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Informatie in Nederland: 

Fairwise bv

Zeestraat 100 _ 2518 AD Den Haag

Tel. +31 (0) 70 350 1100

info@fairwise.nl

www.fairwise.nl

’S WERELDS TOONAANGEVENDE BEURS VOOR MOBIELE VRIJE TIJD.

Caravaning-fans kijken enorm uit naar de volgende vakantie in hun eigen  
mobiele huis! Onderweg reisbestemmingen ontdekken, lekker relaxen of juist  
actief zijn. Alles wat hiervoor nodig is vindt u op CARAVAN SALON met de  
noviteiten van het seizoen. SAVE THE DATE!

26.08 – 04.09.2022

PASSIE DIE  
VERBINDT

caravan-salon.com
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Gezondheid, Wellness

Festivals, Feesten 

Dans, Creatief, Show

Recreatie, Sport 

Toerisme, Vakantie, Natuur 

Concerten, Muziek Hotels, Gastronomie 

Inkopen, Markten, Beurzen

Tentoonstelling, Museum 

 NordRhein-Ruhr Topevents 2022
Deze handzame brochure NordRhein-Ruhr Topevents met highlights uit met name Nord-rhein-Westfalen 
verschijnt sinds 2010. Dit bondsland is weliswaar iets kleiner dan Nederland maar telt wel iets meer 

inwoners, namelijk 18 miljoen. Bijna de helft van het gebied bestaat uit landbouw en een kwart 
is bos. Er zijn 14 natuurparken het gebied telt een nationaal park. De 29 steden hebben meer dan 
100.000 inwoners, met Keulen als miljoenenstad. In 2019 bezocht een record aantal toeristen van 

24,3 miljoen deze regio. Het aantal overnachtingen steeg tot 53,3 miljoen, ook een record (waarvan 
8,6 miljoen in de metropool Ruhr), de meesten afkomstig uit Nederland. Er overnachtten in dat jaar 

11 miljoen buitenlandse toeristen in Duitsland, onder wie 2,5 miljoen Nederlanders. Vanzelfspre-
kend lagen deze aantallen de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie lager.

 
Deze uitgave blijkt voor Nederlandstaligen behulpzaam voor dagjes uit, meerdaagse bezoeken en 
voor langer vakantieverblijf. Deze uitgave heeft achtereenvolgens een thematische en chronologi-
sche indeling. De onderwerpen zijn in onderstaande themakleuren aangegeven. Deze aanvullende 
en geactualiseerde informatie is ook op een gebruiksvriendelijke manier te vinden op de compleet 

vernieuwde website www.nordrhein-ruhr.info die inmiddels in vier talen is verschenen 
(zie pagina’s 36 en 37). Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.
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Hauptstraße 18 1 47623 Kevelaer 1

Punkers

Popcultuur...

Dienstag-Sonntag 10.00-17.00 Uhr geöffnet

www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de
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Dinsdag-Zondag 10.00-17.00 uur geopend

Popper,

Welkom in 
De jaren 80!
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Gasometer Oberhausen: ‘Het kwetsbare paradijs‘
Al 300.000 bezoekers hebben de actuele tentoon-
stelling in de Gasometer Oberhausen bezocht en 
zich verbaasd over de spectaculaire aarde die in de 
100 meter hoge ruimte zweeft, grootformaatfoto’s, 
fascinerende hologrammen en originele voorwer-
pen uit de afgelopen 180 miljoen jaar klimaatge-
schiedenis.

’Het kwetsbare paradijs’ raakt met meer dan ooit 
het actuele thema en de gevoelige zenuw.  Op drie 
verdiepingen presenteert de indrukwekkende ten-
toonstelling de onvergelijkbare schoonheid, maar 
ook de kwetsbaarheid van onze wereld en de in-
vloed van de mens op zijn omgeving. Het hoogte-
punt is de 20 meter grote wereldbol, waarop satel-
lietgegevens verzameld door het Duitse Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum (Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt; DLR) in briljante scherpte worden 
gepresenteerd. Een ritje in de glazen binnenlift naar 
het panoramadak van de Gasometer biedt bezoe-
kers de unieke kans om de aarde vanuit een buiten-
gewone hoek te bekijken die anders alleen voor as-

tronauten is voorbehouden - een speciale ervaring, 
met kippenvel.
Met het multimediale aanbod, zoals de 3D-reis in 
het Tumucumaque National Park in Brazilië, kunnen 
bezoekers de jungle niet alleen virtueel maar ook 
met hun eigen zintuigen verkennen en ervaren. Ga 
op prooi-jacht met alligators, spring als een kikker 
door het kreupelhout of glijd als een vleermuis door 
de nacht; de modernste technologie maakt deze bij-
zondere ervaringen mogelijk.

De weg vrijmaken voor wetenschap en avontuur 
– spectaculaire evenementen in de Gasometer

Een spannend avontuur is de reis van de Polarstern 
– de grootste Poolexpeditie aller tijden. Op 22 juni 
doen expeditieleider Markus Rex, fotograaf Esther 
Horvath en GEO-verslaggever Marlene Göring ver-
slag van de stormen die het onderzoekskamp ver-
woestten. Van de eeuwige duisternis in de winter en 
het brekende ijs onder je voeten in de zomer. Van 
het constante gevaar van ijsberen en de moeilijke 
verzorging gedurende een heel jaar. En hoe men het 
uithoudt, zo lang in een besloten ruimte – en op een 
van de meest vijandige plekken op aarde.
De Science Slam is uiterst onderhoudend.  Op 21 
september presenteren wetenschappers hun huidi-
ge onderzoeksprojecten op een boeiende, grappige 
en creatieve manier. Zo worden deeltjesfysica, mo-
leculaire biologie of taalkunde een fascinerend po-
diumprogramma. Meer evenementen en informatie 
op www.gasometer.de
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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
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Een van de meest internationaal uitgebreide collecties 
van Duitse naoorlogse kunst is te zien bij het MKM Muse-
um Küppersmühle, gelegen in het midden van de leven-
dige binnenhaven van Duisburg. Het museum biedt een 
gevarieerd tentoonstellingsprogramma en een unieke 
architectuur tussen industriële cultuur en white cube.  

Het MKM is niet alleen een van de grootste Duitse pri-
vémusea. Met de opening na uitbreiding van Herzog 
& de Meuron in 2021 en de nieuwe presentatie van de 
Ströher-collectie op een totaal van 5000 m2 is het huis na 
1945 een centrale plek van de Duitse kunst geworden.  
Bezoekers kunnen een unieke rondleiding door de Duit-
se kunstgeschiedenis verwachten. Er zijn ongeveer 300 
werken te bezichtigen die gemaakt zijn vanaf de jaren ‘50.

Ook de museumarchitectuur is inspirerend. Aan de bui-
tenkant zet de opvallende rode bakstenen gevel van het 
nieuwe gebouw de authentieke uitstraling van het oude 
gebouw voort en past harmonieus in de architectuur van 
de binnenhaven. In het gebouw treft men een opeen-
volging van meer dan veertig hoge, lichte kunstruimtes 
die een enorm gevoel van ruimte creëren.  Spectaculair 

zijn de historische silo’s, die via bruggen de verbinding 
tussen oude en nieuwe gebouwen creëren, evenals de 
twee traptorens van kronkelend, terracottakleurig be-
ton. Ze lijken op een gigantische sculptuur waardoor de 
blikken onvermijdelijk naar boven worden getrokken.

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst
Philosophenweg 55
47051 Duisburg
T +49 (0) 203 / 3019 48 -11                                                                                           
museum-kueppersmuehle.de
      @kueppersmuehle
      @museumkueppersmuehle

MKM Museum Küppersmühle, Duisburg
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ARCHEOLOGISCHE TENTOONSTELLING NOORDRIJN-WESTFALEN

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

LVR-Archeologisch Park Xanten
LVR-RömerMuseum

DE LIMES AAN       
          DE NEDERRIJN

TOT EN MET 16.10.2022
LVR-ARCHEOLOGISCH PARK

XANTEN, DUITSLAND
www.roemer.nrw

Alle teksten en 
media ook in het 

Nederlands
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FARB Borken 
Het FARB – Forum Altes Rathaus Borken – is de nieu-
we culturele locatie in het centrum van Borken en 
het museum van de stad. Het gebouwenensemble 
bestaat uit het oude stadhuis en de gotische Heilige 

Geest-kerk. Sinds de zomer van 2020 presenteert het 
FARB zich met een modern concept en als een plek 
voor kunst, cultuur, recreatie en saamhorigheid. Een 
collectie over de stadsgeschiedenis, speciale wis-
seltentoonstellingen met een breed bijprogramma 
en doemee-acties voor het hele gezin, evenals een 

historisch drukwerkplaats nodigen u uit om te ont-
dekken, te ontmoeten en te ervaren. Diverse cultu-
rele evenementen evenals het toeristische informa-
tiepunt in de foyer maken het aanbod compleet en 
zorgen ervoor dat het FARB een culturele attractie is 
in Borken. Rondleidingen door de tentoonstellingen 
zijn op aanvraag ook in het Nederlands beschikbaar. 
Meer informatie en actuele openingstijden vindt u 
op: www.farb.borken.de.

Adres: Markt 15, 46325 Borken
Telefoon 0049 2861 939 252
E-mail: info@farb.borken.de
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Leven en Werk van de Dadaïst en Surrealist 
Beeldhouwen / Schilderen / Grafiek / Collage

Max Ernst Museum Brühl des LVR
Comesstraße 42, 50321 Brühl, Duitsland 

www.maxernstmuseum.lvr.de

Gefördert durch

©
 Stad Borken
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Kolenmijn Zollern | Dortmund

Juweel van de industriecultuur
Machinehal van de kolenmijn Zollern

Opnieuw geopend!

www.lwl-industriemuseum.de

LWL-Industriemuseum  |  Provinciaal Westfaals museum voor industriële cultuur

Machinehal_NL_90x128mm_2016.indd   1 18.10.16   11:55
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Tussen goud en glas: De wisseltentoonstelling:
“Een klasse apart. Adel aan Rhein en Ruhr” 
toont voor het eerst een overzicht van de gehele geschie-
denis van de adel aan de Rhein en Ruhr van de vroege 
middeleeuwen tot heden. Tot en met 31 juli 2022 pre-
senteert het Ruhr Museum meer dan 800 prachtige en 
deels nooit eerder tentoongestelde culturele schatten in 
een spectaculair ‘glazen paleis’, dat op 12 meter hoogte te 
vinden is voor de door kolen zwartgeblakerde bunkermu-
ren op 12-meter hoogte op het UNESCO-werelderfgoed 
Zollverein.

In zijn galerij toont het Regionaal Museum de fototentoon-
stelling in het 60e jubileumjaar “Mustafa’s Dream. Foto’s 
van Henning Christoph over het Turkse leven in Duits-
land 1977-1989” tot en met 30 oktober 2022. 150 foto’s 
van de bekroonde fotograaf Henning Christoph tonen 
het dagelijks leven van de Turkse migranten, maar ook de 
vriendschap die ontstond tussen de gefotografeerde fami-
lies en Christoph en nog steeds bestaat. De legendarische 
GEO-reportage “De Duitse Turken” en een video-interview 

met de gerenommeerde fotograaf zijn er ook te bekijken.

Informatie over de permanente tentoonstelling, gratis 
apps en quizzen voor gezinnen in het Nederlands, En-
gels en Duits zijn te verkrijgen bij de Bezoekersdienst 
op 0049 201 24681444 of www.ruhrmuseum.de

Adres: Ruhr Museum, in de Kohlenwäsche, UNESCO 
Werelderfgoed Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, 
45309 Essen

Openingsuren: Maandag t/m zondag van 10 tot 18 uur, 
24, 25 en 31 december gesloten

Het Ruhr Museum in Essen 2022

Kranenburger Str. 20
47574 Goch / Kessel

Tel 0049 28 27/92 00-10
shop.gochness.de

www.gochness.de

  Saunaoase direct aan natuurmeer .

  spannende zwemparadijs .

  Natuurbad Copa Gochana .

  veelzijdig wellnessaanbod .

  Gastronomie voor ieders‘ smaak .
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Mooi wat te doen…
Evenementenhighlights
in Straelen

7 mei 2022
Lentemarkt

22 mei 2022
Opening

van de Agri-Fun-Tour 

1 - 3 juli 2022
Stadsfeest

„Stroelse Sommer“
met koopzondag
 

29 Juni - 3 augustus 2022
Schnäppchenmarkt 

Elke woendag
in de zomervakantie

2 september 2022
Moonlightshopping

3 september 2022
Kneipenfestival 
„Straelen Live“ 

2 oktober 2022
Herfstmarkt

 en mobiliteitsshow
met koopzondag

25 - 27 november 2022
Kerstmarkt

met koopzondag

6 december 2022
Nicolaaszang

www.straelen.de

01_P220174_Stadt Straelen_Anzeige_DINA5_DE_RZ.indd   1 12.04.22   09:50
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Spoor het klimaat op in het Natuurkunde Museum.
 
Het klimaat – het vormt ons en onze planeet Aarde. 
Het kan het leven mogelijk maken of het kan het leven 
beëindigen. Reis naar het verleden, heden en de toe-
komst tijdens de circa 1000 m2  grote tentoonstelling 
“Het Klimaat” vanaf 15 juni. Ervaar het klimaatsysteem 
van onze aarde en verken het klimatologische verleden 
van Westfalen en de hele planeet. Dompel jezelf onder 
in de wereld van klimaatonderzoek. Ontdek als onder-
zoeker welke informatie verschillende klimaatarchieven 

zoals ijskernen of stalactieten over het voorbije klimaat 
bevatten. Leer hoe klimaatmodellen werken en wat ze 
zeggen over onze toekomst.

Aanbod: Audioguide | Rondleidingen te boeken
Tentoonstellingsperiode: 15.06.2022-15.10.2023
 
Meer informatie www.das-klima.lwl.org
LWL-Museum für Naturkunde mit Planetarium
Sentruper Str. 285 | 48161 Münster | DI-ZO 9 -18 uur
Kinderen t/m 17 jaar gratis | Volwassenen 7,50 Euro

LWL-Museum voor Natuurkunde Münster
Foto van: Jan O

le Kriegs

Recklinghausen staat bekend als de iets andere Ruhr-
gebiedstad. Deze maakt deel uit van de metropool 
Ruhr en is vooral door het op 1 mei beginnende 
Ruhrfestival bekend. Vijf weken lang biedt het oudste  
theaterfestival van Europa een af wisselend  
programma. Maar ook buiten het festivalseizoen 
is de stad aan de noordelijke rand van het Ruhr-
gebied en de poort naar het Münsterland een bezoek 
waard. Bijvoorbeeld rond Kerst. Vanaf 17 november 
zorgt de kerstmarkt met sfeervol opgemaakte kra-
men voor kerststemming in het oude stadscentrum.  

Er is een veelvoud aan evenementen, waar het 
marktplaatsspringen uitspringt. Op 27 mei 2022 
vormt de Altstadtmarkt een competitiearena voor de  
beste springruiters van de wereld. Bont wordt het in 
de herfst. Van 21 oktober t/m 6 november is in het 
historisch centrum het evenement Recklinghausen 
Leuchtet. Meer dan 100 gebouwen worden verlicht.  
Tijdens de weekenden wordt op de raadhuisgevel 
een spectaculaire show geprojecteerd. Nadere infor-
matie vindt u op www.recklinghausen.de

Recklinghausen

©
 ‘Stadt Recklinghausen’

©
 ‘Stadt Recklinghausen’
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Sinds 2015 verrijkt het Minto het centrum van Mön-
chengladbach met zijn grote, aantrekkelijke aanbod 
en zijn unieke en moderne architectuur. Meer dan 100 
winkels zijn verdeeld over vier verdiepingen, ‘feel good’- 
en recreatiezones zorgen voor een gezellige sfeer en een 
uitgebreid service-aanbod maakt een bezoek aan Minto 
een afwisselend en onvergetelijke shoppingervaring.
 
Pure winkelbeleving in meer dan 100 winkels Van H&M, 
Vero Moda en s.Oliver t/m Deichmann en TALLY WEIJL- 
– winkels van nationale en internationale modemerken 
zijn in het Minto te vinden. Daartussen vinden bezoekers 
de juiste accessoires, b.v. bij Bijou Brigitte of Pandora, 
alles voor gezondheid en beauty, o.a. bij dm of Müller, 
maar ook voor recreatie en sport, b.v. in de Borussia 
Mönchengladbach fanshop of in JD Sports. Supermark-
ten zoals Aldi Süd en REWE verbreden het dienstenaan-
bod voor verzorging van de dagelijkse behoeften. In de 
food court Mintos Deli kunnen ook heerlijke gerechten 
worden besteld en ervan op het zonneterras worden 

genoten.
Openingstijden:
Maandag – zaterdag: 10:00 – 20:00 uur     
https://www.minto.de/access
Am Minto 341061
Mönchengladbach
Deutschland
(0049) 2161) 4641
info@minto.de

Het mooiste winkelcentrum van Duitsland: De Minto
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De wisseltentoonstelling “Fotografie in de Weimarrepu-
bliek is nog t/m 29 mei 2022 te zien in het LVR-Industrie-
museum Peter-Behrens-Bau. De Weimarrepubliek ken-
de een periode van slechts 14 jaar en werd gekenmerkt 
door tegenstellingen in politiek, maatschappij en tech-
nologie. Geïnspireerd door innovaties in camera-, film- en 

printtechnologie, vormde fotografie als geen ander medi-
um het gezicht van deze tijd. De tentoonstelling toont on-
geveer 350 foto’s verdeeld over 12 themaruimtes. De foto’s 
nemen een kijkje in de turbulente Weimar-periode en be-
lichten verschillende onderwerpen zoals recreatie, sport, 
maar ook werk en revolutie, evenals mode en levensstijl. 

Meer informatie op 
www.industriemuseum.lvr.de

Fotografie in de Weimarrepubliek

H
ans Bresler W

erbung für die Ausstellung der Arbeiterfotografen, Frei-
tal-D

euben 1929, ©
 H

ans Bresler und D
eutsche Fotothek D

resden
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CHRONOLOGIE HIGHLIGHTS NORDRHEIN-RUHR 2022

T/M 10 JULI

James Howell. Schilderkunst

De Amerikaan James Howell (1935-2014) is een van die 
kunstenaars die in Josef Albers’ kunst een missie vonden, 
ook al gingen ze formeel hun eigen weg. Howell studeerde 
Engelse literatuur en architectuur en besloot pas in 1962 
een carrière als schilder na te streven. Als gevolg hiervan 
ontwikkelde hij een abstracte, gereduceerde vormentaal, 
die in harmonie was met zijn observaties van de natuur. 
In zijn studio voor de kust van de staat Washington was hij 
in staat om het water en het licht te observeren en de con-
stante verandering van de grijze lucht nauwkeurig waar te 
nemen. Deze basisgedragingen worden ook gedeeld in zijn 
schilderijen, vertaald in een taal van kleur en vorm. De ten-
toonstelling van James Howell in het Josef Albers Museum 
Quadrat Bottrop toont een geconcentreerde selectie vier-
kante schilderijen. Ze worden omringd door werken van Jo-
sef Albers om de eigen kwaliteiten van de twee posities te il-
lustreren. Meer informatie op https://quadrat.bottrop.de. 

T/M 15 AUGUSTUS

Kolumba kunstmuseum

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

T/m 15 augustus is de expositie ‘In de verte – Aspec-
ten van het Joodse leven in Duitsland’ te bezichtigen. 
Meer informatie op pagina 6 en op 
www.kolumba.de.

Bewegte Leben. Opper-Silezische persoonlijkheden

Opper-Silezië is een regio die gedurende de eeuwen is 
gegroeid met veel culturele, taalkundige en politieke in-
vloeden in het hart van Europa. 

Het Oberschlesisches Landesmuseum richt zich op het 
uitdragen van kennis over het verleden en het heden en 
aan de intergenerationele dialoog. Wat hebben Nivea 
Cream, Tigerente en Paralympische Spelen met elkaar 
gemeen? In de tentoonstelling Bewegte Leben maken 
bezoekers kennis met persoonlijkheden die antwoorden 
geven op deze vragen. 

Biografieën van bekende mensen die de cultuur en 
geschiedenis van Opper-Silezië hebben ervaren en 
vormgegeven, staan centraal in deze tentoonstelling. 
Diversiteit vormt Opper-Silezië – Diversiteit blijft ons 
dagelijks leven in de 21e eeuw bepalen. Of het nu om 
wetenschap, kunst en cultuur, politiek, industrie, kerk of 
sport gaat. 

Meer info. op http://www.oslm.de.

T/M 18 SEPTEMBER



NordRhein-Ruhr Topevents 2022 • www.nordrhein-ruhr.info 18

DeBeukelaer FACTORY OUTLET Kempen: Arnoldstraße 62 · 47906 Kempen 
Tel.: (0049 2152) 8957135 Openingstijden: 
Mo.– Fr. 9 –18 uur · Sa. 9 –13 uur www.debeukelaer.com/outlet

Anz_FO_KE_92x140_Image-Gutschein_Fruehling_0322.indd   1 30.03.22   10:29

Merken uit de beste familie

Bezoek ons 
in de FACTORY
OUTLET Kempen

Deze heb ik
verdiend!

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 andere prijsacties. Op de koop van tegoedbonnen
wordt geen korting gegeven.      Geldig tot 31 dec. 2022
 K

or
ti
ng



NordRhein-Ruhr Topevents 2022 • www.nordrhein-ruhr.info 19

T/M 16 OKTOBER

Heinz Nixdorf MuseumsForum

Dit museum in Paderborn toont het begin van schrift en 
getal, de ontwikkeling van machinale dataverwerking en 
de technische prestaties van ons digitale heden. Op twee 
verdiepingen doorloopt u 5000 jaar informatiegeschiede-
nis van spijkerschrift tot met het internet. De wisseltentoon-
stelling ’Papierflieger und Gummitwist’ neemt kinderen en 
jongeren mee op ontdekkingstocht door de basisprincipes 
van de informatica. Hoe rekent een computer? Wat zijn al-
goritmes? Waarom worden nullen en enen kleuren en komt 
uit veel pixels een afbeelding tot stand? Interactieve stati-
ons nodigen tot spelen, knutselen en puzzelen uit. Meer 
informatie op www.hnf.de/nl/home.html.  

T/M 30 DECEMBER

‘Het breekbare paradijs’

De huidige tentoonstelling in de Gasometer Oberhausen 
toont de schoonheid van de natuur en de invloed van de 
mens op zijn omgeving. “ Das zerbrechliche Paradies” neemt 
bezoekers mee op een visueel verbluffende reis door de 
turbulente klimaatgeschiedenis van onze aarde en laat zien 
hoe de dieren- en plantenwereld verandert in tijden van het 
antropoceen. Dankzij de nieuwste 3D-technologie kunnen 
beursbezoekers virtueel ‘s werelds grootste regenwoudre-
servaat verkennen. Experts presenteren in hologramvorm 
hun theses over klimaatbescherming en klimaatverandering 
en een aparte expositieruimte toont mogelijke oplossingen 
voor een betere omgang met ons milieu. In het 100 meter 
hoge luchtruim van de Gasometer zweeft een 20 meter hoge 
aardbol als hoogtepunt – bespeeld met actuele beelden uit 
de ruimte die zijn opgenomen door het Duitse Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum.  Meer informatie op pagina 5 en op  
www.gasometer.de/nl. 

Vloeiende grenzen Rome

De Nedergermaanse Limes was een van de belangrijkste 
grenzen van het Romeinse rijk. Hij liep ook 220 kilometer 
lang door Noordrijn-Westfalen. De UNESCO-commissie 
zal naar verwachting besluiten of de Limes werelderf-
goed wordt. “Roms fließende Grenzen - Archäologische 
Landesausstellung Nordrhein-Westfalen 2021/2022“ pre-

senteert de fascinerende nieuwe onderzoeksresultaten 
rond de Nedergermaanse Limes. Tot en met 16 oktober 
wekken op vijf tentoonstellingslocaties spectaculaire 
nieuwe vondsten, modellen en acties het dagelijks leven 
in de voormalige Romeinse provincie Neder-Germanië 
en de aangrenzende gebieden tot leven. 
Meer informatie op pagina 8 en op 
www.roemer.nrw/nb. 

T/M 16 OKTOBER
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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 van 5 en 6 november 2021 van-
af 19.30 uur in een blauw licht in de avonduren. De spectaculaire licht-
productie “WATERLICHT” is ontwikkeld door de bekende Nederlandse in-
novator Daan Roosegaarde. Het viert zijn Duitse première in Oberhausen.
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 zinspeeltop de stijgende zeespiegel als  
gevolg van klimaatverandering. Het bevat echter ook regionale ver-
wijzingen en herinnert eraan dat grote delen van het Ruhrgebied vandaag 
de dag onder water zouden staan als gevolg van mijnbouw als het niet 
voortdurend zou worden weggepompt.
WATERLICHT is de opmaat naar Futur21 kunstindustriekultur, 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

         ecreatieve beurzen, District Wesel R

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

©
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.studioroosegaarde.net
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GEHELE JAAR

FARB Forum Altes Rathaus Borken

In het historische stadhuis van Borken in het Westmün-
sterland biedt het FARB als nieuw cultureel centrum en het 
museum van de stad ervaringen op diverse niveaus: als ge-
schiedenislocatie, recreatiepunt en  evenementenlocatie. 
Een permanente collectie over de geschiedenis van de stad, 
wisselende tentoonstellingen en diverse culturele evene-
menten nodigen uit om te ontdekken en te ontmoeten.
In de moderne stadsgeschiedenistentoonstelling tentoon-
stelling maken drie modules het bezoek spannend: het 
stadsmodel is interactief en animeert  de stedelijke ontwik-
keling 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 waar-
van de verhalen in de digitale museumgids te beleven zijn. 
Meer informatie op pagina 9 en op website 
www.farb.borken.de. 

GEHELE JAAR

Ontdek Recklinghausen

Met zijn historisch centrum en omringd door de stadsmuur, 
weerspiegelt Recklinghausen – tussen Münsterland en de 
metropool Ruhr – nog steeds middeleeuwse stadsstructu-
ren. De prachtige oude stad rond het marktplein nodigt u 
uit om in de ‘Guten Stube’ te winkelen, te smullen en te ver-
toeven. De moeite waard zijn de St. Pieterkerk (13e eeuw), 
de stadsmuur (14e eeuw), de boerderijen, ambacht- en he-
renhuizen en evenals het stadhuis. 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. Meer 
informatie op pagina 13 en op www.recklinghausen.de. 

GEHELE JAAR

Een tijdreis naar het verleden

Een ruim terrein omgeven door prachtige natuur en met 
historische gebouwen: in het LWL-Freilichtmuseum Det-
mold, het grootste openluchtmuseum van Duitsland, kunt 
u een heerlijke dag doorbrengen met uw familie of met 
vrienden. In de werkplaatsen kunt u de fotograaf, de smid, 
de bakker en de pottenbakker aan het werk zien. In de tui-
nen, die volgens historische modellen zijn aangelegd, kunt 
u tal van oude plantensoorten en variëteiten ontdekken. 
Op de weilanden vindt u nog oude huisdierrassen waar-
van sommige met uitsterven zijn bedreigd zoals de “Sen-
ner”-paarden of de “Lippe”-ganzen. Meer informatie op 
www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de/nl/

GEHELE JAAR

LWL-Industriemuseum Dortmund

Als eerste en grootste industrieel museum in Duitsland con-
serveren, onderzoeken en brengen we de cultuur en houden 
we het industriële tijdperk in stand. We nodigen u uit voor 
spannende excursies door de geschiedenis en voor verras-
sende ontdekkingen in het heden. We nemen u mee naar de 
oudste bewaarde hoogoven van de regio, we nemen u mee 
door een tunnel naar een kolenafgraving, we nemen u mee 
op rails en in bootjes door het industriële tijdperk - stap in!

Onder de paraplu van het LWL zijn acht voormalige arbeids-
locaties verenigd. De industriële monumentenzijn erg fas-
cinerend vanwege hun unieke architectuur. Evenementen 
en tentoonstellingen maken de musea levendig. Meer in-
formatie op pagina 10 en op 
www.lwl-industriemuseum.de.
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GEHELE JAAR

Gochness recreatiebad

Nieuw ontwerp, nieuwe techniek en een tot nu toe unie-
ke 270-graden videotechniek garandeert meteen ‘feel 
good’-momenten in Recreatiebad Gochness. Met beelden 
uit de natuur wordt u naar een andere wereld gevoerd en 
beleeft u het zwembad in een bijzondere atmosfeer. Het 
‘piratenschip’ is gestrand! Het piratenhart klopt sneller. Wa-
terkanonnen voor een plezierige waterstrijd, waterpompen 
om de waterkuip zelf te vullen en om aan beide kanten nat 
te maken en een glijbaan om het ‘piratenschip’ te ontdek-
ken. Gochness beschikt verder over een saunaoase direct 
aan het meer. Vanzelfsprekend complementeren het well-
nessaanbod en de gastronomie het geheel. 

Meer informatie op pagina 11 en op www.gochness.de. 

GEHELE JAAR

Wandel-en fietsparadijs ’Naturregion Sieg’

In dit prachtige Siegtal natuurgebied, iets ten oosten van 
Keulen, Düsseldorf en Bonn, is het heerlijk vertoeven dank-
zij het goed ontwikkelde wandel- en fietsnetwerk. De wan-
delroutes leiden u langs indrukwekkende natuurmonu-
menten, over rotsachtige formaties naar eenzame hoogten 
of langs de rivier, kasteelruïnes en dorpen met traditionele 
vakwerkhuizen. De kwaliteitswandelpaden zijn gemar-
keerd en gecertificeerd. Het Sieg-fietspad maakt het moge-
lijk om vanaf de bron tot Windeck-Rosbach te fietsen. Deze 
route voert u langs dijken, uiterwaarden en door bossen. 
Onderweg treft u historische en culturele bezienswaardig-
heden. aantrekkelijk; op twee hellinkjes na is de route vlak 
en ver weg van het autoverkeer. Onderweg nodigden cafés 
en biergarten uw graag uit voor een hapje en een drankje. 
Meer informatie op: www.naturregion-sieg.de. 

GEHELE JAAR

Recreatiesport Xanten

Watersport, plezier en recreatie aan de Beneden-Rijn. 
De Xantense Noord- en Zuidzee. Twee meren, die met 
elkaar in verbinding staan en samen een totale op-
pervlakte van om en nabij de 250 hectare bestrijken.
Ze bieden een nagenoeg grenzeloos aanbod aan wa-
tersportmogelijkheden die worden aangevuld door 
enkele aantrekkelijke voorzieningen zoals een haven-
complex met gastronomie en het natuurstrandbad 
Xantener Zuidzee met aangrenzende waterskivoorzie-
ningen dat het hele jaar door geopend is. 

Een enorm programma voor vrijetijdskapiteins, zeilers, 
surfers, duikers, vissers, wandelaars, fietsers en natuur-
liefhebbers. Er is een zeilschool waar men cursussen 
kan volgen en er zijn boten en waterfietsen te huur. 
Een natuurstrandbad met ruim 1000 meter aan fijn, 
schoon zandstrand en rijkelijk plaats op ligweiden, 
meerdere spelactiviteiten en sportterreinen. Kortom, 
genoeg te doen voor de strandvakantiegangers. Ver-
der is er een breed evenementenprogramma in de zo-
mermaanden, met cabaret, concerten en beachparty’s 
in de open air.
Meer informatie op pagina 14 en op www.f-z-x.de.
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GEHELE JAAR

Het Max Ernst Museum Brühl van LVR

Dit museum is het enige museum dat zich aan het leven 
en werk van de in Brühl geboren internationaal vermaarde 
kunstenaar Max Ernst (1891-1976) wijdt. De collectie geeft 
een overzicht van zo’n 70 jaar werk van de surrealist en da-
daïst. Talrijke schilderijen, tekeningen, frottages en collages 
dompelen bezoekers onder in de fantasierijke, surrealis-
tische picturale werelden van wereldburger Max Ernst en 
tonen de inventiviteit van de kunstenaar. Een ensemble van 
meer dan 70 bronzen plastieken en sculpturen. In het hart 
van de permanente collectie staan ook 36 »D-paintings«, 
verjaardags- en liefdesgeschenken van Max Ernst aan zijn 
vierde vrouw: de kunstenares Dorothea Tanning. 
Meer informatie op pagina 9 en op 
www.maxernstmuseum.lvr.de. 

GEHELE JAAR

Vogelsang IP

Midden in de natuur van Nationalpark Eifel bevindt 
zich het 100 hectare grote complex van de vroegere  
NS-Ordensburg Vogelsang. Tegenwoordig biedt dit moder-
ne tentoonstellings- en opleidingscentrum met, zijn multi-
mediale presentaties en voor mindervaliden goed toeganke-
lijke ruimten, elk jaar een ruim aanbod aan informatie voor 
wandelaars en geschiedenis- en natuurliefhebbers op de 
‘Internationalen Platz’. Naast de beide permanente exposities 
‘Bestimmung: Herrenmensch’ en ‘Wildnis(t)räume’ kunnen 
bezoekers deelnemen aan spannende outdooractiviteiten. 
Van torenklimmen tot terrein- en tentoonstellingsrondleidin-
gen. De panoramagastronomie met haar Eifelspecialiteiten 
is de plek om smakelijk te pauzeren. Voor wandelaars is de 
vroegere vestiging Wollseifen – tegenwoordig een ‘verlaten 
dorp’–  een spectaculair doel. Alle informatie is te vinden  
op www.vogelsang-ip.de

Neanderthal Museum

Een van de modernste musea van Europa bevindt zich 
tegenwoordig nabij de locatie waar meer dan 160 jaar 
geleden de Neanderthaler werd gevonden. Het mu-
seum vertelt de geschiedenis van de mensheid vanaf 
haar begin, meer dan vier miljoen jaar geleden in de 
Afrikaanse savannen, tot aan de dag van vandaag. 
“Waar komen we vandaan?”– “Wie zijn wij?” – “Waar 
gaan we naartoe?” Dit zijn de hoofdvragen die ons 
door het Neanderthal Museum leiden.

Multimediale toepassingen, geluidsfragmenten, maar 
ook klassieke media zoals authentieke museumstuk-
ken en tekstreaders, geven een levendig beeld van de 
actuele onderzoeksresultaten uit de archeologie en 
de paleoantropologie. 

Meer informatie op pagina 16 en op 
www.neanderthal.de (ook Nederlandstalig).

GEHELE JAAR
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6. 2. –15. 5. 2022

Fotografe onder muzikanten

LINDA McCARTNEY
The Sixties and more

15. 5. –11. 9. 2022

UPDATE2022

Ruhrgebiedkroniekschrijver ontmoet cultuurlegende
RUDOLF HOLTAPPEL en WALTER KUROWSKI
Een foto_gra� sche ontmoeting

23. 1. – 8. 5. 2022

O n t l o k k e n d e
Fotograf ieën 
van 1968 tot vandaag
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www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

• Permanente- en wisseltentoonstellingen
• Rolstoelvriendelijke museumherbergen
• Oude werktechnieken om te doen
• Historische huis- en veerassen
• Museumrestaurant met terras
• Meedoeacties voor kinderen
• Historische gebouwen
• Ecologische seminars
• Markten en feesten
• Kinderspeeltuinen
• Museumwinkel

LVR-Openlucht-
museum Lindlar
De familiebestemming 
in uw omgeving
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GEHELE JAAR

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

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

KUNST beleven in de 
LUDWIGGALERIE...

GEHELE JAAR

LVR-Openluchtmuseum Lindlar

Natuur en cultuur zoals honderd jaar geleden
Geniet van de natuur en verken de landelijke cultuur 
van gisteren. Dompel uzelf onder in het verleden. Hier 
in het LVR-Openluchtmuseum in Lindlar, in het hart van 
het Bergse Land en ongeveer 30 kilometer ten oosten 
van Keulen, kunt u van nabij ervaren hoe mensen op het 
land leefden. De locatie 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 ook ruiken. Kijk 
over de schouder van de ambachtslieden mee  
terwijl ze oude werktechnieken demonstreren of 
vraag de huishoudster naar de oude kook recepten. 
Meer info in de advertentie hieronder en op  
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.
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GEHELE JAAR

Klooster Graefenthal

Klooster Graefenthal ligt vlak over de grens in Goch, Duits-
land. Wat ooit het centrum van het 13e-eeuwse Gelre was, 
is nu een levendige en bijzondere evenementenlocatie met 
een historische sfeer. Laat ook uw privé- of zakelijke evene-
ment hier geschiedenis schrijven!

Ook zijn er vele openbare evenementen dit jaar:
- Tanz in den Mai – dansfeest: 30 april
- Tapasavond: datum in juni
- Brocante markt: 2 & 3 juli
- Wijnfeest: 19, 20 & 21 augustus
- Grillfeest & barbecue: datum in augustus
- Middeleeuwse markt: 17 & 18 september
- Halloween dansfeest: 31 oktober
- Kerstmarkt: 2,3 & 4 december
- Oud-en-nieuw dansfeest: 31 december

Het kloostercafé is echter op elke dag geopend van 11 tot 17 
uur met huisgemaakte taarten en een lunchkaart met verse 
gerechten.

Voor data en meer informatie zie onze website: 
www. Kloster-graefenthal.de

GEHELE JAAR

Weserrenaissance-Museum

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

GEHELE JAAR

Openluchtmuseum Hagen

Aan de zuidelijke stadsrand van Hagen, daar waar de eerste 
heuvels van het Sauerland opdoemen, ligt landelijk mooi 
in het beboste Bachtal het LWL-Openluchtmuseum Ha-
gen ingebed: het landmuseum voor ambacht en techniek. 
Het voert de bezoekers naar een vergane wereld, naar een 
andere tijd. In de meer dan 65 historische gebouwen, het 
meest pure vakmanschap, bevinden zich de meest uiteen-
lopende werkplaatsen. Voor een deel wordt daarin geëx-
poseerd, maar werkelijk bijzonder aan dit museum is dat in 
een derde van de werkplaatsen elke dag gewerkt wordt. De 
ambachtslieden laten zien en leggen uit hoe met het ge-
reedschap en machines van meer dan een eeuw geleden 
gewerkt werd. Naast rondleidingen verleidt het openlucht-
museum tot wandelingen door het aantrekkelijke land-
schap met prachtige uitzichten. Meer info. op 
https://www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de/de/ 
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GEHELE JAAR

Burcht Altena met belevenislift

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

GEHELE JAAR

Historische stad Kempen 

Een middeleeuwse ronding met een compacte historische 
binnenstad die alles heeft. De oude stad met bezienswaar-
dige patriciërshuizen en vakwerkhuizen wordt beschouwd 
als een van de mooiste in Niederrhein. Kempen is een 
trekpleister en het centrum van het culturele en toeristi-
sche leven in Niederrhein. Het moderne is gecombineerd 
met het historische. Kempen heeft voortgebouwd op zijn 
verleden en vandaag bepaalt het gerestaureerde erfgoed 
ook in belangrijke mate de vertederende charme van de 
stad. Hier kan men wonen en werken, winkelen en uitgaan. 
De culturele scene zet accenten die supraregionale aan-
dacht trekken. De sport legt accenten met zeilen, surfen, 
zwemmen in de AquaSol sauna en waterwereld, fietsen, 
wandelen en nog veel meer. Meer informatie is te vinden 
in de advertentie hieronder en op www.kempen.de.

GEHELE JAAR

Textielmuseum Bocholt

De geschiedenis van de textielindustrie en de mode in dit 
textielmuseum in Bocholt! Het museum is veel meer dan 
een bijzonder monument van de industriecultuur. De be-
kroonde architectuur maakt het een levendig en fascine-
rend museum. De weverij presenteert het hele jaar hoe uit 
katoengaren weefsel gemaakt wordt. Pronkstuk van deze 
museumfabriek met stoommachine, ketelhuis, factorij, wa-
genloods en werkplaats is de grote hal. Onder de shedda-
ken brengen transmissieriemen en aandrijfassen meer dan 
30 weefgetouwen uit meer dan 100 jaar weverijgeschie-
denis in beweging. De medewerkers produceren elke dag 
stoffen voor theedoeken en tafellakens uit de historische 
collectie. Nabijgelegen is de te bezichtigen spinnerij. 
Meer info op www.textilwerk-bocholt.lwl.org/de. 
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GEHELE JAAR

Het Lehmbruck Museum

Dit museum toont een in Europa zeldzame collectie 
internationale moderne sculpturen en de unieke com-
binatie van uitmuntende museumarchitectuur en een 
sculpturenpark. In een van de meest bijzondere naoor-
logse museumbouwwerken presenteert dit museum 
een unieke verzameling van moderne sculpturen. De 
bouw is ontworpen door de zoon van Wilhelm Lehm-
bruck, Manfred Lehmbruck. Uitgaande van Wilhelm 
Lehmbrucks’ werken ontmoeten hier primitiviteit, ku-
bisme, abstractie en expressionisme, constructivisme 
en minimalisme elkaar. Naast het belangrijkste werk 
van Wilhelm Lehmbruck, herbergt het museum werken 
van Constantin Brâncusi, Salvador Dalí, René Magritte, 
Henry Moore en Niki de Saint Phalle evenals diverse 
werken van Alberto Giacometti. T/m 14 augustus toont 
het museum ruimteomvattende werken van de Wil-
helm-Lehmbruck-prijswinnaar Janet Cardiff & George 
Bures Miller, die met hun multimediale installaties we-
reldberoemd zijn geworden. 
Meer info op www.lehmbruckmuseum.de.

GEHELE JAAR

Dierentuin Krefeld

Het fladdert weer: de vlinderjungle in de dierentuin van 
Krefeld heeft na een pauze van twee jaar inmiddels haar 
deuren weer geopend. Tedere schoonheden fladderen 
rond de bezoeker in het enige vlinderhuis in Niederrhein. 

In de zomer leven hier tot 200 kleurrijke vlinders uit de 
tropen van Zuid-Amerika, Azië en Afrika, inclusief de 
enorme blauwe hemelvlinders. Teder zijn de lichtgeven-
de passiebloemvlinders zoals de postmann of de oranje 
passiebloemvlinder. Ook indrukwekkend door hun groot-
te zijn de bananenvlinders, die ook de naam uilenvlinders 
hebben vanwege hun tekening op de vleugels. In de vlin-
derjungle kun je de hele levenscyclus van deze insecten 
observeren: van het ei tot de rups en de poppen tot de 
afgewerkte vlinder. 
Meer informatie op www.zookrefeld.de.
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GEHELE JAAR

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 boulesbanen en vele zit- en 
rustfaciliteiten is ideaal om even helemaal tot rust te ko-
men. 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

GEHELE JAAR

Tuinbouwtentoonstellingspark Rietberg

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

GEHELE JAAR

Fietsparadijs in Niederrhein

Geldern, vlak land, goede fietsroutes, een afwisselend 
landschap, veel straten en ‘paadjes’ en het overzich-
telijke knooppuntensysteem maakt Geldern tot een 
fiets paradijs. Meer dan 2000 kilometer themaroutes  
zoals de ‘FossaRoute’, de ‘HeideRoute’ en de geliefde  
‘NiederrheinRoute’, maken het aanbod tussen Rijn, 
Maas en Niers compleet. Geheime tip voor fietsers die  
gemakkelijk vlak bij huis een mooie route willen pakken,  
is de ‘Geldern-Route’ met de mooiste plekken die  
Geldern te bieden heeft. Langs kronkelingen van de  
rivier Niers naar de ‘Schmuggler-Romantik’, van Heide-
see tot asperge-eten. Fietsplezier voor alle zintuigen.  
De nieuwe, gratis, fietsbrochure verkrijgt u 
bij het Tourismusbüro van de stad Geldern.   
Meer informatie op www.geldern.de

GEHELE JAAR

Werelderfgoed Zollverein

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

Burgenmuseum Nideggen

Kasteel Nideggen brengt de middeleeuwen weer tot leven. 
Het kasteel, gebouwd vanaf de 12e eeuw, is de thuisbasis 
van Burgenmuseum Nideggen in de donjon van het kas-
teel. In de tentoonstellingszalen kunt u het middeleeuwse 
dagelijkse leven van het kasteel, de ridderlijkheid en de 
economische cultuur van die periode in een authentieke 
omgeving beleven. Naast wisseltentoonstellingen wordt 
een uitgebreid educatief programma aangeboden. Muzie-
kevenementen en lezingen over middeleeuwse onderwer-
pen maken het aanbod compleet. In de romantische kapel 
van de Bergfrieds kan men van mei tot september trouwen. 
Het museumteam informeert over de respectievelijke coro-
na-eisen binnen het museum.

Burgenmuseum Nideggen, Kirchgasse 10, D-52385 Nideg-
gen, Duitsland, Telefoon 0049 24276340, Openingstijden: di 
t/m zo 10-17 uur, laatste toegang: 16.30 uur. Ma. alleen op 
feestdagen geopend.
 Meer info op www.burgenmuseum-nideggen.de.

GEHELE JAAR

Industriecultuur ‘beleven’

De industrieculturele locaties zijn het best per fiets te 
ontdekken! Dankzij het nieuwe knooppuntensysteem 
kunt u uw toer eenvoudig plannen. 280 informatiebor-
den die bij bezienswaardigheden, centrale treinstations 
en fietsroutekruispunten opgesteld staan, leveren de 
benodigde informatie voor uw fietstocht. Grote overzichts-
kaarten geven verder een overzicht van de omgeving 
en de belangrijkste knooppunten in de buurt. Bijzonder 
ontspannen en door het groen fietst men door het Ruhr-
gebied op verbouwde voormalige treinrails die direct naar 
de industriële monumenten leiden. Ze verbinden talrijke 
industriële monumenten met elkaar en bieden de ideale 
basis voor een uitgebreide dagtocht. Meer informatie vindt 
u op www.radrevier.ruhr

GEHELE JAAR

LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Wij nodigen u van harte uit de geschiedenis van het 
laaggelegen deel van Rheinland in het nieuwe LVR-Nie-
derrheinmuseum in Wesel te onderzoeken. Het museum 
vertelt de geschiedenis van Wesel en Niederrhein in 
nauwe relatie tot Nederland en de achtergrond bij de 
grote Europese gebeurtenissen. Als grensoverschrijdend 
Duits-Nederlands museum toont het museum de regio 
Niederrhein in breedte van zijn kunst-, cultuur- en land-
historische ontwikkelingen. Het museum bevindt zich in 
het proviandmagazijn van het voormalig vestingcitadel 
Wesel. Nadere informatie vindt u op 
www.niederrheinmuseum-wesel.lvr.de.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Nederlandse en Duitse huisartsen, specialisten,  
ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars etc. werken nauw 
samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor  
(potentiële) patiënten in het grensgebied te verbeteren.  
Uitgebreide informatie is te lezen op 
www.nordrhein-ruhr.info

Koopzondagen

In Duitsland zijn er regelmatig koopzondagen. Een actueel 
overzicht is te vinden op www.nordrhein-ruhr.info in de 
rubriek Koopzondagen in de kalender. Ook is dit direct via 
het scannen van deze QR-code te benaderen.  

GEHELE JAAR

GEHELE JAAR
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GEHELE JAAR

Alles in de groene omgeving… 

…Straelen am Niederrhein. In het uiterste westen van 
Duitsland, direct aan de Nederlandse grens bij Venlo, ligt 
Straelen. “Alles in het groen” – dat is wat de stad commu-
niceert, waar de productietuinbouw thuis is. Voor de-
genen die de veelzijdige structuur van de stad Straelen 
niet kennen, is het gewoon de ‘bloemenstad’. Jaar na jaar 
worden hier meer bloemen en groenten op de markt ge-
bracht dan elders in Duitsland. 

Fietsen is een populaire vrijetijdsbesteding in Straelen.  
Routeplanning is heel eenvoudig dankzij het knoop-
puntensysteem dat vorige zomer is voltooid. Hierdoor 
kunnen pedaalridders hun routes ‘onbeperkt’ plannen en 
de prachtige Niederrhein in alle windrichtingen verken-
nen. Bovendien zijn de inwoners van Straelen erg geliefd. 
Mensen zoals jij en ik. Geen modellen, maar mensen die 
het stadsbeeld vormgeven. In dit geval zijn het mensen 
die typerend zijn voor Straelen– gemaakt door de kun-
stenaar Christel Lechner uit Witten. Ze zijn ook ideaal als 
fotomotief. 

Onderhand karakteriseren 14 alledaagse mensen het 
centrum van Straelen en zijn zeker een bezoek waard. 

Meer info op pagina 12 en op 
www.straelen.de/freizeit-tourismus

GEHELE JAAR

De Duisburger Philharmoniker

Een culturele vuurtoren met grote uitstraling is in Duisburg 
het excellente orkest van de stad, dat zijn publiek onder  
muzikale leiding van Axel Kober een bijzonder attrac-
tief klassiek programma presenteert. De mannelijke en  
vrouwelijke musici spelen met passie en precisie naar het 
devies: ‘Iedere noot moet branden!’ Hier kan klassieke  
muziek op het hoogste niveau beleefd worden: van Bach 
en Beethoven tot en met Britten en Bernstein. Hier zijn  
regelmatig klassieke sterren van wereldfaam te gast, 
zoals de violist Frank Peter Zimmermann en de violiste  
Carolin Widmann. Klassiek. De afstand van Venlo naar  
Duisburg is slechts 45 km. Nadere informatie op 
www.duisburger-philharmoniker.de.

GEHELE JAAR

Museum Schloss Moyland

Dit museum voor moderne kunst is ook een internationaal 
onderzoekcentrum met betrekking tot Joseph Beuys. De 
museumcollectie, waarvan de oorsprong ligt in de voorma-
lige privéverzameling van de gebroeders Van der Grinten, 
wordt in het historische kasteel- en parkcomplex gecon-
serveerd en gepresenteerd. Onderdeel van het museum 
zijn het Joseph Beuys Archief en de museumbibliotheek. 
Een veelzijdig programma van tentoonstellingen en eve-
nementen, zoals het kruidentuinfeest en hortensiafeest en 
educatieve activiteiten en het in een groot park gelegen 
historische kasteelgebouw, maken het museum tot een 
instituut met internationale uitstraling. Meer informatie op 
www.moyland.de.
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26 MAART – 22 MEI

Kunsthalle Düsseldorf

Experimenten, artistieke houdingen en sensuele ervaringen. 
Internationale stromingen en Düsseldorfse posities, nieuwe 
talenten en grote namen vinden hun plaats in het eigenzin-
nige huis in het hart van de oude binnenstad van Düsseldorf. 
Per jaar worden vier tot vijf wisseltentoonstellingen op het 
gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, instal-
latie, video en performance getoond.

Huidige tentoonstelling
Geluk is een gemoedstoestand
 
Openingsuren
Dinsdag – zondag, feestdagen: 11 – 18 uur

Op de 2e zondag van de maand is de toegang gratis.
www.kunsthalle-duesseldorf.de

City Limits
Yael Efrati, Asta Gröting,  
Monika Sosnowska 

11.06. – 14.08.2022

Conrad Schnitzler 
„Manchmal artet es  
in Musik aus“
11.06. – 14.08.2022

Martha Jungwirth
03.09. – 20.11.2022

www.kunsthalle-duesseldorf.de

2022

10 APRIL – 28 AUGUSTUS

Nederrijnmuseum Kevelaer

Schril, modern en tegenstrijdig was het decennium van 
de jaren ‘80 en is daarom relevanter dan ooit. Het werd 
gekenmerkt door luxe, consumptie en oppervlakkighe-
den en tegelijkertijd als een tijd van verzet en pogingen 
om de wereld te verbeteren. 

De tentoonstelling ’Popper, Punkers, Popcultuur ... 
Welkom in de jaren 80!’ keert terug naar deze tijd. Het 
werpt een blik op bijzondere politieke en maatschap-
pelijke gebeurtenissen en roept herinneringen op aan 
nieuwe ontwikkelingen en onmiskenbare producten en 
designs. De ’C64’, de ’Apple Macintosh’ en de ’Gameboy 
’ veroverden de technologische wereld en de ’Walkman’ 
was onmisbaar onder jongeren. Met de ’Space Shutt-
le’ geloofde men dat het tijdperk van ruimtereizen was 
begonnen en daarmee kwam een gevoel van vrijheid 
en verovering. Maar de gelijktijdige milieurampen, het 
afsterven van bossen en de meltdown in de kerncentrale 
van Tsjernobyl lieten zien hoe fragiel leven en welvaart 
kunnen zijn. 

Met dit kleine inzicht wordt het duidelijk: de jaren ‘80 
schreiden voort en doen veel. Wellicht  ook bij deze ten-
toonstelling die van 10 april t/m 28 augustus 2022, in 
samenwerking met Dr. Corinna Wodarz, te zien is in het 
Niederrheinisches Museum in Kevelaer. 

Meer informatie op pagina 4  en op website: 
www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de.
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26 - 29 MEI

Groot middeleeuws feest

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

10 JUNI

Rhein-Ruhr-Marathon

Samen met Berlijn en Frankfurt is de Rhein-Ruhr-Ma-
rathon een van de langstlopende stadsmarathons in 
Duitsland. Sinds 1981 heeft de race heel Duisburg in zijn 
greep. Inmiddels hebben meer dan 100.000 deelnemers 
ontdekt waarom het zo mooi is aan de Rijn (en in het 
Ruhrgebied). De start is in het grootste sportpark van 
Duitsland. De bestemming ligt in de Schauinsland-Rei-
sen-Arena, thuishaven van MSV Duisburg. 485 starters 
namen deel aan de première. Intussen lopen er jaarlijks 
zo’n 6.000 vrouwen en mannen langs de beroemde 
rivier. Lange tijd was er alleen de klassieker over 42,195 
kilometer. Ondertussen is deze marathon meer dan al-
leen een race: de inline marathon, de halve marathon, de 
estafette marthon en de Germany Trophy van de hand-
bikers, evenals de studentenloop en de schoolestafettes 
vormen de complete ervaring. Meer informatie op pagi-
na 7 en op www.rhein-ruhr-marathon.de 

������������������������ ������������

���������������
����������������

�����������������

�����������
���

���������

���������������
���������
�������������� ������

��������
��������
�

������

24 APRIL – 8 JUNI

KI Biënnale Essen

‘s Werelds eerste interdisciplinaire AI Festival brengt 
kunstmatige intelligentie naar een breed scala aan 
gebieden van leven en ervaring. Het programma van 
de KI Biënnale omvat culturele evenementen zoals 
tentoonstellingen en lezingen, maar ook discussies en 
conferenties met een gespecialiseerd publiek uit het 
bedrijfsleven en de wetenschap. Onder andere de uit-
voering van Ludwig van Beethovens (tot nu toe) on-
voltooide 10e symfonie – voltooid door een AI – staat 
op het programma. 
Meer informatie op https://ki-biennale.de/ 

15 MEI

Museumdag NRW

Musea bewegen zich op de scheidslijn van her-
innering van geschiedenis en schepping van de 
toekomst. Het behoort tot de primaire opgaven 
van de musea het cultureel erfgoed te bewaren, te 
exposeren en over te dragen. Meestal is op deze 
dag de toegang in de honderden musea in NRW 
gratis. In Kreis Kleve bijvoorbeeld alleen al zijn er 
zo’n 30 culturele locaties toegankelijk. Meer infor-
matie over deze internationale museumdag is on-
der meer te lezen op: 
www.kultourtage.de en www.museumstag.de.
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25 JUNI

Extraschicht

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

1 – 3 JULI 

Stadsfestival ’Stoelse Sommer’

Nadat het populaire Straelense stadsfestival de voorbije ja-
ren om aan pandemiegerelateerde redenen niet kon door-
gaan, zijn de Straelenaren des te blijer dat er dit jaar weer 
een “Stroelse Zomer” komt. Tussen 1 juli 2022 en 3 juli 2022 
kunnen bezoekers van de binnenstad van Straelen weer 
een kleurrijke drukte verwachten met een uitgebreid ani-
matieprogramma. Naast diverse muzikale hoogtepunten 
en artistieke optredens op de evenementenavonden, is er 
dit jaar ook een koopzondag voor het publiek met een zo-
mermarkt door de binnenstad. Zoals het de bloemenstad 
betaamt, is het 10e Straelense bloemenmeisje natuurlijk 
ook ter plaatse en zorgt ze voor stralende gezichten onder 
de bezoekers met bloemrijke groeten. Het evenement start 
dit jaar op vrijdag 1 juli 2022 om 19.00 uur op het marktplein 
in Straelen. Op zaterdag 2 juli 2022 start het programma om 
16.00 uur. Op zondag is de zomermarkt geopend vanaf 
11.00 uur. Meer informatie op pagina 12 en op website 
www.straelen.de. 

25 jaar Duits glas-in-loodmuseum

Hoogtepunten van een stralende kunst
Bij deze gelegenheid toont het Duitse glas-in-lood-
museum hoogtepunten uit de stijlperioden uit zijn 
collectie en exposeert het werken van bekende kun-
stenaars. Een glas-artistieke reis door de tijd wordt 
gepresenteerd, van kopieën uit de 19e eeuw met af-
beeldingen uit de middeleeuwen en de moderne tijd, 
werken van historicisme, klassiek modernisme, de au-
tonome en aan architectuur gerelateerde avant-gar-
de tot hedendaagse tendensen.

Stele presentatie – 06 november 2022
om 11.30 uur: De Stele van Tolerantie
Ter gelegenheid van het jubileum wil de Stiftung 
Deutsches Glasmalerei-Museum glaskunst zichtbaar 
in het dagelijks leven van mensen brengen, maar ook 
een sociaal verbindend teken met glaskunst plaatsen: 
in de buitenruimte van het museum wordt een stèle 
van de beroemde kunstenaar Karl Martin Hartmann 
geplaatst. De stèle behoort tot het project “Steles of 
Tolerance”, dat onder het beschermheerschap van het 
Europees Parlement staat. 

Deutsches Glasmalerei-Museum, Rurstr. 9 – 11, 52441 
Linnich, Tel: +49 (0)2462 99170, 
e-mail: info@glasmalerei-museum.de. 
Meer info op www.glasmalerei-museum.de

5 JUNI – 22 JANUARI 2023
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26 AUGUSTUS – 4 SEPTEMBER

Caravaning passie in Düsseldorf

Het enthousiasme van mensen voor de vakantievorm kam-
peren blijft toenemen. Kamperen is een van de veiligste 
vormen van vakantie, vooral in coronatijden, omdat je indi-
vidueel reist met een eigen voertuig en alleen met mensen 
uit je eigen huishouden en grotendeels zelfvoorzienend 
bent door je eigen slaap-, woon-, kook- en sanitaire omge-
vingen.

De Caravan Salon is van 26 augustus t/m 4 september 2022 
en staat als geen andere recreatiebeurs voor de passie die alle 
vrienden van mobiel reizen verenigt. Alle caravanfans krijgen 
in Düsseldorf tien dagen lang een uniek overzicht van de we-
reld van mobiele recreatie. Op de Caravan Salon presenteren 
alle bekende internationale producenten opnieuw de nieuw-
ste generatie campers en caravans. Van compact en slim tot 
ruim en luxueus, het hele spectrum is vertegenwoordigd op 
‘‘s werelds meest toonaangevende vakbeurs.

Naast campers, caravans en campers vinden bezoekers er 
accessoires, toebehoren, tenten, stacaravans, kampeer- en 
camperplaatsen en reisbestemmingen. De populaire thema’s 
reizen, natuur en outdoor worden ook gepresenteerd in de 
themawerelden Equipment & Outdoor en Travel & Nature. 
Ook de segmenten caravaning en outdoor toerisme zullen 
samen hun gevarieerde bestemmingen presenteren. Het 
Caravan Center, de camperplaats op de parkeerplaats van 
de beurs P1, is populair bij alle kampeerliefhebbers die graag 
in hun eigen camper of caravan overnachten bij een bezoek 
aan de Caravan Salon. In totaal zijn hiervoor meer dan 3500 
camperplaatsen met en zonder verzorging beschikbaar.
Meer informatie is te vinden op www.caravan-salon.de.

15 AUGUSTUS - 17 SEPTEMBER

Beethovenfeest in Bonn

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

3 JULI

29e Niederrheinischer Radwandertag

Voor de 29e keer wordt deze jaarlijkse fietsdag onder het 
motto ’Stadt.Land.Genuss.’ gehouden. Het vindt plaats 
op 3 juli. Meer dan 30.000 fietsers nemen deel aan dit 
evenement. 63 plaatsen in Niederrhein en het naburige 
Nederland bieden in totaal ongeveer 80 fietsroutes van 
verschillende lengtes ter keuze. Geniet op de fiets van het 
gevarieerde landschap en combineer het met een ervaring 
uit het gebied ’Stadt.Land.Genuss.’ - dat is wat u kunt doen in 
Niederrhein. Veel restaurants, boerderijen of boerderijwin-
kels langs de routes nodigen u uit om deze dag te bezoeken 
of een rondleiding te volgen. Een kleurrijk bijprogramma 
biedt fietsers extra plezier bij de start- en finishpunten. Als 
u minimaal twee stempels op uw kaart heeft, kunt u deel-
nemen aan de centrale verloting met veel hoogwaardige 
prijzen, bijvoorbeeld een fiets of een overnachting in een 
hotel in Niederrhein. Het is de moeite waard om meer dan 
één dag door te brengen in het gebied tussen de Rijn en de 
Maas. Meer informatie vanaf mei op 
www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag
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11 SEPTEMBER

Open Monumentendag

Elke tweede zondag van september staat in het teken 
van monumentenbezoek. Het is de Duitse bijdrage aan 
de European Heritage Days. Tijdens professionele rond-
leidingen worden in NRW door monumentenverzorgers 
concrete voorbeelden van hun werkzaamheden gege-
ven. Archeologen, restaurateurs en ambachtslieden to-
nen werk methodes en -technieken en richten de blik op  
details die anderen op het eerste gezicht niet zien.  
Nadere informatie is te lezen op: 
www.tag-des-offenen-denkmals.de

 

11 AUGUSTUS - 18 SEPTEMBER

Ruhrtriennale - Kultur Ruhr

Dit ‘International Festival of the Arts’ is het belangrijkste 
kunstfestival in het metropool Ruhr. Veel grote industriële 
monumenten zijn dan veranderd in spectaculaire uit-
voeringslocaties. In het centrum van het festival staan de 
creaties en producties die de dialoog met de karakteristie-
ke speellocaties aangaan centraal. Het programma bestaat  
ook dit jaar uit muziektheater en toneel, dans- en  
concertproducties, symposia, tentoonstellingen, films en er 
is een kinder- en jeugdprogramma.   
Nadere informatie is te lezen op ruhr3.com/nl.

11 SEPTEMBER 

Scheepsparade

De grote scheepsparade met zo’n 60 schepen, motor- en 
roeiboten is op vindt plaats op 11 september.. Men kan 
tickets kopen om zelf mee te varen van Gelsenkirchen tot 
Oberhausen, waar het dagafsluitend evenement plaatsvindt. 
Het meer dan 100 jaar oude Rhein-Herne-kanaal, centraal 
gelegen in het metropool Ruhr, is een van de belangrijkste 
Europese transportwegen en is tegenwoordig ook een 
belevenispassage met internationale kunstwerken, unieke 
cultuurlocaties en een veelzijdig recreatieaanbod, zowel op 
als aan het water. Over een lengte van ongeveer 70 kilome-
ter strekt het Kultur-Kanal van de binnenhaven van Duisburg 
tot aan het Dattelse Meer, door Europa’s grootste regionale 
park: het Emscher Landschapspark. Het gehele jaar door 
nodigt het park cultuurliefhebbers, kunstvrienden, gezinnen 
en recreatiekapiteins uit voor een bezoek aan evenementen. 
Te voet, op de fiets of per schip. Meer weten? 
Kijk dan op www.kulturkanal.ruhr.

12 - 14 AUGUSTUS

Ridderfeest Schloss Rheydt

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

2. Locatie

3. Plattegrond

Met gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden (voor lezers en bezoekers)
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Website www.nordrhein-ruhr.info, geheel vernieuwd

Met gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden (voor lezers en bezoekers)

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

Video werking en inhoud website:

4. Evenementenkalender

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

5. Op trefwoord

NL ENDE TR FR

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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Overige publicaties 2022
Het blad NordRhein-Ruhr NL wordt 2x per jaar aan huishoudens in het grensgebied met 

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

Verschijning Zomer: augustus 2022  Verschijning Herfst/Winter: november 2022

Colofon NordRhein-Ruhr Topevents 2022
NordRhein-Ruhr Topevents 2022 is een jaaruitgave van Van Oosten Uitgeverij. De drukoplage van  
minimaal 10.000 is met name in Nederland bij musea, bibliotheken en toeristische instellingen als VVV’s 
te verkrijgen. Daarnaast is deze uitgave ook op een aantal locaties in NRW verkrijgbaar. 
Het totale verspreidingsoverzicht is te vinden op www.nordrhein-ruhr.info.

Hoewel de uitgave met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sluit de uitgever elke 
vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke fouten, onvolkomenheden, onjuistheden et cetera uit. 
Nadruk van deze uitgave is verboden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Uitgave en redactie: Van Oosten Uitgeverij • Postbus 22 • 6573 ZG Beek-Ubbergen
  Tel.: (0031) 634216971 • E-mail: lezers@nordrhein-ruhr.info
  Website: www.nordrhein-ruhr.info
  Opmaak: De Grafische Werkplaats, Marijn Hunnekink
  Foto voorpagina: © radrevier.ruhr, Pascal Tönnissen

Wilt u van komende uitgaven op de hoogte zijn voor verschijning? Scan dan de QR-code, ga naar
www.nordrhein-ruhr.info/contact of stuur een een mail naar: lezers@nordrhein-ruhr.nl en vermeld uw 
mailadres met vermelding: aanvraag magazine.
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L I E V E L I N G S - S H O P P I N G C E N T E R
 

Opbloeien
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OPEN AIR OP MEER DAN 2500 m2

 KOOKSHOWS,LIVE MUZIEK &8 GASTRO TENTEN


