Rondgang
permanente
tentoonstelling
Langs verschillende routes kunt u onze
tentoonstelling ontdekken. De hiernavolgende
rondgang begint op de eerste verdieping:
Speelgoed en historisch klaslokaal
Oude ambachten
Aardewerk uit de regio tussen de
benedenloop van de Rijn en de Maas
Rookcultuur, textiel en huisraad van
metaal en keramiek

Wij zijn

kunst en

cultuur.

Neem nu de trap omlaag naar de begane
grond:
Handwerk
Werken en wonen vroeger
Vervolgens gaan we weer via de trap naar
boven:
Wasafdeling en schutterij

De twee laatste onderwerpen vindt u op weg
terug naar de uitgang:
Bedevaart Maria Kevelaer

e
Niederrheinisches Museum
für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V.
Hauptstraße 18 | 47623 Kevelaer
Tel. 0 28 32 . 95 41 10 | Fax 0 28 32 . 95 41 44

Grafische Kunst en een

info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de

verzameling Rozenkransen

www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de
facebook.com/NiederrheinischesMuseumKevelaer
instagram.com/Niederrheinisches_museum
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Permanente
tentoonstelling
Onze permanente tentoonstelling is zeker
de moeite waard, omdat eenieder er iets kan
vinden dat hem persoonlijk aanspreekt.
De omvangrijke particuliere
speelgoedverzameling van Juliane Metzger
roept bij velen jeugdherinneringen op.
De oude werkplaatsen laten de harten van
mensen die graag met hun handen werken,
sneller kloppen.
Het onderwerp ‘Bedevaart naar Kevelaer’,
is voor mensen uit de streek minstens zo
interessant als voor bedevaartgangers en
toeristen.
En dan ons historisch klaslokaal: dit laat zien

Groter dan u denkt en veelzijdiger dan u kunt geloven!

hoe het vroeger was om naar school te gaan!

Openingstijden

Ons museum

Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het Niederrheinische Museum für Volkskunde
und Kulturgeschichte ligt in het hart van de
bedevaartstad Kevelaer. Het is een van de grootste
museumgebouwen aan de Niederrhein en is
nauw verbonden met de geschiedenis van de
streek op het gebied van volkenkunde, cultuur en
kunstgeschiedenis.

Maandag gesloten.
Het museum is op de volgende feestdagen gesloten
24/12 kerstavond

31/12 oudejaarsdag

25/12 eerste kerstdag

Goede Vrijdag

Toegangsprijzen
Volwassenen

4,00 euro

Volwassenen met korting

2,50 euro

(tot 18 jaar, mensen met beperkingen, scholieren, studenten)
Volwassenen in groepen (vanaf 10 personen)

2,50 euro

Kinderen (vanaf 6 jaar)

2,50 euro

Kinderen met korting

2,00 euro

Kinderen in groepen (vanaf 10 personen)

2,00 euro

Gezinskaart (2 volwassenen + kinderen)

9,00 euro

Schoolklassen en kleuterklassen Kreis Kleve

entree gratis

Het museum documenteert naast boeren- en
burgercultuur, het oude ambacht, de vroomheid
van het volk, het schutterijwezen en de streek- en
stadsgeschiedenis.Het toont tevens producten van
ambachtelijke kunst op verschillende gebieden.
Bijzonder zijn het aardewerk, de omvangrijke
verzameling kopergravures en de bijzondere
speelgoedafdeling. De tijdelijke tentoonstellingen,
die regelmatig plaatsvinden, zijn gewijd aan
cultuurgeschiedenis en kunsthistorische thema’s.

