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  Oberhausen & Duisburg  

Veranstalter: Mit freundlicher Unterstützung durch:Präsentiert von: Medienpartner:

25 t/m 27 november 2022
De nijverheidsmarkt tijdens Advent
In het Landschaftspark Duisburg-Nord

www.lichtermarkt.ruhr

Entree: € 5,-
(gratis voor kinderen t/m 12 jaar)

Gasmeter Oberhausen verlengt 
’Het kwetsbare paradijs’
Al 700.000 gasten!  De bezoekersaantallen zijn hoog, de feedback is  
overwegend positief. Logisch gevolg: De Gasometer van Oberhausen houdt 
t/m 26 november 2023  de deuren open voor de spectaculaire tentoonstel-
ling  'Het kwetsbare paradijs'.
De show neemt bezoekers mee op een visueel verbluffende reis door ijs- 
en woestijnwerelden, naar bergen en naar beneden in oceanen. Op drie  
verdiepingen duikt de spannende verkenningstocht diep in de bewogen 
klimaatgeschiedenis van onze aarde, ondersteund door bekroonde foto's, 
adembenemende films en geselecteerde voorwerpen - waaronder waarde-
volle fossielen zoals dinosauruseieren en het skelet van een 180 miljoen jaar 
oude krokodil. En natuurlijk zweeft het hoogtepunt, de monumentale sculp-
tuur van de aarde, vrij rond in de 100 meter hoge ruimte van de Gasometer.
Tickets voor de tentoonstelling "The Fragile Paradise" kunnen gekocht  
worden aan de kassa ter plaatse of via de online ticketshop. Alle informatie 
is ook direct beschikbaar onder www.gasometer.de

Kerstmarkt Westfield Centro

Het seizoen voor Kerst is begonnen. Wat is er mooier dan een wandeling 
over de kerstmarkt te maken? Een traditie die al eeuwenlang door onze  
buren in Duitsland wordt gecultiveerd. Op 11 november 2022 begint, net 
achter de Nederlandse grens, een van de mooiste en grootste kerstmark-
ten bij Westfield Centro. Deze bestaat uit drie themamarkten: maar liefst  
130 liefdevol ontworpen houten hutten wachten om ontdekt te worden. 
Hier vindt u handwerk, kerstversiering, glühwein en vele lekkernijen om 
van te genieten. Een reuzenrad, attracties en een podiumprogramma in het 
weekend bieden volop vertier – veel plezier voor jong en oud.
 
De kerstmarkt vindt u direct voor het grootste recreatie- en winkelcentrum 
van Europa. Zo is er in de honderden winkels de mogelijkheid om cadeaus 
voor de geliefden aan te schaffen of om een van de vele entertainment- 
aanbiedingen te bezoeken. Gloednieuw is de House of Magic, een  
interactieve tentoonstelling van de tovenaarswereld van de beroemde  
Ehrlich Brothers. De korte trip naar Oberhausen is zeker de moeite waard.
Informatie op www.westfield-centro.de
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MY 
FREEDOM 
STARTS 
HERE
21– 29 JAN 2023

Bestel nu 
 tickets op
boot.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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  Beurs boot & Monet show  

boot Düsseldorf thuishaven 
voor de internationale 
watersport
boot Düsseldorf is de thuishaven en de motor 
voor de internationale watersport. Van 21 tot 
en met 29 januari 2023 komen tijdens deze 
beurs alle facetten van de watersport aan bod 
en zijn zowat alle topmerken aan boord. Zowel 
zeilers als motorbootvaarders vinden hier een 
uitgebreid aanbod, van instapboten en rubber-
boten tot luxe jachten. Duiken, surfen, pedde-
len en vissen staan ook centraal bij boot. Met 
de innovatieve en technisch geavanceerde 
producten van de exposanten is boot het in-
ternationale innovatieplatform in zijn branche 
en elk jaar in januari het startsein voor het 

nieuwe watersportseizoen. Met zijn uitgebreide 
toeristische aanbod in de destination seaside 
voor vakantie en sport op, aan en in het water, 
trekt het evenement voornamelijk bezoekers 
die hun vrije tijd willen doorbrengen aan de zee, 
rivieren en meren. Aantrekkelijke podiumpro- 
gramma's met interessante interviewpartners 
uit de branche; het nieuwste trendsportaanbod 

en een topmix van workshops en meedoe- 
activiteiten voor surfen, duiken, zeilen of  
peddelen maken de beurs wereldwijd uniek. 
Daarmee is boot Düsseldorf in 2023 weer het 
eerste adres voor zowel watersportliefhebbende 
gezinnen als internationale experts.

Meer informatie op www.boot.com.
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  Kerstmarkten  
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Info. en tickets op www.gaudium.de

R omantische
Kerstmarkt

Dorenburg Grefrath

2 t/m 4 dec. (2e advent)
09 t/m 11 dec. (3e advent)

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Wij zijn Kerst...
pure emoties rondom het waterslot!
Duik in de inspirerende droomwereld van een bijzonder evenement  
dat meerdere malen tot een van de mooiste kerstmarkten van Duitsland 
is gekozen.

Het geurt naar versgebakken brood, Mosel-Glühwein, middeleeuws ridder- 
steekspel en geroosterde kastanjes. In het licht van een spectaculaire 
vuurwerkshow, knetterende vuurkorven en honderden romantische  
lichtbronnen, bieden talrijke kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers 
hun fascinerende werken te koop aan op het historische terrein en in  
de eeuwenoude ambachtelijke hofjes. Uiterlijk dan zult u erkennen 
dat niet alleen in de hemel jaarmarkt schijnt te zijn, maar ook op de  
romantische Kerstmarkt rondom het waterslot Dorenburg.

Meer informatie op www.gaudium.de.

Dagkaarten voor volwassenen: € 8,00
Kinderen en jongeren tot en met 16 jaar hebben gratis toegang.
Voorverkoop en aanvullende informatie op: www.gaudium.de

Openingstijden: 2 t/m 4 december en 9 t/m 11 december.
Vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 22.00 uur 
en zondag van 11.00 uur tot 20.00 uur.

Locatie: Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg,
Am Freilichtmuseum 1, 47929 Grefrath
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Info. en tickets op www.gaudium.de

R omantische
Kerstmarkt

Dorenburg Grefrath

2 t/m 4 dec. (2e advent)
09 t/m 11 dec. (3e advent)

Niederrheinisches Freilichtmuseum
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Info. en tickets op www.gaudium.de

R omantische
Kerstmarkt

Dorenburg Grefrath

2 t/m 4 dec. (2e advent)
09 t/m 11 dec. (3e advent)

Niederrheinisches Freilichtmuseum

17 NOVEMBER 2022 - 15 JANUARI 2023 
Uw kerstfeest in Allwetterzoo

Boekingsaanvragen via veranstaltungen@allwetterzoo.de
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Info. en tickets op www.gaudium.de

R omantische
Kerstmarkt

Dorenburg Grefrath

2 t/m 4 dec. (2e advent)
09 t/m 11 dec. (3e advent)

Niederrheinisches Freilichtmuseum
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Info. en tickets op www.gaudium.de

R omantische
Kerstmarkt

Dorenburg Grefrath

2 t/m 4 dec. (2e advent)
09 t/m 11 dec. (3e advent)

Niederrheinisches Freilichtmuseum
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  Stap in de droomwereld van Moulin Rouge  

Treed binnen in een wereld vol romantiek en zonde. Een wereld waarin  
grenzen vervagen, bohemiens en royals in elkaars armen liggen en  
losbandig samen feesten. Laat de champagnekurken knallen en bereid  
je voor op de meest uitbundige nacht van je leven!

Moulin Rouge! De musical brengt Baz Luhrmanns met Oscars onder-
scheiden meesterwerk op het podium tot leven en nodigt het publiek 
uit plaats te nemen in een buitengewoon decor dat nachtclub, theater  
en danszaal samen laat smelten. Met 75 songs van 165 componisten viert 
Moulin Rouge! De musical meer dan 160 jaar popgeschiedenis – van  
Offenbach tot en met Lady Gaga – in een geweldig muzikaal vuurwerk.

“Het maakt niet uit welke zonde je hebt begaan 
of welke begeerte je koestert, 
hier ben je welkom!”

“Dit is een verhaal over de liefde ... 
over passionele liefde, vertwijfelde liefde, 
waanzinnige liefde – over het soort liefde 
dat je nooit meer vergeet.” 

Parijs 1899. Een jonge schrijver wordt verliefd op de ster van de legen- 
darische nachtclub Moulin Rouge. Maar de liefde van Christian en Satine 
wordt op een tragische manier op de proef gesteld zodra de invloedrijke 
Duke of Monroth ten tonele verschijnt. Hij wil de financieel aangeslagen 
Moulin Rouge overnemen – inclusief de “fonkelende diamant” van het  
etablissement: Satine. 
 
Samen met nachtclubeigenaar Harold Zidler en de meest extravagante  
bohemiens van Parijs – de briljante, maar hongerlijdende kunstenaar 
Toulouse-Lautrec en Santiago, de vurigste tangodanser van de stad – 
ensceneert Christian een muziektheaterstuk om de Moulin Rouge te  
redden en voor zijn liefde te vechten.

Met 10 Tony Awards® is Moulin Rouge! De musical de meest onder- 
scheiden Broadway-productie van het jaar 2020. Deze productie werd  
onder andere tot Beste Musical verkozen en is daarnaast onderscheiden  
voor de uitstekende prestaties van het creatieve team: onder de regie van 
Alex Timbers, naar het scenario van John Logan, onder de muzikale leiding  
en met de orkestratie en arrangementen van Justin Levine en met de  
choreografie van Sonya Tayeh is Moulin Rouge! De musical een ode aan 
de waarheid, schoonheid, vrijheid en vooral de liefde. 

Vanaf oktober 2022 in de Musical Dome in Keulen.

Meer informatie op www.moulin-rouge-musical.de. 
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  Kind, Dier & Handwerkbeurs  

Een beurs voor alle generaties:  
Mode Heim Handwerk in Messe Essen

De populaire consumentenbeurs Mode Heim Handwerk (MHH) open 
van 10 tot en met 13 november 2022 in Messe Essen heeft als motto 
’Shoppen, ontdekken en beleven!’. Drie themawerelden en de Christmas- 
town nodigen uit om te winkelen en te snuffelen. Daarnaast vinden  
parallel de Plus-beurzen ’NRW – Das Beste aus der Region’, kreativ.essen 
en ’Urlaubsträume powered by Reise + Camping’ plaats. De MHH is er voor 
het hele gezin en biedt een spannend animatieprogramma. Hoogtepunt is  
het toneelstuk ’Motte will MEER’. De interactieve show gaat over het  
belangrijke onderwerp milieu in een kerstsetting. Onder het motto ’Dieren  
in het Park’ nodigt het Grugapark u uit om dieren en hun leefgebied  
interactief te leren kennen. Het MHH-showpodium biedt met dagelijkse 
modeshows en meedoe-activiteiten van de Essense sportbond ESPO een 
vorm van entertainment voor alle generaties.

Tickets en informatie op www.mhh-essen.de

Fotograaf: Schuchrat Kurbanov 
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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.
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www.cavalluna.com

EUROPAS BELIEBTESTE

PFERDESHOW
IST ZURÜCK!

12. - 13.11.22 Oberhausen
17. - 18.06.23 Düsseldorf

Ein Herz für

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 ï Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt ïPeuterhoek

Kinderverjaardagen ï Ontbijbuffet ï Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro

www.k
leoland .de

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

Entree: tot 1 jaar: gratis
Van 1 en 2 jaar: € 3,00
Van 3 tot 15 jaar: € 6,50
Vanaf 17.00 uur: € 3,00
Volwassenen: € 3,00 
(incl. warme drank)
Eten en drinken mag meegenomen worden.

Pannofenstrasse 11, 47533 Kleef, Tel. 0049 2821 975446

Reuzeglijbaan ï Klimstellingen op 4 hoogtes
Rommelmarkt ï Peuterhoek

Kinderverjaardagen ï Ontbijtbuffet ï Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro

www.k
leoland.de
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FabrieksverkoopFabrieksverkoop

In ons assortiment vindt u:

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

Originele Nappo & het geliefde Moritz-ijs confectie. 

Verder zijn er bij ons:

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

fruitgum, lollies, partysnacks,

waterijs, pralines en natuurlijk nog veel meer! 

Laat u zich verrassen.

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

44145 Dortmund
Steigerstr. 16
Openingstijden:
di. – zo. 10 - 17 uur
do. 10 - 20 uur
za. 12 - 17 uur
ma. gesloten
rondleidingen, 
groepsaanbiedingen:
brauereimuseum-dortmund
@radeberger-guppe.de 
Informatie: 
0049 231 8400200
www.museendortmund.de

BROUWERIJ BELEVENIS DORTMUND

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
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Rommelmarkt •Peuterhoek

Kinderverjaardagen • Ontbijbuffet • Kruipochtend
Zondagen en Feestdagen: Bistro
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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
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  Essen in kerstmagie   

Wanneer geurige glühwein je handen verwarmt, met de geur van vers- 
geroosterde amandelen in de lucht en een feestelijke gloed over het hele 
centrum van Essen, kan dit maar één ding betekenen: de internationale 
kerstmarkt van Essen is weer begonnen. Kijk van 12 november t/m 23 
december uit naar een van de grootste en mooiste markten van het land, 
die uw pre-kersttijd nog mooier en magischer maakt.

De kerstmarkt strekt zich uit over het hele stadscentrum, waarbij u maar 
een paar stappen hoeft te lopen om van plein naar plein te komen. Het 
middelpunt is de Kennedyplatz. Hier kunt u langs de kraampjes wandelen 
onder een sprankelend lichtnetwerk en u laten inspireren door de verschei-
denheid aan producten. Want zoals de naam al aangeeft, komen zo'n 140 
dealers uit 20 verschillende landen uit de hele wereld. Er is ambacht uit 
Afrika, er zijn kerstversieringen uit Israël en sieraden uit de Baltische sta-
ten. In tegenstelling tot veel andere kerstmarkten in Duitsland, hechten de 
organisatoren in Essen nog steeds veel belang aan het feit dat u geschen-
ken en schoonheid ontvangt bij een groot deel van de feestelijk versierde 
stands en niet alleen verbruiksgoederen. Een kruidige glühwein en dam-
pende churros mogen niet ontbreken bij een bezoek aan de kerstmarkt. 
Maar het is de mix die het verschil maakt. Zo kunt u ook een uitstapje 
maken naar vervlogen tijden op de middeleeuwse markt. Hier verkopen 
middeleeuws geklede kooplieden hun lederwaren, sieraden of honingwij-
nen bij fakkellicht en jongleurmuziek.

De internationale kerstmarkt Essen 
dankt zijn uniciteit niet alleen aan de 
verscheidenheid aan goederen van 
over de hele wereld, maar ook aan zijn 
zeer bijzondere verlichting. Sinds de 
jaren 1920 zorgen de Essense Licht-
weken tijdens de adventstijd voor 
een heel bijzondere kerstwandeling 
met wisselende lichtmotieven. Een 
hoogtepunt – vooral voor de jonge 

bezoekers – zijn sinds vorig jaar 
de verlichte dieren uit alle con-
tinenten van de wereld, die  
verspreid door het stadscentrum 
staan. Orka, giraffe, eland en co. 
zijn aanwezig, de ideale motie-
ven voor een familiesouvenir- 
foto van een zeer speciaal bezoek 
aan de kerstmarkt van Essen. Al 
jaren besteden de organisatoren 
aandacht aan duurzaamheid, 
onder meer door het exclusieve gebruik van groene stroom. Om de ener-
giecrisis het hoofd te bieden, wordt dit jaar 20 procent van de elektriciteit 
ten opzichte van het jaar bespaard door de verlichtingstijden te verkorten 
en af te zien van energie-intensieve lichtmodules. Dit doet echter niets af 
aan uw kerstmarktbezoek. Een ideale manier om uzelf te overtuigen van de 
gehele schoonheid van de markt is om een ritje te maken in het lichtrad. 
Hiermee komt men 45 meter hoog boven het centrum van Essen uit. Het 
is aan te raden om de rit te maken als het donker is, dan komt de lichtma-
gie, die deel uitmaakt van de internationale kerstmarkt Essen, nog beter 
tot haar recht.  

Internationale kerstmarkt Essen
12 november t/m 23 december 2022

20 november 2022 blijft de markt gesloten
Koopzondag op 11 december 2022

visitessen.de/weihnachten

Essense Lichtweken
30 oktober 2022 t/m 8 januari 2023

visitessen.de/lichtwochenSi
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 Speciale 

  tentoonstelling

   tot 

8 JAN. 2023

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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openingstijden: di–zo, 10–18 uur
Snelweg A 3 + A 46. Op 15 min. afstand van Düsseldorf
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Beleef een tijdreis door
4 miljoen jaar geschiedenis

van de mens!

Neanderthal Museum
Talstr. 300 · 40822 Mettmann

15%
gezinskorting

op de

entreeprijs

Tickekek ts ook online verkr
ijg

ba
ar

!

Bezoek Europa‘s grootste 
steentijd speeltuin, wilde 
dieren en nog veel meer!

9 november 2022 
t/m 7 mei 2023

pracht en ondergang

   

met kaarsmagie  

en engelenhaar

Niederrheinisches Museum 
für Volkskunde und 
Kulturgeschichte e.V. Kevelaer 

Hauptstraße 18 
47623 Kevelaer
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es Museum Kevelaer

27 november 2022

t/m 15 januari 2023

   

met kaarsmagie  

en engelenhaar

Niederrheinisches Museum 
für Volkskunde und 
Kulturgeschichte e.V. Kevelaer 

Hauptstraße 18 
47623 Kevelaer
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es Museum Kevelaer

27 november 2022

t/m 15 januari 2023

Ke 
s  op

 het spo r

KOLUMBA  

»making being here enough« 

Locatie & Subject 

Kunstmuseum van het 
Aartsbisdom Keulen 

dagelijks m.u.v. dinsdag  
12 tot 17 uur 
www.kolumba.de
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www.weihnachtsmarkt-moyland.de

Openingstĳden Kerstmarkt

Woensdag  13 – 21 uur
Donderdag 13 – 21 uur
Vrĳdag  13 – 21 uur
Zaterdag  11 – 21 uur
Zondag  11 – 20 uur

   
  

  
   
     

Entree
Dagkaart € 7,50  

Kinderen en 
jongeren t/m 16 jaar 
gratis.

24e
KUNSTHANDWERKER
KERSTMARKT
07 – 11 dec. 2022
PARK MUSEUM SCHLOSS MOYLAND,

BEDBURG-HAU

Kerstmarkt in Kempen
tijdens alle 4 adventsweekenden:
op vrijdag van 18 – 22 uur, Buttermarkt
op zaterdag van 11 – 21 uur, Altstadt
op zondag van 11 – 19 uur, Altstadt
11 dec. 2022 koopzondag

Kerstbosje op de Judenstraße,
Kuhstraße en Peterstraße

Kerstbosje onder de sterrenhemel

Kerstflair

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

 Klasse en Massa expositie & Paardenshow & Kerst  

Cavalluna - Paardenshow
Deze succesvolle show ’Cavalluna - Geheimnis der Ewigkeit’ is in binnen- 
buitenland gestart. De interactie van in totaal 53 paarden, een ezel en  
voor het eerst een hond, hun ruiters en een internationaal dansen- 
semble zal het publiek vermaken met verschillende rijdisciplines en 
spectaculaire showacts. Dompel jezelf onder in een spannend avontuur en  
ervaar spectaculaire rijkunst tegen de achtergrond van prachtige exotische 

landschappen met kleurrijke 
dorpjes, pittoreske kustlijnen, 
tropische bossen en archaïsche 
tempels. 
 
Meer informatie op 
www.cavalluna.com.

Kunststof design in het dagelijks leven
LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau, Oberhausen
Kunststoffen zijn een integraal onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Onlosmakelijk verbonden 
met industriële massaproductie, begeleiden ze technische ontwikkelingen en openen ze ondenkbare 
ontwerpmogelijkheden. Of het nu gaat om Volksempfänger, Trabant, Panton-stoel, Bobby Car of iMac: 
plastic producten zijn onderdeel geworden van het collectieve geheugen en hebben nu ook hun weg 
gevonden naar het museum.
De tentoonstelling ‘Klasse en Massa’ toont van 25 okt. 2022 t/m 23 dec. 2023 de vele mogelijkheden 
van goedkope vervangers en massaproducten tot hightech componenten en designiconen. De voorwerpen 
die in het museum terecht zijn gekomen vertellen hun verhaal en beantwoorden de vraag wat er van  
hen is geworden – als afval in het milieu of object in het museum. 

Meer informatie op www.industriemuseum.lvr.de/klasseundmasse

Speelgoedrobot „M
r. M

achine“ , USA 1961-1977,  
©

 LVR-Industriem
useum

, Foto: Jürgen Hoffm
ann



12 - NordRhein-Ruhr NL - herfst/winter 2022/2023

  Kunsthandwerkmarkt & Concerten  

Merken uit de beste familie

Herfsttijd is
biscuittijd!
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Bij ons vindt u nu al Kerstgebak 
in heerlijke verscheidenheid.

bij aankoop vanaf € 10,- productwaarde. Gelieve VOOR betaling  

tonen. Slechts een kortingsbon per persoon. De koop in onze  

FACTORY OUTLETs alleen in huishoudhoeveelheden. Niet i.c.m 

andere actietegoedbonnen en andere prijsacties. Op de koop van  

tegoedbonnen wordt geen korting gegeven. Geldig tot 31 dec. 2022

Ruimere openingstijden  

op zaterdagen!

DeBeukelaer FACTORY OUTLET Kempen:  
Arnoldstraße 62  .  47906 Kempen  .  Tel.: (0049) 2152 8957135   
Openingstijden: Ma. – Vr. 9 – 18 uur  .  Za. 9 – 13 uur   
www.debeukelaer.com/outlet

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

Geniet van een premium 
kunsthandwerkermarkt  
in een unieke ambiance! 
Van vrijdag 25 november tot en met zondag  
27 november 2022 nodigt de schauinsland- 
reisen Lichtermarkt in het Landschaftspark 
Duisburg-Nord u uit om langs het mooiste 
handwerk te struinen. Meer dan 100 ambachts-
lieden presenteren hun creaties in de unieke 
sfeer van de verlichte ijzer- en staalfabriek en de 
ijzersmelterij is uitgerust met historische ma-
chines en elegante architecturale verlichting. 
Tickets zijn voor het hele evenemententerrein 
vereist (buitenterrein, ijzersmelterij). Tijdens het 
evenement zijn tickets ter plaatse verkrijg-
baar in het landschapspark bij de ingang van de  
schauinsland-reisen Lichtermarkt. Info. op pag. 3 
en zie foto voorpagina, www.lichtermarkt.ruhr. 

Adres en parkeren: Emscherstraße 71, 
47137 Duisburg. Parkeren is gratis.

Concertbelevenissen 
SparkassenPark 
Mönchengladbach

Het SparkassenPark is de locatie in het hart van 
de stad Mönchengladbach waar grootschalige 
openluchtevenementen plaatsvinden. Nationale 
en internationale kunstenaars komen er al vanaf 
2006. Het SparkassenPark heeft de afgelopen 
twee jaar  de coronapandemie getrotseerd met 
het bekroonde strandstoelconcept en liet dui-
zenden mensen genieten van onvergetelijke 
concertmomenten.  Als winnaar van de German 
Tourism Award 2020 en de innovatieprijs  
"Rheinland genial" 2020 gaf het SparkassenPark- 
team een onderscheidingsteken.
De openluchtconcerten 2022 rond het concert 
van Imagine Dragons met ruim 20.000 bezoekers 
toonden duidelijk het belang aan van Mönchen- 
gladbach als belangrijke locatie in de concert- 
industrie. Voor alle shows en de EK's Hockey 
in 2023 zie www.sparkassenpark.de.

Colofon  
NordRhein-Ruhr

Uitgave: 
Van Oosten Uitgeverij: Postbus 22, 6573 ZG, 

Beek-Ubbergen, Tel.: +31 634216971,
 E-mail: lezers@nordrhein-ruhr.nl  

Vormgeving: 
www.n-dsein.nl, Amersfoort

Foto voorpagina: 
Lichtermarkt,  

Landschaftspark Duisburg-Nord 
 

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.
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  Kerstmarkt, Natuur & Recreatie  

Keulse Havenkerstmarkt  
bij het Chocolademuseum
Van 18 t/m 23 december kunt u de moderne en 
stijlvolle martieme kerstmarkt met schilderachti-
ge coulissen bezoeken. Deze is direct aan de Rijn te 
vinden, bij het Chocolademuseum.  70 kraampjes 
zijn te vinden in sneeuwwitte pagodetenten, die 
eruitzien als heuse scheepszeilen. Hoogwaar dige 
producten en kunstnijverheid, een leuk programma 
en hapjes en drankjes uit de hele wereld, heerlijke 
glühwein bij het imposante houten driemaster- 
schip. Een gevarieerd cultuur- en animatiepro-
gramma, van shanty tot klassieke kerstliederen, 
onderstreept enerzijds de levendige havensfeer en  
anderzijds de kerstsfeer. Aansluitend is er vanaf 
26 december Nieuwjaarsmarkt naast het nieuwe 
reuzenrad. Openingstij den: dagelijks 11-22 uur, 
vr.-za. tot 22 uur (dodenherdenking 20 nov. pas 
vanaf 18 uur open). Gratis toegang. Meer informa-
tie op www.hafen-weihnachtsmarkt.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.

Sauna Finlantis
Deze sauna is een op het noorden geïnspireerde  
saunawereld met Finse saunatraditie. In de grote 
Panorama-buitensauna (80°) met unieke opgiet-
ceremonies is de sfeer ontspannen. De Sole-Sauna 
wordt gekenmerkt door gekleurd licht en een zilte 
atmosfeer. De temperatuur bedraagt hier 70-80 
graden – ideaal voor beginners. In de klassieke  
Laplandsauna lopen de temperaturen echter tot  
90 graden op. Wie houdt van een hoge lucht- 
vochtigheid, mag ons stoombad niet overslaan. 
Het 40 m2 buitenzwembad en het direct aangren- 
zende NetteBad zorgen voor de nodige verfrissing. 
Royale rustruimte gelegen op de open ligweide  
en het restaurantdeel FinLounge bieden veel 
plaats voor ont spanning. Bezoek ook het 'hart 
van de buitenplaats' LaaVu: een gemoedelijke 
beschutte hut met stookplaats. Ook kunt u zich 
laten verwennen met een lekkere massage in 
wellness omgeving FinSpa. Nadere informatie op 
www.finlantis.de
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  Kloster Graefenthal, Exposities & Shoppen  

HET ONDERGRONDSE 
AVONTUUR IN RAMSBECK

Sauerländer Besucherbergwerk
www.sauerlaender-besucherbergwerk.de

Een belevenis bij goed en slecht weer.

Ontdek de wereld van de mijnwerkers in de in 
1974 gesloten ertsmijn. Een bijzonder hoogtepunt 
is de rit de mijn in met het hobbelende mijntreintje.
Een interessante expositie toont er werktuigen, 
machines en fl onkerende mineralen.
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BARBARA KLEMM
Zwart-wit is genoeg kleur
Foto’s 1967 t/m 2019
22 jan.–7 mei 2023
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Parket & Laminaat
Planken vloeren
Linoleum
ROZIJN PARKET
Kleverstr. 54
47559 Kranenburg (D)
Tel.: +49/2826-92283

www.rozyn.de

C A D E AU-I D E E Ë N 
V O O R  S T R A L E N D E  O G E N  V I N D 

J E  B I J  O N S

Minto
K E R S T  I N

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. U kunt het 
overzicht direct zien door de QR-code die hiernaast staat te scannen.   

Female View –  
vrouwelijke modefotografen
De tentoonstelling richt zich op modefotografie van vrouwen.  
Dit medium werd decennialang vormgegeven door vrouwelijke  
fotografen, van wie de meeste voor tijdschriften als Harper’s Bazaar 
en Vogue werkten en zo invloed uitoefenden op de stijl van hun 
tijd. In veel tentoonstellingen over modefotografie lag de nadruk 
tot dusver op de mannelijke visie op het vrouwelijk lichaam. Toch 
zijn de bekijkers van deze beelden meestal vrouwen. In dit verband 
kunnen ook de sociale en politieke veranderingen in de afbeeldingen 
van het lichaam en de mode van de verschillende decennia worden 
nagegaan. De productie van modebeelden is tegenwoordig veelzij-
diger dan in de 20e eeuw. Meer informatie op www.moyland.de.

Lilian Bassm
an, Barbara M

ullen, rond 1952/1994, Silbergelatine
©
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burg
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1. Interessegebied 3. Plattegrond
2. Locatie

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

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

(soon available in french)
NL ENDE

Onze periodieke nieuwsbrief met actuele aanvullende evenementen ontvangen?
Scan dan deze QR-code of bezoek www.nordrhein-ruhr.info/contact

  Meer info wop www.nordrhein-ruhr.info  

4. Evenementenkalender 5. Op trefwoord



www.kulturinfo.ruhr

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