt Satellitendaten satellietgegevens van de geologische 
verandering van de aarde. ‘Das zerbrechliche Paradies’ toont het klip en 
klaar: we stevenen af op een ineenstorting, maar er is hoop! 

Visualisatie op het hoogste niveau
Multimediaal maakt ‘Das zerbrechliche Paradies’ indruk met gebruik-
making van de nieuwste technologie. Dit is bijvoorbeeld tijdens een  
virtuele reis naar het regenwoudgebied van Tumucumaque in het noord-
oosten van Brazilië of door de levensechte hologrammen te ervaren: Bijna 
net als op het beroemde holodek verschijnen hier experts en berichten ze 
over het verband tussen globalisering, klimaat en politiek. Het hoogte-
punt staat u aan het einde van de tentoonstelling onder de koepel van de  
hoogste tentoonstellingshal van Europa te wachten. Als bij een astronaut 
opent het uitzicht zich naar het monumentale sculptuur van de aarde,  
dat vrij lijkt te zweven in het 100 meter hoge luchtruim van de Gasometer.

Nieuw online ticketsysteem
De tentoonstelling ‘Das zerbrechliche Paradies’ is geopend van dinsdag 
tot en met zondag van 10 tot 18 uur - op feestdagen en tijdens de feest-
dagen in NRW ook op maandag. Tickets zijn binnenkort te bestellen via 
de nieuwe online shop. Vanaf de start van de tentoonstelling is het ook  
mogelijk om tickets direct ter plaatse aan de kassa te kopen. De prijs 
voor een volwassen ticktet is 11 euro, gereduceerd 8 euro. Gezinnen  
(2 volwassenen en maximaal 5 kinderen van 6 tot 17 jaar) betalen 27 euro. 
De tickets zijn momenteel als vouchers te bestellen via info@gasometer.de.  
Meer informatie vindt u direct op www.gasometer.de.

Realisatie en concept: de komende tentoonstelling ‘Das zerbrechliche 
Paradies’ wordt gerealiseerd door Gasometer Oberhausen GmbH, in  
samenwerking met het Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
en met de vriendelijke steun van de Emschergenossenschaft. Als verdere 
partners ondersteunen de Energieversorgung Oberhausen (EVO) en NABU 
NRW de tentoonstelling. Mediapartners zijn WDR 5 en GEO.
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Pekeltuin St. Jakob Kevelaer 
Haal diep adem en laad je batterijen op: de Pekeltuin St. Jakob met 
zijn begaanbare gradeerwerk in schelpvorm, ademroute, Bijbeltuin,  
café-faciliteiten, blotevoetenpad, fitnessapparatuur, jeu de boules-
banen en vele zit- en rustfaciliteiten is ideaal om even helemaal tot rust 
te komen.

Als je daarna nog wat tijd hebt, is een bezoek aan het prachtige  
stadscentrum met veel kleine winkels en restaurants aan te raden.  
De Kapellenplatz straalt een bijzondere sfeer uit die elke gast op  
zich in zou moeten laten werken.

Meer informatie: www.kevelaer-tourismus.de
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Fietsen en Genieten
Wij hebben diverse routesuggesties 
voor u voorbereid – zowel op basis van 
het knooppuntensysteem als ook begeleid 
door onze tourguide. 

Meld u zich eenvoudig bij ons aan!

www.straelen.de/freizeit-tourismus

Maak in Straelen ook kennis 
met de „Alltagsmenschen“ 

of stop eens bĳ  de huiselĳ ke 
gastronomie aan de 
gezellige Marktplatz.
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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

05_P190382_Eisstadion_HOI2019_Supernova_Anzeige_90x120_RZ.indd   6 03.09.19   16:12

Weersonafhankelijke speelpret!

Binnenspeeltuin

Weersonafhankelijk speelpret!

Binnenspeeltuin

Weersonafhankelijk speelpret!

Binnenspeeltuin
maandag - zaterdag:
14.00 - 19.00 uur

iedere 1e en 3e 
donderdag van de maand:
10.00 - 13.00 uur 
14.00 - 19.00 uur

zon- en feestdagen:
10.00 - 19.00 uur

Pannofenstrasse 11, 47533 Kleef, Tel. 0049 2821 975446

Reuzeglijbaan • Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt •Peuterhoek

Kinderverjaardagen • Ontbijbuffet • Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro

www.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.

Pannofenstrasse 11, 47533 Kleef, Tel. 0049 2821 975446

Reuzeglijbaan • Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt • Peuterhoek

Kinderverjaardagen • Ontbijtbuffet • Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro

ww
w.k

leoland.de

Reptielenhuis
en dierentuinschool

voor het gehele gezin,
scholen, crèches 
en vakmensen.

Melkweg 7 • 47495 Rheinberg
Telefoon 0049 28 43 / 90 16 85
E-Mail: info@terrazoo.de

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 18.00 uur

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 UNESCO-werelderfgoed 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 transport tot de 
behandeling in de 
koolwasserij. Beleef 
hoe de mijnwerkers 
in de grootste kolen-
mijn 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: UNESCO-Welterbe Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, 
45309 Essen
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Kokerei Hansa 
Imposante machines, reusachtige torens, veel cokes-ovens, metersdik-
ke 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 ma-
chines stonden nooit stil. Tegenwoordig biedt industrieel monument  
cokesfabriek Hansa interessante blikken in de geschiedenis van de mij-
nindustrie 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’ ver-
kend worden. Dit pad loopt langs imposante ovenbatterijen, komt hoog 
boven in de kolentoren met panoramauitzicht en gaat onder een donke-
re 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.

Foto: W
erner J. H

annappel



5

               iederrhein N

NordRhein-Ruhr NL - zomer 2021 - 

ARCHÄOLOGISCHE LANDESAUSSTELLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN

Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen

LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-RömerMuseum

DER LIMES AM       
           NIEDERRHEIN

30.09.2021 – 16.10.2022
LVR-ARCHÄOLOGISCHER PARK

XANTEN, DUITSLAND
www.roemer.nrw

Alle teksten en 
media ook in het 

Nederlands

Das will ich sehen! 
Filmposters uit 8 decennia
Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er erg veel bioscopen  
in grote en kleinere steden te vinden. In deze glorietijd  
was de strijd tussen de bioscopen groot. Elk jaar werden honderden  
films uitgebracht en de bioscoopposter was het belangrijkste  
reclamemedium.
De hoogtijdagen van de filmposter vonden dan ook plaats rond de  
jaren '50 tot '70. Commerciële kunstenaars en posterschilders over-
boden elkaar door filmposters te ontwerpen die de aandacht trokken,  
de sfeer van een film weerspiegelden en de kijker verleidden om  
precies deze film te willen kijken. 
In het Niederrheinisches Museum in Kevelaer is de expositie 'Das 
will ich sehen! Filmposters van 8 decennia' te zien. Er zijn rond de 150 
filmposters geselecteerd. Daaronder zijn posters voor filmklassiekers, 
maar van minder bekende films worden fantastische ontwerpideeën  
tentoongesteld. Bijzonder zijn ook twee handgeschilderde bioscoop-
posters die in de jaren ‘50 en ‘70 grote en kleurrijke films op de gevel 
van een bioscoop adverteerden.

Spaß im Raum
De kunstenaar Dieter von Levetzow
Wat hij te zeggen heeft, komt tot uiting in zijn spontane, altijd posi-
tieve en pittige beelden. Aldus een tekst over de kunstenaar Die-
ter von Levetzow. Zijn figurale bronzen beelden tonen mensen in 
elke situatie in het leven: musicerend, spelend en altijd in beweging. 
Maar klassieke portretten, die tot uiting komen in bustes en Full-bo-
dy-beelden, komen ook voor in zijn kunstwerken. De kunstenaar werd  
geboren in 1925 en begon in 1941, nadat hij van school 
was gegaan, op op 16-jarige leeftijd zich op kunst te ori-
enteren. Hij studeerde aan de Staatliche Hochschule  
für bildende Künste in Weimar. Hij vond zijn weg naar Niederrhein 
in de naoorlogse periode en kon hier zijn eerste geld verdienen en  
opdrachten afsluiten. Hierna volgenden periodes in het buitenland  
tot hij in de jaren ‘70 Huis Klarenbeck in Kranenburg-Nütterden  
verwierf, waar hij nog steeds woont en werkt. 
Info op: www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de
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FabrieksverkoopFabrieksverkoop

In ons assortiment vindt u:

Nappo & Moritz GmbH
Heinrich-Horten-Straße 26-30 ∙ 47906 Kempen
Tel. 0049 2152 910 5214 ∙ info@nappo.de

Originele Nappo & het geliefde Moritz-ijs confectie. 

Verder zijn er bij ons:

Muesli-repen, WAWI-plofrijst-chocolade, zoethout, 

fruitgum, lollies, partysnacks,

waterijs, pralines en natuurlijk nog veel meer! 

Laat u zich verrassen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.30 – 13.00 uur

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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WATERLICHT viert Duitse première in Oberhausen 
Indrukwekkend kunstwerk zet het decor voor Peter-Behrens-Bau
Een virtuele blauwe vloed die de kracht van water symboliseert baadt 
het Peter Behrens-gebouw in Oberhausen op 5 en 6 november 2021 
vanaf 19.30 uur in een blauw licht in de avonduren. De spectaculaire  
licht productie “WATERLICHT” is ontwikkeld door de bekende Nederlandse  
innovator Daan Roosegaarde. WATERLICHT biedt bezoekers een 
adembenemende digitale kunstbeleving en staat voor actuele  
maatschappelijk relevante vraagstukken. De door licht gegenereerde  
vloed vraagt bijvoorbeeld om een duurzaam gebruik van natuurlijke  
hulpbronnen en zinspeelt op de stijgende zeespiegel als gevolg van  
klimaatverandering. Het bevat ook regionale verwijzingen en  
herinnert aan de eeuwigheidslasten van de mijnbouw.
WATERLICHT is de opmaat naar Futur21 Kunst Industrie Kultur, een  
mediakunstfestival van de twee landschapsverenigingen Rheinland (LVR) 
en Westfalen-Lippe (LWL) in Noordrijn-Westfalen.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2021
vanaf 19.30 uur tot ca. 23 uur
bij LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau, 
Essener Str. 80, 46047 Oberhausen
 
Meer informatie: www.futur21.de. Toegang gratis
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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

USE-LESS. Een reizende tentoonstelling over slow fashion tegen 
verspilling en lelijke kleding.
Kledingstukken vertellen verhalen. Hoe zijn ze ontstaan? Wie heeft ze 
gekocht? Waarom zijn ze weggegooid? USE-LESS laat zien wat er in 
onze kasten zit en wat er achter het idee van “slow fashion” zit.
Mode zonder afval. Hoe ontstaat duurzame mode? In de interactieve  
en holistische tentoonstelling is aandacht voor de opkomst van  
modestukken waarbij tijdens de textielcyclus hulpbronnen worden 
bespaard.
In de ontwerpen van de modeontwerpers van de Hochschule  
Hannover komen artistieke en esthetische confrontaties op een unieke  
manier tegemoet aan vragen over productieomstandigheden en  
consumentengedrag. Of het nu gaat om jeans, T-shirts of nylon kousen: 
kleding wordt gemaakt in complexe productieprocessen met gevolgen 
voor mens en milieu. De tentoonstelling presenteert de resultaten van 
het slow-fashion-onderzoek van de universiteit. De ontwerp projecten 
maken duidelijk hoe mode duurzaam, hulpbronnenbesparend en 
mooi geproduceerd kan worden. De tentoonstelling is tot stand  
gekomen als samenwerkingsproject tussen de Hochschule Hannover,  
afdeling Modedesign en het Hafenmuseum Speicher XI 
en MAKE SMTHNG van Greenpeace. Meer informatie op  
textilwerk-bocholt.lwl.org.

Kunsthalle Düsseldorf
Als locatie voor wisseltentoonstellingen toont de Kunsthalle  
Düsseldorf vier tot vijf hedendaagse kunsttentoonstellingen per  
jaar. Internationale stromingen en grote namen, maar ook Düsseldorf-
se posities en nieuw talent zijn hier gedurende het jaar te bezichtigen.

Programma 2021/2022
Journey Through A Body
T/m 1 aug. 2021

友達と – 'tomodachi to' en vriend(inn)en
21 aug– 24 okt. 2021

Sigmar Polke en actuele artistieke posities 
13 nov. 2021 – 6 feb. 2022

Meer informatie op: www.kunsthalle-duesseldorf.de
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Industriedenkmal 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 cokes fabriek 
Hansa interessante inzichten 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)231-931122-33.
Openingstijden 2020 dinsdag t/m zondag: 10-16 uur. Gratis toegang.

 - NordRhein-Ruhr NL - zomer 2021

Kunstmuseum van het
Aartsbisdom Keulen

15.9.2021 – 15.8.2022
dagelijks m.u.v. dinsdag 
12 tot 17 uur
www.kolumba.de
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MiQua – KOLUMBA

In de verte

Aspecten van het 
Joodse leven in Duitsland

Anzeige_Nordrheinruhr_Layout 1  04.08.21  14:37  Seite 1

Word deel van de 
grote menselijke familie

15%
gezinskorting 

op de

 entreeprijs
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tot 31 oktober 2021

PLAATS DELICT IN DE ALPEN

Neanderthal Museum
Talstr. 300 · 40822 Mettmann

openingstijden: di–zo, 10–18 uur
Snelweg A3 + A46, Op 15 min. afstand van Düsseldorf

Beleef een tijdreis door 
4 miljoen jaar geschiedenis 
van de mens

       xpositiesE
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MINTO IS ALWAYS IN STYLE.
ONTDEK IN MINTO HERFSTMODE-TRENDS OP VIER ETAGES.

LWL-Museum für Naturkunde 
Münster 
In dit natuurkundemuseum is nog tot 9  
januari 2022 de grote wisseltentoonstelling  
“Überlebenskünstler Mensch“ te zien.

De tentoonstellingsruimte telt maar liefst 
1200 vierkante meter en laat 'de mens' zien 
in alle facetten: van oorsprong tot toekomst. 
Van het begin van Homo sapiens als jagers en  
verzamelaars tot de kolonisatie van Mars door 
de mensheid. Volg de paden van ontdekkings-
reizigers zoals Alexander von Humboldt of  
begeleid astronauten de ruimte in.

Services: Audiogids | Rondleidingen te boeken

Meer informatie 
www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de
Sentruper Str. 285 | 48161 Münster |  
Di.-Zo 9.00-18.00 uur
Kinderen t/m 17 jaar gratis | Volwassenen 7,50 euro 

Het Deutsche Glasmalerei- 
Museum Linnich 
Dit is het enige museum voor vlakglasschilder-
kunst in Duitsland. De focus van de collectie ligt 
op de glasschilderijen uit de 20e en 21e eeuw. 
De werken van belangrijke glasschilders laten  
de bezoekers een ontdekkingstocht beleven  
door de wereld van kleur en licht. Kinderen,  
jongeren en volwassenen kunnen deelnemen 
aan talrijke workshops en evenementen om  
een goede indruk te krijgen van 'de kunst van 
glas'.

Deutsches Glasmalerei-Museum
Rurstrasse 9, 52441 Linnich
Openingstijden: di. t/m zo. 11.00-17.00 uur
+49 (0)2462 99170. 
info@glasmalerei-museum.de
www.glasmalerei-museum.de

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

www.rozyn.de

HET ONDERGRONDSE 
AVONTUUR IN RAMSBECK

Sauerländer Besucherbergwerk
www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Een belevenis bij goed en slecht weer.

Ontdek de wereld van de mijnwerkers in de in 
1974 gesloten ertsmijn. Een bijzonder hoogtepunt 
is de rit de mijn in met het hobbelende mijntreintje.
Een interessante expositie toont er werktuigen, 
machines en fl onkerende mineralen.

       xposities, inkopen, festivalE

New Now Festival
Nog tot 3 oktober 2021 is voor het eerst op Zollverein Essen dit tijdelijk productiecentrum voor  
digitale kunsten te beleven. Kunstenaars en geïnteresseerden werden uitgenodigd om een tijdelijk 
productielaboratorium op te bouwen in de menginstallatie van de cokesfabriek Zollverein en nieuwe  
objekten te ontwerpen. Een groot deel van de kunst wordt op de locatie zelf gemaakt, nieuwe  
werken worden vervaardigd en creatieve processen worden verkend. In het digitale deel van het festival  
exposeren deelnemers hun werken in de virtuele tentoonstellingsruimte “ZECHE”. Meer informatie  
is te vinden op www.newnow-festival.com.
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Sauna Finlantis
Net over de grens bij Venlo biedt Finlantis in Nettetal een oase van 
ontspanning, helemaal in stijl van de Finse saunacultuur – en dat al 
tien jaar lang. In de grote Panorama-buitensauna(80°) is de sfeer ont-
spannen, en wordt de bezoeker mee op reis genomen naar de Fin-
se natuur. Door de grote panoramaramen zijn het zwembad, de 
ligweide en de LaaVu zichtbaar. De LaaVu is een schuilhut met vuur-
plaats, net zoals in de Finse bossen, en vormt het hart van de tuin van  
Finlantis. Naast de Panoramasauna kunnen bezoekers genieten van drie  
andere sauna’s. De Sole-Sauna wordt gekenmerkt door gekleurd licht en een 
zilte atmosfeer. De temperatuur bedraagt hier 70-80 graden – ideaal voor 
beginners. In de klassieke Laplandsauna lopen de temperaturen echter tot 
90 graden op. Wie houdt van een hoge luchtvochtigheid, mag ons stoom-
bad niet overslaan. De hete, vochtige lucht opent de poriën en laat de huid 
‘ademen’. In combinatie met etherische oliën verandert een bezoekje aan 
het stoombad in een echte schoonheidskuur. Meer informatie is te vinden op  
www.finlantis.de/nl/finlantis.

FARB Forum Altes Rathaus Borken
In het historische stadhuis van Borken in het Westmünsterland is FARB 
gevestigd: een nieuw cultureel centrum en hét museum van de stad. FARB 
kan het best omschreven worden als recreatiepunt en geschiedenis- en 
evenementen locatie. Een permanente collectie over de geschiedenis van 
de stad, wisseltentoon stellingen en diverse culturele evenementen werken 
uitnodigend.

In de moderne stadsgeschiedenistentoonstelling maken drie modules het 
bezoek erg interessant: Het stadsmodel toont interactief en animeert de 
stedelijke ontwikkeling van het begin tot heden. In de "Bibliotheek van 
de herinneringen" spreken mensen uit Borken zich persoonlijk uit. En in 
de “Speicher” worden objecten gepresenteerd waarvan de verhalen in de  
digitale museumgids te beleven zijn.

Voor de jongere bezoekers zijn hands-on stations en digitale middelen  
beschikbaar. Meer informatie is verkrijgbaar via www.farb.borken.de.

Parookaville festival 2022
Het grootste elektronische muziekfestival van Duitsland: komend jaar 
met Steve Aoki, Armin van Buuren, Alle Farben en ATB! Eigenlijk zou het 
32-koppige team van het PAROOKAVILLE Festival nu flink aan het stres-
sen zijn. Dit grootste festival voor elektronische muziek in Duitsland had 
al moeten plaatsvinden met 210.000 gasten. Echter vanwege de pande-
mie zijn er momenteel geen podiumbouwers, technici, decoratieteams 
of drankleveranciers op het evenemententerrein op Airport Weeze. Het 
festival vindt nu volgend jaar plaats van 22 tot 24 juli 2022. Lees meer  
hierover op www.parookaville.com/nl.

Clemens Sels Museum Neuss
Het moderne gebouw met meerdere ver diepingen herbergt een  
variëteit aan kunst. Bovenal staat zijn symboliekverzameling inter-
nationaal hoog aangeschreven. Daarnaast maken de meesterwerken 
van de antieke kunst, de Prerafaëlieten, het Rijnlands Expressionisme, 
de kunst van de naïeven en kleurschilderkunst de collectie van het huis 
uniek. De vondsten uit de Romeinse tijd moeten zeker niet vergeten  
worden. Deze be wijzen op indrukwekkende wijze dat Neuss een van 
de oudste steden van Duitsland is. Zijn collectie geeft het Clemens Sels  
Museum Neuss een onmiskenbare voetprint in het Noordrijn-Westfaalse  
museumlandschap. De interessante en gevarieerde collectie brengt kunst, 
cultuur en de stadsgeschiedenis van Neuss tot leven. Naast de huidige 
wisseltentoonstelling INTER NATIONES die t/m 3 oktober 2021 duurt, 
biedt het museum een schat aan leuke en creatieve programma’s met 
rondleidingen, workshops en familiedagen. Meer informatie is te lezen op  
www.clemens-sels-museum-neuss.de
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Patrick Faigenbaum. Foto’s 1974 – 2020
Deze man (Parijs, 1954) is een van de internatio naal meest gerenommeer-
de fotografen van zijn generatie. Zijn tentoonstelling in het Josef Albers 
Museum toont de ontwikkeling van zijn werk vanaf het begin – de beken-
de portretten van Italiaanse adellijke families en foto’s van oude bustes 
in de Capitolijnse Musea – tot recent. Faigenbaums’ fotografische taal 
wordt gevormd door het idee van het autonome beeld. Inhoudelijk is hij 
niet echt geïnteresseerd in een motief of een inhoudelijke boodschap, 
maar in het idee van een foto die werkt door kleur, vorm en licht. Meer  
informatie over deze expositie, die tot 24 oktober 2021 loopt, is te  
vinden op www.quadrat.bottrop.de

Ruhrtriennale - Festival van de kunsten
Dit internationale festival is het belangrijkste kunstfestival in metropool 
Ruhr. Veel grote industriële monumenten zijn dan in spectaculaire uit-
voeringslocaties veranderd. Centraal staan de creaties en producties die 
de dialoog met de karakteristieke speellocaties aangaan. Het programma  
bestaat ook dit jaar uit muziektheater en toneel, dans- en concert-
producties, symposia, tentoonstellingen, films en er is een kinder- en 
jeugdprogramma. Het programma dat nog tot 25 september 2021 loopt 
vindt u op www.ruhrtriennale.de.

Fotoverhalen over migratie
Foto’s van Keulen en andere steden in het Rijnland tussen 1955 en 1989 
maken de constante verandering veroorzaakt door de inwoners zicht-
baar. De fotoverhalen van arbeidsmigranten zijn nauwelijks in publieke  
visuele geheugen van de steden terechtgekomen. De tentoonstelling in het  
Museum Ludwig nog t/m 3 oktober 2021, richt zich daarom voor het 
eerst op privéfoto’s. Een belangrijk uitgangspunt hierbij zijn de getuigenis-
sen van de migratie verhalen uit de domid-collectie. In interviews geven de 
bruikleengevers van de tentoonstelling informatie over hun uiteenlopende 
verhalen. Meer weten? Kijk op www.museum-ludwig.de.

Brücke en Blauer Reiter
Deze tentoonstelling in het Von der Heydt- Museum Wuppertal loopt  
vanaf 21 november 2021. Deze  kunstenaarsgroepen staan synoniem 
voor het expressionisme in Duitsland en worden tussen 1905 en 1914  
beschouwd als beslissende bijdrage aan het klassieke modernisme in  
Duitsland. De uitgebreide tentoonstelling is bedoeld om een frisse blik 
te werpen op de betekenis en samenwerking van de beide for maties aan 
de hand van geselecteerde belangrijke werken. Daarbij steunen de deel-
nemende musea op hun eigen rijke collecties, die voor het eerst bij el-
kaar zijn gebracht – een duurzame aanpak die ook nieuwe en verrassende  
perspectieven toont. Daarnaast zijn er geselecteerde werken van  
nationale en inter nationale uitleners. De collectie bestaat uit schilderijen  
en werken op papier van zeer diverse kunstenaars. Meer informatie is te 
vinden op www.von-der-heydt-museum.de
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40.000 jaar geschiedenis Perzië
De tentoonstelling “The Iranian Highlands:  
Resilience and Integration in Pre-Modern  
Societies” in het Deutsches Bergbau-Museum  
Bochum geeft de bezoekers een kijkje in de 
40.000 jaar Perzische geschiedenis. Deze  
tentoonstelling die nog tot 12 september 
2021 loopt, maakt deel uit van het gelijknamige  
prioritaire programma van de Duitse onderzoek-
stichting. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in 
de strategieën waarmee mensen in de Iraanse 
hooglanden met crises omgingen. Welke grond-
stoffen gebruikten ze en hoe werden ze beheerd? 
In welke instellingen hebben de verenigingen zich 
georganiseerd? En welke rol speelt mobiliteit? In 
dertien ruimtes is de tentoonstelling met diverse 
archeologische vondsten en media-installaties 
gewijd aan de projecten van het onderzoeks-
programma. Meer informatie over deze tentoon-
stelling is te vinden op www.tod-im-salz.de.

Ontwikkeling Coronamaat-
regelen
Nederland is op het moment van drukken van 
deze uitgave geen hoogrisicogebied meer. Dat 
betekent onder meer dat de registratie- en  
quarantaineplicht is komen te vervallen. Wel 
dient men bij  navraag aan te kunnen tonen 
dat men (minimaal twee weken) volledig in-
geënt is of van corona is genezen of dat (vanaf  
de leeftijd van 12 jaar) een actueel negatief 
testresultaat van max. 48 uur oud kan worden  
getoond. Uitzondering hierop geldt voor door-
reizenden, grensverkeer tot max. 24 uur en 
werkenden en studerenden in het grens gebied. 
Aangezien de coronasituatie kan veranderen  
gelieve voor de actuele situatie kijken op  
www.land.nrw/corona of scan deze QR-code.

Nieuwe vakantiewoningen in 
Vogelsang IP
Vogelsang IP heeft dit jaar nieuwe bijzondere 
overnachtingsmogelijkheden: het vakantiehuis-
complex Neugrad. De onconventionele huizen 
voor twee tot vier personen met panoramische 
ramen, Finse sauna en openhaard zijn bedoeld 
om een sfeervolle bezichtiging in het midden 
van het Nationaal Park Eifel aan te moedigen. De 
woningen bieden een ideale overnachting voor 
wandelaars die op de Eifelsteig onderweg zijn 
en graag de voormalige NS-Ordensburg en de  
tentoonstelling willen zien. Nadere informatie is 
te vinden op www.neugrad-eifel.de.

Nieuw automuseum
Dit jaar wordt het museumlandschap van Dort-
mund nog gevarieerder: Dortmund- tuner en 
Youtuber JP Kraemer opent zijn PACE Automobil 
Museum op een voormalige autodealerlocatie. 
Auto’s van alle generaties en prestatieklassen 
worden hier tentoongesteld. Je eigen auto kan 
ook een plekje krijgen op de tentoonstelling. Meer 
informatie over de mogelijkheden is te vinden op 
www.visit.dortmund.de/automuseum-pace.

200 jaar Kneipp
In 2021 viert de Kneipp-beweging de 200ste 
verjaardag van Sebastian Kneipp. Talrijke  
ontspanningscentra en kuuroorden in Noordrijn- 
Westfalen bieden een ontspannen vakantie in 
het kader van de Kneipp-leer. Bovendien kan op 
de ongeveer 40 kilometer lange Olsberg Kneipp 
Trail in het Sauerland de gunstige werking van het 
bewegen en het water beproefd worden. Meer 
informatie is te lezen op www.kneipp2021.de.

Studio 54: Night Magic uit-
bundige feesten!
De Dortmunder U presenteert t/m 17 oktober  
2021 een grote tentoonstelling rond de in-
vloedrijke New Yorker Nightclub, die culturele  
geschiedenis schreef. Tot op de dag van vandaag, 
meer dan drie decennia na de sluiting, blijft de 
invloed van Studio 54 op mode, maatschappij 
en clubcultuur bestaan. In foto’s, modeobjec-
ten, film en muziek en nooit eerder getoonde  
kostuumillustraties en decorontwerpen vertelt 
de tentoonstelling de bewogen geschiedenis van 
de nachtclub. Op 26 april 1977 opende “Studio 
54” op 54th Street in New York City en vestigde 
zich al snel als ‘s werelds eerste discoadres met 
stamgasten zoals Liza Minelli, Elizabeth Taylor, 
Andy Warhol, de Jaggers, Michael Jackson, Calvin 
Klein, Elton John en Grace Jones. De club sloot in 
1986. Het was een voorbeeld van sociale open-
heid, want hier kon iedereen uitbundig op stap, 
ongeacht afkomst, geslacht of seksuele geaard-
heid. De legende leeft voort – en daarmee de 
verhalen van spannende feestavonden, de meest 
ongewone garderobes en, last but not least, de 
onmiskenbare muziek. Meer informatie is te  
lezen op: www.studio54.dortmunder-u.de. 
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Open Monumentendag 2021
Dit jaar vindt op 12 september de Open  
Monumentendag zoals gewoonlijk plaats 
op locatie, maar ditmaal ook tegelijker-
tijd digitaal! Gezien de aanhoudende pan-
demie en de positieve ervaringen zal er dus 
nu ook een digitaal programma zijn dat  
monumentenbezoek mogelijk maakt. Een 
programma kunt u vinden op website  
http://www.tag-des-offenen-denkmals.de.

De zijdecultuur beleven
Het Haus der Seidenkultur in Krefeld behoort 
tot het industrieel erfgoed. Daar is nu een  
museum gevestigd waarin de traditie van het 
weven wordt voortgezet. Van 1908 tot 1992 
werd voor de katholieke kerk textiel geweven van 
Italiaans en Chinees zijdegaren. Deze productie 
van met name priesterkleding valt onder het 
aan het Latijn ontleende begrip ‘paramenten’,  
wat ‘voor de tafel des Heren vervaardigd’  
betekent. Het topstuk van het museum is de 
enige in Europa nog op de originele plaats in 
werking zijnde ‘Jacquardhandwebsaal’, waar 
het oude textielambacht aan acht houten  
weefstoelen uit de 19e eeuw live getoond wordt. 
Geïnteresseerd geraakt? Kijk voor mogelijk  
bezoek op https://seidenkultur.de/nl/.

Natuurpark Hohe Mark
Tussen de Nederrijn, het Ruhrgebied en het 
Münsterland strekt zich dit gebied uit dat met 
een oppervlakte van meer dan 1000 vierkante 
kilometer tussen Wesel in het westen en Olfen 
in het oosten een van de grootste natuurparken 
in NRW is. Vanaf het voorjaar van 2021 loopt de 
onlangs geopende Hohe Mark-Steig (wandelpad) 
ongeveer 160 kilometer door het hele natuur-
park met zijn bossen, heidevelden en uiter-
waarden en meerlandschappen. Talrijke kastelen 
en parken, evenals de wilde paarden zijn speciale 
attracties voor bezoekers. Interesse gewekt? Kijk 
dan op www.naturpark-hohe-mark.de.

Scheepsparade op cultuur-
kanaal
Op 26 september 2021 vindt de jaarlijkse 
scheepsparade plaats. Het hoogtepunt van het 
jaar op het Rijn-Hernekanaal in de Metropool 
Ruhr is het kanaalontwaken met de scheeps-
parade. Talrijke toeschouwers bezetten elk jaar 
de oevers tussen Gelsenkirchen en Oberhausen  
en zwaaien naar de talrijke schepen en  
boten wanneer de scheepsparade in het Nord-
sternpark Gelsenkirchen om 14.00 uur begint.  
Daarnaast vinden er gratis evenementen aan de 
wal plaats. Voor een rit van Oberhausen naar 
Waltrop kunnen vooraf spannende fiets-/e-bike/ 
Segway-tochten worden geboekt. Informatie 
over tickets voor een van de passagiers schepen, 
een touraanbieding per fiets/Segway of een  
kanaalevenement vindt u via website  
www.kulturkanal.ruhr/kanalerwachen-mit- 
schiffsparade-kulturkanal.

2021 is Beuys jaar!
Tentoonstellingen in onder meer Essen,  
Duisburg, Dortmund en op Schloss Moyland.  
De legendarische kunstenaar met wortels in 
de Nederrijn zou dit 100 jaar oud geworden  
zijn. Daarom is in NRW een uitgebreid  
programma over hem in tal van musea. Tot en 
met 26 september 2021 tonen Zollverein en het 
Ruhr Museum de tentoonstelling "Die Unsicht-
bare Skulptur – Der Erweiterte Kunstbegriff nach 
Joseph Beuys”. De sociaal-politieke dimensie 
in zijn werk wordt onderzocht. In Dortmund  
wordt t/m 17 oktober 2021 de “etalage” van  
Museum Ostwall een discussieruimte in het  
kader van sociale interactie, vormen van  
activisme en menselijke actiemogelijkheden.  
De artistieke relatie tussen Wilhelm 
Lehmbruck en Joseph Beuys wordt tot 1  
november 2021 belicht door het Lehmbruck 
Museum Duisburg met de tentoonstelling  
“Alles ist Skulptur”.

Het Museum Schloss Moyland viert de 100ste 
verjaardag van Joseph Beuys met tal van  
evenementen en een grote tentoonstelling.

De expositie ‘Joseph Beuys en de sjamanen’ 
toont in Museum Schloss Moyland voor het 
eerst werken van Joseph Beuys samen met  
etnologische objecten van sjamanistische  
levenswerelden uit de circumpolaire,  
Euraziatische ruimte. Dit museum, omgeven  
door een kasteel en prachtig park, herbergt 
‘s werelds grootste collectie werken van  
Joseph Beuys en het uitgebreide Joseph Beuys 
Archief. Meer informatie is te vinden op  
www.beuys2021.de.
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Avonturenlift Burcht Altena
Met deze avonturenlift duikt u in een fabel 
achtige 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 interactieve 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 avontuur volgt samen met alle hoofdrolspe-
lers van de avontuurlijke tunnel een snelle liftrit 
door de Grauwacke-rots. Na 80 meter openen 
op de bovenste binnenplaats de liftdeuren. 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
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Ons volgen op Facebook?  
Meldt u zich dan aan op onze Facebookpagina NordRheinRuhr.  
U krijgt direct toegang door het scannen van de QR-code 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: lezers@nordrhein-ruhr.nl  

Vormgeving: Dylan Smeets, Beuningen GLD - Design Talks

Foto voorpagina: Gasometer Oberhausen, zie ook pagina 3 
 

Het blad NordRhein-Ruhr.NL wordt in een oplage van 150.000 aan huishoudens met een lezersbereik van 400.000 in de regio Gelderland en Limburg  
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)

5. Op trefwoord

NL ENDE TR

Wekelijks onze up-to-date nieuwsbrief ontvangen? 
Scan dan deze QR-code of bezoek www.nordrhein-ruhr.info/contact

Download de app op 
Download de app op 

smartphone en tablet!
smartphone en tablet!
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Cultuur mag altĳd.

Overal!
www.kulturinfo.ruhr


