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PASSIE DIE  
VERBINDT

Unieke momenten beleven? Bezoek dan CARAVAN SALON - ’s werelds toon-
aangevende beurs voor de mobiele vrije tijd. Ontdek naast het gevarieerde 
 aanbod van campers en gezinscaravans, ook de verschillende reisbestemmingen, 
passende accessoires en techniek.

26.08.2022 Preview Day  //  caravan-salon.com

Informatie in Nederland: 
Fairwise bv

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

info@fairwise.nl

www.fairwise.nl
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NISTEN

20 AUG 2022 
 – 8 JAN 2023

EXPRESSIONISTEN BIJ FOLKWANG
Ontdekt – Verbannen – Gevierd 
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CARAVAN SALON Düsseldorf
Op deze beurs die van 27 augustus tot en met 4 september 2022  
(preview day op 26 augustus) plaatsvindt, kunnen de bezoekers uitkijken 
naar een uniek aanbod rondom de mobiele vrijetijd. ‘Passie, die verbindt’, zo 
luidt het motto. Ook nu zal het beursterrein van Düsseldorf tien dagen lang 
het belangrijkste trefpunt voor liefhebbers van caravaning zijn. Bij ’s werelds 
grootste beurs voor campers, caravans en uitrusting, presenteren meer dan 
700 exposanten in 16 hallen en op het buitenterrein vrijetijdsvoertuigen  
voor ieders smaak en ieder budget. Naast campers, caravans en kampeer-
busjes, behoren ook voertuigtechniek, componenten en uitbouwonderdelen, 
tenten, mobiele woningen, caravaning- en campingaccessoires & equipment, 
outdoor-kleding en -uitrusting, toeristische bestemmingen en natuurregio’s, 
camping- en staplaatsen tot het aanbod.
 
Het aftellen is begonnen: CARAVAN SALON komt steeds dichterbij en zal 
vanaf eind augustus weer caravaning-fans uit Europa en andere continenten 
naar Düsseldorf trekken. Messe Düsseldorf en haar samenwerkingspartner 
Caravaning Industrie Verband (CIVD) kijken met veel plezier uit naar de 61ste 
CARAVAN SALON, die na twee edities ten tijde van corona, weer op de weg 
terug is naar haar oorspronkelijke sterke vorm. Het bijzondere in Düsseldorf 
is het enorme aanbod in meer hallen dan ooit tevoren. Van minicaravan met 
slaapunits en kookgelegenheid voor de kleine portemonnee tot aan rollen-
de luxemobielen – alles wat het caravaning-hart begeert is er te vinden. Op  
CARAVAN SALON presenteren vrijwel alle gerenommeerde nationale en  
internationale producenten de nieuwste generaties campers en caravans.
 
In hal 3 staan de thema’s ‘equipment & outdoor’ en ‘travel & nature’  
centraal. In het segment equipment & outdoor presenteren aanbieders van 
tenten, vouwcaravans, caravaning- en campinguitrusting en outdoor-kleding 
en -uitrusting hun aanbod. In het segment travel & nature vinden bezoekers 

het hele aanbod aan caravaning- en campingtoerisme. Hier worden de  
aantrekkelijkste camping- en staplaatsen, de mooiste regio’s en de meest 
veelzijdige vrijetijdsactiviteiten gepresenteerd. Het hart van hal 3 wordt  
gevormd door het podium ‘Travel & Nature connected’, met een veelzijdige 
en informatieve mix van entertainment en presentaties. De interactieve  
lezingen verbinden podiumpresentaties met digitale performances, waarbij 
geïnteresseerden ook online kunnen deelnemen en via een chatfunctie hun 
vragen kunnen stellen.
 
Tickets kunnen vanaf begin juli uitsluitend online op www.caravan-salon.de 
worden besteld. Ook is het vanaf begin juli op de website van CARAVAN  
SALON mogelijk, om reserveringen voor overnachtingen op Staplaats 1 (P1) 
te maken. Actuele informatie en noviteiten zijn op het internet te vinden  
onder www.caravan-salon.com.

 Beurs & Expositie 
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 Straelen & Kempen  

Historische stad Kempen
Een middeleeuwse ronding met een compacte historische binnen- 
stad die alles heeft. De oude stad, zie ook voorpaginafoto, met beziens- 
waardige patriciërshuizen en vakwerkhuizen wordt beschouwd als een 
van de mooiste in Niederrhein. Kempen is een trekpleister en het centrum 
van het culturele en toeristische 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 aandacht trekken. De sport legt accenten met zeilen, 
surfen, zwemmen in de AquaSol sauna en waterwereld, fietsen, wandelen 
en nog veel meer. 

Houd je van zelfgemaakte ambachtskunst en wil je lokale kunstenaars 
in hun werk ondersteunen? Ontdek dan een onvergelijkbare sfeer op de  
Kempense ambachtsmarkt met veel liefdevol ontworpen kleinigheden 
en zeer bijzondere kunstwerken. Bezoek ons dan op 8 of 9 oktober (met 
koopzondag van 13-18 uur). Meer informatie op www.kempen.de.

Ontdek de onvergelijkbare sfeer 
op de Kempense ambachtsmarkt 
met liefdevolle kleinigheden en 
bijzondere kunstwerken.
 
Za. 8 okt. 2022, 11 – 20 uur
Zo. 9 okt. 2022, 11 – 19 uur
Koopzondag 13 – 18 uur

Stad Kempen
Buttermarkt 1
47906 Kempen
+49 (0)2152 917 1021
www.kempen.de

Ambachtelijke markt

Ambachtskunst ontdekken

www.straelen.de

01_P220321_StadtStraelen_Anzeige_90x128_RZ.indd   1 26.07.22   16:28

Alles in het
groene gebied

Ontdek Straelen
bĳ een GreenCity BusTour,

stadstour of fietstocht
en pauzeer in een

van de talrĳke cafés
en restaurants

ZATERDAG 3 SEPTEMBER | VANAF 20.00 UUR

Het cafe-
muziek-festival

STRAELEN

     BELEVEN

Ontdek Straelen
bĳ een GreenCity BusTour,

stadstour of fietstocht
en pauzeer in een

van de talrĳke cafés
en restaurants

Alles in het
groene gebied

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 communiceert, waar de productietuinbouw thuis 
is. Voor degenen 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 gebracht dan elders in Duitsland.  

Fietsen is een populaire vrijetijdsbesteding in Straelen. Routeplanning is 
heel eenvoudig dankzij het knooppuntensysteem dat vorige zomer is vol-
tooid. Hierdoor kunnen pedaalridders hun routes ‘onbeperkt’ plannen en 
de prachtige Niederrhein in alle windrichtingen verkennen. 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 kunste-
naar Christel Lechner uit Witten. Ze zijn ook ideaal als fotomotief. On-
derhand karakteriseren 14 alledaagse mensen het centrum van Straelen 
en zijn zeker een bezoek waard. 

Meer informatie op www.straelen.de/freizeit-tourismus
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 Oberhausen & Wuppertal, combinatiebezoek  

Gasometer Oberhausen:  
‘Het kwetsbare paradijs‘

Foto's op groot formaat, het Braziliaanse regenwoud, hologrammen,  
originele voorwerpen uit de afgelopen 180 miljoen jaar en natuurlijk het 
absolute hoogtepunt, de wereldbol die in het 100 meter hoge luchtruim 
zweeft, verwachten bezoekers in de huidige show in Oberhausen. De hoog-
ste tentoonstellingshal van Europa neemt je mee op een unieke reis door 
de geschiedenis van onze thuisplaneet. Al 500.000 bezoekers verkenden 
de unieke schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid van onze wereld op 
drie tentoonstellingsverdiepingen. In een gevarieerde en onderhoudende 
tour kunt u een breed scala aan levensvormen ontdekken, van bladsnij-

dermieren met superkrachten tot de saiga-antilope en projecten om ons 
milieu te redden. Daarnaast toont ‘Het kwetsbare paradijs‘ indrukwek- 
kende state-of-the-art technologie: 3D-brillen maken het mogelijk om als 
felgekleurde pijlgifkikker door een nationaal park te springen, levensechte 
hologrammen leggen klimatologische relaties uit en wordt de monumen- 
tale aardglobe gepresenteerd door het Earth Observation Center van 
het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Net als een astronaut op een 
Apollo-missie kunnen gasten vervolgens naar de aarde kijken en wolken, 
stromingen of zeediepten volgen. 500.000 bezoekers hebben de De ten-
toonstelling ‘Het kwetsbare paradijs‘ is geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 18.00 uur – op feestdagen en op maandag tijdens de 
NRW-feestdagen.
 
Met een speciaal combiticket 
kunt u naast de huidige show 
in de Gasometer Oberhausen 
ook het Visiodrom in Wuppertal 
bezoeken met de meeslepende 
ervaring ’Monet – Rebel en  
Genie’. Tickets kunnen worden 
besteld via de online shop of 
direct ter plaatse aan de kassa 
worden gekocht.

Meer informatie over het bezoe-
ken van de tentoonstelling – ook 
in het Nederlands – is te vinden 
op www.gasometer.de.
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 Musea & Inkopen  

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 kasteel. In de 
tentoonstellingszalen kunt u het middeleeuwse 
dagelijkse leven van het kasteel, de ridderlijk-
heid en de economische cultuur van die perio-
de in een authentieke omgeving beleven. Naast 
wisseltentoonstellingen wordt een uitgebreid 
educatief programma aangeboden. Muziekeve-
nementen en lezingen over middeleeuwse on-
derwerpen maken het aanbod compleet. In de 
romantische kapel van de Bergfrieds kan men 
van mei tot september trouwen. Het museum-
team informeert over de respectievelijke corona- 
eisen binnen het museum.

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

Het Lehmbruck Museum
Dit museum toont een in Europa zeldzame  
collectie internationale moderne sculpturen  
en de unieke combinatie van uitmuntende  
museumarchitectuur en een sculpturenpark. In 
een van de meest bijzondere naoorlogse muse-
umbouwwerken presenteert dit museum een 
unieke verzameling van moderne sculpturen. De 
bouw is ontworpen door de zoon van Wilhelm 
Lehmbruck, Manfred Lehmbruck. Uitgaande 
van Wilhelm Lehmbrucks’ werken ontmoeten 
hier primitiviteit, kubisme, abstractie en expres- 
sionisme, constructivisme en minimalisme el- 
kaar. 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. 
Van 23 september 2022 t/m 26 februari 2023 
toont het Lehmbruck Museum met ‘Gormley/
Lehmbruck. Calling on the Body‘ de tot dusver 
grootste expositie van de britse beeldhouder 
Antony Gormley in Duitsland. Meer info op 
www.lehmbruckmuseum.de. 
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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.  

25 jaar Duits  
glas-in-loodmuseum
Hoogtepunten van een stralende kunst
Bij deze gelegenheid toont het Duitse glas-in- 
loodmuseum hoogtepunten uit de stijlperioden 
uit zijn collectie en exposeert het werken van 
bekende kunstenaars. Een glas-artistieke reis door 
de tijd wordt gepresenteerd, van kopieën uit de 
19e eeuw met afbeeldingen uit de middeleeuwen 
en de moderne tijd, werken van historicisme, 
klassiek modernisme, de autonome en aan 
architectuur gerelateerde avant-garde tot  
hedendaagse tendensen. Deze expositie loopt 
t/m 22 januari 2022. 

Stele presentatie – 06 november 2022 
om 11.30 uur: De Stele van Tolerantie 
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. 

Meer info op www.glasmalerei-museum.de.
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 Tentoonstellingen  

Niederrheinisches Museum 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 oppervlakkigheden 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 
maatschappelijke gebeurtenis-
sen 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 Shuttle’ 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 tentoonstelling die nog t/m 28 augustus 
loopt, in samenwerking met Dr. Corinna Wodarz, te zien is in het Niederr-
heinisches Museum in Kevelaer. 

Meer informatie op www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

NordRhein-Ruhr Topevents 2022 • www.nordrhein-ruhr.info 4

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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10.4.2022 – 28.8.2022

Popper,

Welkom in 
De jaren 80!

Heinz Nixdorf MuseumsForum

Dit museum in Paderborn toont het begin van schrift en getal, de ontwik-
keling van machinale dataverwerking en de technische prestaties van ons 
digitale heden. Op twee verdiepingen doorloopt u 5000 jaar informatiege-
schiedenis van spijkerschrift tot met het internet. 

De wisseltentoonstelling ’Papierflieger und Gummitwist’ neemt kinderen 
en jongeren mee op ontdekkingstocht door de basisprincipes van de infor-
matica. Hoe rekent een computer? Wat zijn algoritmes? Waarom worden 
nullen en enen kleuren en komt uit veel pixels een afbeelding tot stand? 
Interactieve stations nodigen tot spelen, knutselen en puzzelen uit. 

Meer informatie op www.hnf.de/nl/home.html. 

 Speciale 

  tentoonstelling

   tot 

16 okt. 2022

Informatica om te beleven

PAPIEREN VLIEGTUIGJES
EN ELASTIEKEN

Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn Duitsland   www.hnf.de

De geschiedenis van de toekomst
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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

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 in-
ternationaal vermaarde kunstenaar Max Ernst 
(1891-1976) wijdt. 

De collectie geeft een overzicht van zo’n 70  
jaar werk van de surrealist en dadaïst. Talrijke 
schilderijen, tekeningen, frottages en collages 
dompelen bezoekers onder in de fantasierijke, 
surrealistische picturale werelden van wereld-
burger 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 liefdesge-
schenken van Max Ernst aan zijn vierde vrouw: 
de kunstenares Dorothea Tanning. 

Meer informatie op
www.maxernstmuseum.lvr.de. 

NordRhein-Ruhr Topevents 2022 • www.nordrhein-ruhr.nl22
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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

MANFRED 
VOLLMER©
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© Nalatenschap R. Holtappel, Nachlass W. Kurowski, LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen

© P. McCartney/Fotogra� n L. McCartney/Courtesy Slg. Reichelt und Brockmann

UPDATE2022

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

• 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

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

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

LVR-Openlucht-
museum Lindlar
De familiebestemming 
in uw omgeving

GEHELE JAAR

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

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

GEHELE JAAR

LVR-Openluchtmuseum Lindlar

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

Kunst beleven
naast CentrO 
en Gasometer...

LVR-Openluchtmuseum 
Lindlar

Natuur en cultuur zoals honderd jaar geleden
Geniet van de natuur en verken de landelij-
ke cultuur van gisteren. Dompel uzelf onder 
in het verleden. Hier in het LVR-Openlucht-
museum in Lindlar, in het hart van het Berg-
se Land en ongeveer 30 kilometer ten oos-
ten van Keulen, kunt u van nabij ervaren hoe 
mensen op het land leefden. De locatie van 
30 hectare wordt volgens het historische mo-
del 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 informatie op
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de.

100 jaar Museum Folkwang
Met ‘Expressionisten in de Folkwang’ richt het 
Museum Folkwang in Essen zich, ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan, op een tijdperk 
dat nauw verweven is met de geschiedenis van 
het huis. Aan de hand van zo'n 250 meesterwer-
ken van het expressionisme werpt de tentoon-
stelling licht op de collectie- en tentoonstel-
lingsgebeurtenissen rond deze kunststroming 
vanaf het begin van de 20e eeuw tot het heden. 
Werken van schilder- en beeldhouwkunst en 
grafiek vanonder anderen Wassily Kandinksy, 
Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Franz 
Marc, Paula Modersohn-Becker, Edvard Munch, 
Emil Nolde en Egon Schielevertellen over de bij-
zondere relatie van de expressionisten tot het 
Museum Folkwang. Zo beschreef Franz Marc 
de Folkwang in 1912 voor de kunstenaarsgroep 
Der Blaue Reiter als ’een museum dat op zijn 
soort model staat voor onze gedachtegang.’  
Deze expositie loopt van 20 augustus 2022 
t/m 8 januari 2023. 

Meer informatie op www.museum-folkwang.de/
de/ausstellung/expressionisten-am-folkwang.

Franz M
arc Liegender Stier, 1913 Tem

pera auf Papier
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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, betekenis- 
volle ensembles, prominente solisten en grote  
talenten. Veel beroemde muzikanten komen 
regelmatig voor dit feest naar Bonn terug. Niet 
alleen worden werken van Beethoven uitge- 
voerd, ook andere componisten worden op hun 
voetstuk geplaatst.
 
Nadere informatie vindt u op 
www.beethovenfest.de.

 Muziekfeesten & Open Monumentendag  
©

 M
ichael Sonderm

ann, Stadt Bonn 

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 rondleidingen worden in NRW 
door monumentenverzorgers concrete voorbeel-
den van hun werkzaamheden gegeven. Archeo-
logen, restaurateurs en ambachtslieden tonen 
werk methodes en -technieken en richten de blik  
op details die anderen op het eerste gezicht  
niet zien. 

Dit jaar is 11 september Open Monumenten-
dag. Nadere informatie is te lezen op 
www.tag-des-offenen-denkmals.de

8  –11 SEP 2022
RYMDEN [NO,S] | JOACHIM KÜHN [D]
JEFF CASCARO [D] | KASAR [D] | KID BE KID [D] 

PURPLE IS THE COLOR [A] | KRISTIJAN KRANJČAN [SLO]
ANGELO COMISSO TRIO [I] | MORITZ GÖTZEN TRIO [D] 

ROMAN BABIK’ URBAN WEDDING BAND [D,UA,NL,USA,VEN,CZE,NMK] 
FISCHERMANN’s ORCHESTRA [CH]

stadt.bau.raum · Nordsternturm · Schloss Horst · Halde Rungenberg ·  Solawi Lindenhof 
Kunststation Rheinelbe · Wissenschaftspark · Heilig Kreuz Kirche

www.newcolours-festival.de

GELSENKIRCHENGELSENKIRCHEN

JA                                ZZ
+ = *

Gefördert von

Gefördert von Gefördert von

Jazz Festival in Gelsenkirchen

De eerste editie van een zeer interessant festival 
vindt van 8 tot en met 11 september plaats in 
Gelsenkirchen. Het programma van het "New 
Colours Festival" combineert jazz met blues, 
nieuweklassieke muziek en pop. Het hoogwaar-
dige, gevarieerde programma biedt in totaal 13 
evenementen op zeer verschillende, opwinden-
de locaties in de hele stad. Concerten vinden 
bijvoorbeeld plaats in de Heilig Kreuzkerk, die 
tot concertzaal is omgebouwd, inde machinehal 
in de voormalige schachtbok van de mijn Nord-
stern of op een mijnheuvel en een boerderij. 
De belangrijkste locatie van het "New Colours 
Festival" is Schloss Horst. Het programma is 
vormgegeven door 40muzikanten uit 13 landen. 
Headliners zijn de jazzpianist Joachim Kühn en 
het Scandinavische jazztrio Rymden alsmede de 
soulzanger Jeff Cascaro. Daarnaast zijn er een 
aantal interessante insidertips. Meer informatie 
op www.newcolours-festival.de.
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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

 Recreatie voor jong en oud  

Binnenspeeltuin Kleoland
Geniet samen met je kinderen van weersonaf-
hankelijk speelpret! Voor de nabije toekomst 
hebben we een aantal acties gepland, zoals  
voetmeetactie, boektentoonstelling, informatie- 
rondes, rommelmarkt, etc. Wij zullen u tijdig 
informeren. Maar eerst moet je Kleoland leren 
kennen, want het is de moeite waard om elk de-
tail van dichtbij te bekijken... Om je verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken, zijn we dankbaar 
voor elke suggestie en natuurlijk ook onderbou-
wende kritiek! En terwijl uw kinderen spelen, 
vrienden ontmoeten of nieuwe vinden, kunt u 
zich  vermaken (praten, nieuwe contacten leggen, 
bladeren door de muur 'Alles en mogelijk', kijk 
naar ons verjaardagkasteel of ontspan gewoon. 
Met een  kop koffie en een heerlijk stuk taart. 

Meer informatie op www.kleoland.de.

Gochness recreatiebad
Nieuw ontwerp, nieuwe techniek en een tot nu 
toe unieke 270-graden videotechniek garan-
deert meteen ‘feel good’-momenten in Recre-
atiebad Gochness. Met beelden uit de natuur 
wordt u naar een andere wereld gevoerd en 
beleeft u het zwembad in een bijzondere atmo-
sfeer. Het ‘piratenschip’ is gestrand! Het pira-
tenhart klopt sneller. Waterkanonnen voor een 

plezierige waterstrijd, waterpompen om de wa-
terkuip zelf te vullen en om aan beide kanten nat 
te maken en een glijbaan om het ‘piratenschip’ 
te ontdekken. Gochness beschikt verder over 
een saunaoase direct aan het meer. Vanzelfspre-
kend complementeren het wellnessaanbod en 
de gastronomie het geheel. 

Meer informatie op www.gochness.de. 

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 oppervlakte van om en 
nabij de 250 hectare bestrijken. Ze bieden 
een nagenoeg grenzeloos aanbod aan water- 
sportmogelijkheden die worden aangevuld door 
enkele aantrekkelijke voorzieningen zoals een 
havencomplex met gastronomie en het natuur- 
strandbad Xantener Zuidzee met aangrenzende 
waterskivoorzieningen dat het hele jaar door 
geopend is. Een enorm programma voor vrije-
tijdskapiteins, zeilers, surfers, duikers, vissers, 
wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. 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 ligwei-
den, meerdere spelactiviteiten en sportterreinen.  

Meer informatie op www.f-z-x.de.
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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

 Stadsbezoek, Energie- & Klimaatexposities  

Power2Change –  
Missie Energietransitie

Hoe kunnen we samen de energietransitie 
doorvoeren? De reizende tentoonstelling 
’Power2Change – Mission Energiewende’, in 
het LWL-Industrie-museum Henrichshütte 
Hattingen, wijdt zich aan deze vraag. Deze werd 
gezamenlijk ontwikkeld door partners uit 
onderzoek, de museumsector en wetenschaps- 
communicatie. Deze expositie loopt van 
14 augustus t/m 11 december 2022. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.henrichshuette-hattingen.lwl.org 
en www.power2change-energiewende.de.

Ontdek Recklinghausen
Met zijn historisch centrum en omringd door 
de stadsmuur, weerspiegelt 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 moeite waard zijn 
de St. Pieterkerk (13e eeuw), de stadsmuur (14e 
eeuw), de boerderijen, ambacht- en herenhuizen 
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 www.recklinghausen.de. 

LWL-Museum  
voor Natuurkunde Münster
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 toekomst tijdens 
de circa 1000 m2  grote tentoonstelling “Het 
Klimaat”. 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 onderzoeker welke informatie ver-
schillende klimaatarchieven zoals ijskernen of 
stalactieten over het voorbije klimaat bevatten. 
Leer hoe klimaatmodellen werken en wat ze 
zeggen over onze toekomst. Deze tentoon- 
stelling is te zien t/m 15 oktober 2022.
 
Meer informatie www.das-klima.lwl.org.

Foto van: Jan O
le Kriegs
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 Tentoonstellingen & Reptielenhuis  

MKM Museum Küppersmühle, Duisburg
Een van de meest internationaal uitgebreide collecties van Duitse naoor-
logse kunst is te zien bij het MKM Museum Küppersmühle, gelegen in het 
midden van de levendige binnenhaven van Duisburg. Het museum biedt 
een gevarieerd tentoonstellingsprogramma en een unieke architectuur tus-
sen industriële cultuur en white cube.  

Het MKM is niet alleen een van de grootste Duitse privémusea. Met de 
opening na uitbreiding van Herzog & de Meuron in 2021 en de nieuwe pre-
sentatie 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 Duitse kunstgeschiedenis verwachten. Er 
zijn ongeveer 300 werken te bezichtigen die gemaakt zijn vanaf de jaren 
‘50. Ook de museumarchitectuur is inspirerend. 

Meer informatie op www.museum-kueppersmuehle.de. 
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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

www.kleoland.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
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Vloeiende grenzen Rome
 

Of het nu gaat om steden, wegen of gebouwen - de Romeinen hebben 
zo’n 500 jaar lang hum stempel gedrukt op Noordrijn-Westfalen. 
Dat is ook vandaag nog vrijwel overal zichtbaar. De Nedergermaanse 
Limes was een van de belangrijkste grenzen van het Romeinse rijk. 
Hij liep ook 230 kilometer lang door Noordrijn-Westfalen. Sinds juli 
2021 staat de Nedergermaanse Limes op de Werelderfgoedlijst van  
UNESCO. Ter gelegenheid hiervan worden in "Rome's Vloeiende Grenzen 
- Archeologische Staatstentoonstelling van Noordrijn-Westfalen 2021/ 
2022" de fascinerende nieuwe onderzoeksresultaten over de Nederger-
maanse Limes gepresenteerd. 

Tot en met 16 oktober 2022 wekken op vijf tentoonstellingslocaties 
spectaculaire nieuwe vondsten, modellen en acties het dagelijks leven 
in de voormalige Romeinse provincie Neder-Germanië en de aangren- 
zende gebieden tot leven.

Ontdek spannende archeologische 
vindplaatsen, musea en vondsten - en 
leer een nieuwe wereld kennen in het 
LVR-Archeologisch Park Xanten!
 
Op www.roemer.nrw lees je alles 
over het leven ten tijde van de 
Romeinen in Noordrijn-Westfalen. 

Neanderthal Museum
Een van de modernste musea van Europa bevindt zich tegenwoordig nabij 
de locatie waar meer dan 160 jaar geleden de Neanderthaler werd gevon-
den. Het museum vertelt de geschiedenis van de mensheid vanaf haar be-
gin, 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 museumstukken en tekstreaders, geven een levendig 
beeld van de actuele onderzoeksresultaten uit de archeologie en de pa-
leoantropologie. 

Meer informatie op www.neanderthal.de (ook Nederlandstalig).
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PREMIERE 
24. SEPTEMBER 2022
AALTOTHEATER 

www.theater-essen.dewww.theater-essen.de
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Fotografe onder muzikanten

LINDA McCARTNEY
The Sixties and more 
15 mei t/m 11 sept. 2022
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Rover Hotzenplotz, 
Krabat en de kleine heks

Karakterschepper
en verhalenverteller

18 sept. t/m 15 jan. 2023

 Burcht, Musea & Opera  

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

www.rozyn.de

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 ge-
schiedenis heeft de verdedigingsvesting 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 dalbodem 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. On-
derweg zijn op zeven locaties sprookjes en ge-
schiedenis van de regio ‘op de man’ te beleven. 

Nadere informatie op www.erlebnisaufzug.de 
en www.burg-altena.de.

Romantische opera van Richard Wagner
Tannhäuser is een eeuwige zoeker, een rusteloos gedreven. Na in vermoeidheid te hebben genoten van de wereld van lust 
en seks, drijft het de rusteloze kunstenaar voort. Maar zijn pad leidt hem direct terug naar de Wartburg, waar hij Elisabeth 
ontmoet, die hij eerder had verlaten en die nog steeds van hem houdt. Een zangwedstrijd wekt zijn nieuwsgierigheid. Wan-
neer echter alle deelnemers hetzelfde ideaal van de hoge minne zingen, barst Tannhäuser uiteindelijk de kraag: hij zingt een 
loflied voor Venus en breekt zo alle regels van kunst en maatschappij. Een geschil escaleert, wat Tannhäuser bijna het leven 
kost. Alleen op voorspraak van Elizabeth mag hij een pelgrimstocht naar Rome maken. Maar Tannhäuser is niet geboren 
om te betalen. De première is op 24 september 2022 (met boventitelting). Meer informatie op www.theater-essen.de

Ludwiggalerie 
Schloss Oberhausen
In de royale ruimtes van het klassieke kasteel- 
complex wordt een afwisselend expositie-
programma in drie gevarieerde hoofdcate-
gorieën tentoongesteld. De collectie Ludwig 
is de eerste die kunst uit alle culturen van de  
wereld, van antiek tot hedendaags, presenteert. 
Daarnaast is er de populaire galerij met illus-
traties, posterkunst, karikatuur, comedy, foto-
grafie e.d. Ten slotte toont de landmerkenga-
lerij regelmatig expositieprojecten uit de regio.  

Nadere informatie over wisseltentoonstellingen 
is te lezen op www.ludwiggalerie.de.

Kolumba kunstmuseum

Het kunstmuseum Kolumba van het aartsbisdom 
Keulen werd in 1853 als Diocesanemuseum Keulen 
opgericht. Tweeduizend 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 evene-
menten en samenwerkingen verbreden verdiepen 
de visuele ervaring. 

Meer informatie op www.kolumba.de.
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1. Interessegebied

2. Locatie

Met gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden (voor lezers en bezoekers)

3. Plattegrond

Meer info op www.nordrhein-ruhr.info  

Download de app   
Download de app   

op smartphone en tablet!
op smartphone en tablet!
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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: N-dsein, Amersfoort

Foto voorpagina: Peterstraße, Stadt Kempen, Andreas Baum 
 

Het blad NordRhein-Ruhr NL wordt in een oplage van 100.000 aan huishoudens met een lezersbereik van 250.000 in de regio Gelderland en Limburg verspreid.
Tevens kan de uitgave van onze website worden gedownload (zie www.nordrhein-ruhr.info).

NordRhein-Ruhr NL dankt zijn lezers voor hun interesse en reacties. 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

De website www.nordrhein-ruhr.info is 
vanaf nu in de volgende talen beschikbaar:

 (soon available in french)

5. Op trefwoord

NL ENDE

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

Meer info op www.nordrhein-ruhr.info  

Download de app   
Download de app   

op smartphone en tablet!
op smartphone en tablet!



www.kulturinfo.ruhr

Nou? Eens weer wat
anders zien?
KIR. Alle culturele evenementen in de
Metropool Ruhr in een oogopslag!
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