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Daguitstap

Kunst en Landschap in Nordrhein-Westfalen
zondag 22 april 2012
Beste vrienden,
Voor onze jaarlijkse uitstap gaan we het deze keer terug in het buitenland zoeken. De hoofdbrok
van onze uitstap is het schitterend duo museum van Insel Hombroich en Raketenstation in de
buurt van Düsseldorf. Afstand ongeveer 160 km.
Het Insel Hombroich museum is gelegen in een parklandschap langs de oevers van een riviertje.
De collectie, gaande van antieke kunst uit China tot moderne Westerse meesters, is
ondergebracht in een aantal pareltjes van paviljoenen verspreid over het domein. Het is een
uniek geheel.
Het zustermuseum is ondergebracht op een voormalige Navo-basis van kruisraketten. Naast de
militaire infrastructuur werd prachtige architectuur neergezet waaronder het imposante paviljoen
van Tadao Ando. De collectie bestaat uit ongeveer 500 stukken Japanse kunst van de 12° tot de
20° eeuw, bijeengebracht door het echtpaar Victor en Marianne Langen. Daarnaast ook Westerse
schilderkunst van begin 20° eeuw. Een verbluffende ervaring.
Op de heenweg rijden we door een landschap dat door de bruinkoolwinning drastisch is
omgevormd. We komen onder de indruk van de gigantische inspanning die wordt geleverd om
het bruine goud in open mijnen naar boven te halen. Op twee uitkijkpunten ervaren we de
verbijsterende impact van deze industrie. In een informatiecentrum in het kasteel Paffendorf
krijgen we een overzicht van de nijverheid via een tentoonstelling.
De reis wordt afgesloten met een avondmaal op het drielandenpunt in Vaals.
Het programma van ons bezoek is dus als volgt :
7.30 u. Vertrek met de bus aan de parking van het zwembad Netepark, Vorselaarsebaan.
Bezoek aan de bruinkoolontginningen in de buurt van Jülich (voorbij Aken). We
doen twee uitkijkpunten aan : Inden en Elsdorf.
10.30 u. Bezoek Schloss Paffendorf in Bergheim. Tentoonstelling over bruinkoolwinning
in de streek.
Gelegenheid tot koffie.
12.00 u. Bezoek aan Museum Insel Hombroich.
Het combiticket voor dit en het volgende museum is niet goedkoop (20 €) maar
je kan in het cafetaria genieten van een gratis eenvoudige, bucolische lunch. Dat
is dan ook het eerste wat we gaan doen alvorens in de paviljoenen van het park
rond te dwalen. Voor de wandeling in het park doe je best stevige schoenen aan.
Meer informatie op http://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Insel_Hombroich
15.15 u. De bus voert ons naar het Raketenstation voor een bezoek aan de
Langenfoundation. Je kan er ook te voet naar toe wandelen in ongeveer 15
minuten.
Meer informatie op www.langenfoundation.de.
16.30 u. Verzamelen geblazen voor de terugreis.
17.45 u. Avondmaal in restaurant Wilhelminatoren aan het drielandenpunt in Vaals.
Dit avondmaal (aperitief –voorgerecht –hoofdgerecht –koffie –een biertje of
frisdrank) is inbegrepen in de prijs.
Wil bij inschrijving specificeren wat je als voor- en hoofdgerecht kiest :
Limburgse paté of groentesoep; varkenshaasje of duo van vis.
De Wilhelminatoren kan beklommen worden (er is ook een lift) voor een weids
uitzicht.
19.30 u. Vertrek naar Herentals, waar we rond 21.00 uur aankomen.
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Kostprijs : leden : 61 € ; niet-leden : 65 € (museum inbegrepen ; dranken niet inbegrepen)
Inschrijven vóór donderdag 12 april 2012 door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en
storten van de verschuldigde som op rekening 413-2091331-68 van Davidsfonds Herentals.
Maximum 50 deelnemers.
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