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Van  
BEGAS HAUS  

tot Vogelsang IP 

alle musea  
voor u  

op een rij

Het nieuwe combiticket 
voor 28 musea in het hart  

van de Euregio Maas-Rijn

naar het  
museum!

naarhetmuseum.eu
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De deelnemende musea: 

BEGAS HAUS – Museum für Kunst  
und Regionalgeschichte Heinsberg

Burgenmuseum Nideggen

Columbus earth center Kerkrade

Continium discovery center Kerkrade

Cube design museum Kerkrade

De Vondst Heerlen

Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich

ENERGETICON Alsdorf 

IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst Eupen

KuK der StädteRegion Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster

Leopold-Hoesch-Museum Düren

Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen

LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller Euskirchen

Museum Vieille Montagne Kelmis

Museum Zinkhütter Hof Stolberg

Museum Zitadelle Jülich

Nederlands Mijnmuseum Heerlen

Papiermuseum Düren

Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur

SCHUNCK Heerlen

Stadtmuseum Düren

Stadtmuseum Eupen

Suermondt- Ludwig-Museum Aachen

Thermenmuseum Heerlen

Töpfereimuseum Raeren

Vogelsang IP Schleiden

KUNST HISTORIE NATUUR & 
TECHNOLOGIE

Düren

Nideggen

Stolberg

Monschau

Schleiden

Euskirchen
Zülpich

Mechernich

Eupen

Raeren
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Luik

Aken
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Maastricht

B

Heinsberg

NL
D

1

3

7

18

20

12

23

17

2
21

15

14

28

10

9

24

27

16

11

25
13

8

19

22 26

6

4
5

2



4 5

Kent u het museum Vieille Montagne in Kelmis, het 
SCHUNK Museum in Heerlen of de Römerthermen in  
Zülpich? Het zijn slechts drie van de 28 musea in het  
hart van de Euregio Maas-Rijn die met één enkel nieuw 
combiticket toegankelijk zijn. Of het nu om kunst,  
geschiedenis of natuur en technologie gaat, deze musea 
hebben voor iedereen wat te bieden.

4 musea in de Belgische Oostkantons, 
7 in Nederlands Limburg 
en 17 in de regio Aken.

Bent u nieuwsgierig geworden? U betaalt eenmalig  
25 euro en ontvangt dan ons combiticket, dat toegang tot  
alle 28 musea biedt (geldig tot 31 december 2021). 

Het combiticket is niet alleen in alle deelnemende  
musea verkrijgbaar, maar ook online op onze website 
www.naarhetmuseum.eu.

Dit initiatief ontstond in 2017 in de regio Aken met  
8 kunstmusea. We zijn er trots op u vanaf september  
2019, in samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap 
van België en de Nederlandse provincie Limburg,  
28 musea in de regio Aken en het Belgisch-Nederlandse 
grensgebied in één bundel te kunnen aanbieden.

Het is onze doelstelling om niet alleen de inwoners van  
de Euregio Maas-Rijn over onze grenzen heen beter  
met ons veelzijdige museumaanbod bekend te maken, 
maar ook onze gasten van buitenaf.

„auf ins museum! op naar het museum!“ wordt langzaam 
een begrip met merkwaarde. Door grensoverschrijdende 
samenwerking en networking komen we weer een stuk 
dichterbij de vervulling van onze grote wens, de gezamen-
lijke euregionale Museums Card.

We nodigen u van harte uit om met het combiticket op  
ontdekkingstocht te gaan. Veel plezier bij het verkennen 
van onze Europese regio. En vergeet daarbij vooral niet  
om ook over de grens te gaan kijken!

Klaus Kaiser

staatssecretaris voor 
cultuur en wetenschap 
in de deelstaat  
Noordrijn-Westfalen

Isabelle Weykmans

minister van cultuur, 
sport, werkgelegen-
heid en media in de 
Duitstalige Gemeen-
schap van België

Ger Koopmans 

gedeputeerde  
voor cultuur in de 
Nederlandse  
provincie Limburg

auf ins 
museum!

naar het 
museum!
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BEGAS HAUS 
MUSEUM FÜR KUNST UND  
REGIONALGESCHICHTE 
HEINSBERG

Kunst- en streekgeschiedenis

In een boeiende rondgang door het 
museum worden twee thema’s opgepakt. 
Schilderijen en beeldhouwwerken uit vier 
generaties van de kunstenaarsfamilie 
Begas worden met hoogtepunten uit de 
streekgeschiedenis verbonden.

BURGENMUSEUM  
NIDEGGEN

Belangrijke laatmiddeleeuwse  
residentiële burcht

In de expositieruimtes van het kasteel- 
museum Nideggen kunnen bezoekers een 
culturele tijdreis door het dagelijks leven in  
de burcht maken. Daarbij worden de middel- 
eeuwse handelscultuur, het ridderbestaan  
en de kastelenbouw eveneens belicht.

Trägerverein Museum Heinsberg e.V.

BEGAS HAUS – Museum für Kunst  
und Regionalgeschichte Heinsberg 

Hochstraße 21, 52525 Heinsberg 
Duitsland

Tel.: +49 2452 977690

www.begas-haus.de

Dinsdag t/m zaterdag: 14-17 uur 
Zondag: 11-17 uur 
Maandag gesloten

Burgenmuseum Nideggen 

Kirchgasse 10, 52385 Nideggen 
Duitsland

Tel.: +49 2427 6340

www.burgenmuseum-nideggen.de

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 

Maandag gesloten, behalve op  
officiële Duitse feestdagen

 Rolstoeltoegankelijk  oplaadpunt e-bikes  café Samocca  Parkeerplaats voor het kasteel  museumshop  café-restaurants
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COLUMBUS EARTH CENTER

Een onvergetelijke f ilmervaring! 

Kom naar Columbus earth centers’  
speciale filmtheater en bekijk de aarde 
door de ogen van een astronaut.

CONTINIUM  
DISCOVERY CENTER

Ontdek het zelf in Continium  
discovery center

Continium is een interactief doe- en  
ontdekmuseum waar je handen en ogen 
tekort komt voor alle leuke doe-stations  
waarmee je uitvindt hoe de wereld werkt.

Columbus earth center

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade 
Nederland

Tel.: +31 45 5676020

www.columbusearthcenter.nl

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten

Continium discovery center

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade 
Nederland

Tel.: +31 45 5670809

www.continium.nl

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten   

 Gratis parkeeren   Brasserie M  museumshop  rolstoeltoegankelijk  Gratis parkeeren  Brasserie M  museumshop  rolstoeltoegankelijk
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CUBE DESIGN MUSEUM

Cube is een museum volledig 
gewijd aan design.

Cube design museum is het eerste  
museum van Nederland volledig gewijd 
aan design. Een bezoek aan Cube geeft 
inzicht in het proces van design, inspireert 
en stimuleert het actief meedenken.

DE VONDST

De plek waar je archeologie  
beleeft!

Hier beleef je het proces dat een  
archeologische vondst doorloopt. Vanaf  
de vindplaats tot aan de tentoonstellling  
in de museumvitrine. Het is dé plek voor  
iedereen die nieuwsgierig is naar  
archeologie!

Cube design museum 

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade 
Nederland

Tel.: +31 45 5676010

www.cubedesignmuseum.nl

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten

De Vondst 

Raadhuisplein 20, 6411 HK Heerlen 
Nederland

Tel.: +31 45 5605002

www.devondst.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur 
Zaterdag & zondag: 12-17 uur 
Maandag gesloten

 Gratis parkeeren   Brasserie M  museumshop  rolstoeltoegankelijk  Café  rolstoeltoegankelijk
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DEUTSCHES GLASMALEREI- 
MUSEUM LINNICH

Glasschilderkunst uit  
de 20e en 21e eeuw

Het Deutsche Glasmalerei-Museum  
Linnich is het enige museum voor  
glasschilderkunst in Duitsland.  
Met ca. 1.400 m2 oppervlakte is het  
geheel aan geschiedenis en techniek  
van de glasschilderkunst gewijd.

ENERGETICON

ENERGIE-ERLEBNIS-MUSEUM in 
de voormalige mijn Anna

Gehuisvest in de gebouwen van een  
voormalige steenkolenmijn maakt het  
ENERGETICON inzichtelijk hoe de overgang 
van fossiele naar regeneratieve energie- 
winning verloopt. Ook als klimaatneutrale 
producent van energie voor het eigen  
gebruik.

Deutsches

Glasmalerei-Museum

Linnich

Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich

Rurstraße 9–11, 52441 Linnich 
Duitsland

Tel.: +49 2462 99170

www.glasmalerei-museum.de 

Dinsdag t/m zondag: 11-17 uur

ENERGETICON 

Konrad-Adenauer-Allee 7, 52477 Alsdorf 
Duitsland

Tel.: +49 2404 599110

www.energeticon.de

Dinsdag t/m zondag: 11-17 uur 
Maandag gesloten

 Rolstoeltoegankelijk

 Museumrestaurant/café “Eduard”  museumshop  gratis parkeeren  gedeeltelijk 

rolstoeltoegankelijk  bereikbaar met de Euregiobahn RB 20 (Alsdorf-Busch)
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IKOB – MUSEUM FÜR  
ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Actuele ontwikkelingen  
in de hedendaagse kunst

Aan de hand van regelmatig wisselende  
tentoonstellingen toont het museum 
actuele ontwikkelingen in de hedendaagse 
kunst.

KUK  
KUNST- UND KULTURZENTRUM  
DER STÄDTEREGION AACHEN

Forum voor  
internationale fotografie

In wisselende, niet zelden exclusieve  
exposities presenteert het KuK in een  
historisch pand in Monschau fotografie  
van wereldklasse. Het is tevens een  
ontmoetingsplaats voor internationaal  
netwerken.

IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst

Rotenberg 12b, 4700 Eupen 
België

Tel.: +32 87 560110

www.ikob.be

Woensdag t/m zondag: 13-18 uur 
Maandag & dinsdag gesloten

KuK – Kunst- und Kulturzentrum  
der StädteRegion Aachen 

Austraße 9, 52156 Monschau 
Duitsland

Tel.: +49 2472 803194

www.kuk-monschau.de

Dinsdag t/m vrijdag: 14-17 uur 
Zaterdag & zondag: 11-17 uur 
Maandag gesloten

 Parkeerplaatsen beschikbaar  rolstoeltoegankelijk  Kleine verkoopbalie voor publicaties  betaald parkeren direct rond het museum mogelijk
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KUNSTHAUS NRW  
KORNELIMÜNSTER

Hedendaagse kunst in  
barokke omgeving

Het Kunsthaus NRW in de voormalige  
rijksabdij Aken-Kornelimünster biedt een 
kijk op het verleden, het heden en de  
toekomst van de kunst in Noordrijn- 
Westfalen.

LEOPOLD-HOESCH-MUSEUM 
DÜREN

Kunstbeleving voor het hele gezin

Het Leopold-Hoesch-Museum is een  
kunstmuseum met accent op de klassieke 
moderne kunst, het expressionisme, het  
constructivisme en de naoorlogse moderne 
kunst.

Kunsthaus NRW Kornelimünster 

Abteigarten 6, 
52076 Aken- Kornelimünster 
Duitsland

Tel.: +49 2408 6492

www.kunsthaus.nrw

Donderdag t/m zaterdag: 14-18 uur 
Zondag: 12-18 uur 
Maandag t/m woensdag gesloten

Leopold-Hoesch-Museum Düren

Hoeschplatz 1, 52349 Düren 
Duitsland

Tel.: +49 2421 252561

www.leopoldhoeschmuseum.de

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Donderdag: 10-19 uur 
Maandag gesloten 
Elke 1e zondag van de maand om 15 uur 
een openbare rondleiding.

 Museumshop  café  rolstoeltoegankelijk

 Gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk  parkeerplaats  cafés op de Markt  

 wandelroute naar de “Klause"
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LUDWIG FORUM  
FÜR INTERNATIONALE 
KUNST

Hedendaagse kunst uit  
de collectie Ludwig

Het Ludwig Forum für Internationale 
Kunst is een interdisciplinair instituut  
voor hedendaagse kunst met een  
aantrekkelijk tentoonstellings- en  
activiteitenprogramma.

LVR-FREILICHTMUSEUM  
KOMMERN

Geschiedenis van binnenuit  
beleven

Een tijdreis die 500 jaar teruggaat in de  
tijd. In 75 boerderijen, werkplaatsen, wind-  
en watermolens beleeft de bezoeker van  
binnenuit hoe de mensen in het Rijnland  
ooit geleefd en gewerkt hebben.

Ludwig Forum für Internationale Kunst 

Jülicher Straße 97–109, 52070 Aken 
Duitsland

Tel.: +49 241 1807104

www.ludwigforum.de

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten

LVR-Freilichtmuseum Kommern 

Eickser Straße, 53894 Mechernich-Kommern 
Duitsland

Tel.: +49 2443 99800

www.kommern.lvr.de

Zomer (april tot oktober): 9-19 uur 
Winter (november tot maart): 10-17 uur 
24 & 31 december: 10-14 uur 
25 & 26 december & 1 januari: 11-17 uur

 LUFO-park  café  bibliotheek  rolstoeltoegankelijk

 Parkeerplaatsen  museumshop  restaurant “Zur Post”  restaurant “Watteler” (alleen in 

de zomer)  kiosk  historische dorpswinkel  museumwinkel  rolstoeltoegankelijk terrein
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LVR-INDUSTRIEMUSEUM 
TUCHFABRIK MÜLLER

Historische lakenfabriek  
met werkende machines

Als een Doornroosje-kasteel uit de slaap 
gewekt, ziet het er in de lakenfabriek niet 
alleen zo uit als 100 jaar geleden, het  
ruikt en klinkt er net zo. De belangrijkste  
machines lopen er nog elke dag en één 
keer in de maand de stoommachine 
bovendien.

MUSEUM VIEILLE MONTAGNE

Neutral-Moresnet,  
van Altenberg tot Zink

Laat u verassen door de curieuze  
geschiedenis van Neutraal-Moresnet,  
die herleeft op de plek waar die ooit  
geschreven werd. Van Altenberg tot  
Zink interactief, spannend en voor jong  
en oud.

LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller 

Carl-Konen-Straße 25, 53881 Euskirchen- 
Kuchenheim, Duitsland

Tel.: +49 2234 9921555  
(culturele informatie Rijnland)

www.industriemuseum.lvr.de

Dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur, zaterdag  
& zondag: 11-18 uur, maandag gesloten.

Lakenfabriek alleen met rondleiding toe- 
gankelijk: dinsdag t/m zaterdag om 11, 14 
en 15.30 uur. Zon: 11-16 uur elk heel uur.

Museum Vieille Montagne

Lütticher Straße 278, 4720 Kelmis 
België

Tel.: +32 87 657504

www.mvm-kelmis.be

Woensdag t/m zaterdag: 10-17 uur 
1e en 3e zondag van de maand: 10-17 uur

Maandag, dinsdag, 26 dec 2019, 20 feb 2020 
en feestdagen (B) gesloten

 Parkeerplaatsen  museumshop  grote speeltuin  gedeeltelijk rolstoeltoegan- 

kelijk   cafetaria met koude dranken en koffiespecialiteiten  open op zondag.  Parkeerplaatsen  museumshop  audioguide  rolstoeltoegankelijk 

mvm
MUSEUM VIEILLE MONTAGNE
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MUSEUM  
ZINKHÜTTER HOF

Geschiedenis actief herbeleven

De museumcollectie is geheel opgebouwd 
rond de thema’s messing- en zinkindustrie,  
de naaldenfabricage in Aken en de  
mobiliteitsgeschiedenis van de streek.  
In wisselende exposities komen ook 
aangrenzende thema’s aan bod.

MUSEUM  
ZITADELLE JÜLICH

Renaissanceslot en vesting

Romeinse tijd, renaissance en romantiek – 
het zijn epochen die in het citadelmuseum  
Jülich weer tot leven komen. De goed be-
waard gebleven vesting met hertogelijk slot 
kan per rondleiding bezichtigd worden.

Museum Zinkhütter Hof 

Cockerillstraße 90, 52222 Stolberg 
Duitsland

Tel.: +49 2402 903130

www.zinkhuetterhof.de

Dinsdag t/m vrijdag: 14-17 uur 
Zaterdag: 14-18 uur 
Zondag: 10-18 uur 
Maandag gesloten

Museum Zitadelle Jülich 

Schlossstraße, 52428 Jülich, Duitsland

Tel.:  +49 2461 937680

www.museum-zitadelle.de

April tot oktober:  
Maandag t/m vrijdag: 14-17 uur    
Zaterdag, zon- en feestdagen: 11-18 uur

November tot maart:  
Zaterdag: 14-17 uur, zondag: 11-17 uur 
Op feestdagen gesloten

 Parkeerplaatsen  gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk  Parkeren: ingang Düsseldorfer Straße
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NEDERLANDS  
MIJNMUSEUM

Verdiep je in het Nederlands 
mijnverleden

In de laatst overgebleven mijnschacht van 
Nederland ontdek je alles over het mijn- 
verleden. Je maakt een boeiende tijdreis 
naar het ontstaan van steenkool tot en met 
de sluiting van de laatste mijn.

PAPIERMUSEUM DÜREN

Een kijk in de geschiedenis  
van het papier 

In het papiermuseum in Düren neemt de 
bezoeker een kijk in de geschiedenis en  
de toekomst van het materiaal papier en  
zijn productiemethoden.

Nederlands Mijnmuseum 

Mijnmuseumpad 2, 6412 EX Heerlen 
Nederland

Tel.: +31 45 5713707

www.nederlandsmijnmuseum.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 10.30-16 uur 
Zaterdag & zondag: 10.30-14 uur 
Maandag gesloten

Rondleidingen: 
Dinsdag t/m vrijdag: 11 en 13.30 uur 
Zaterdag & zondag: 11 uur

Papiermuseum Düren 

Wallstraße 2–8, 52349 Düren, Duitsland

Tel.: +49 2421 252561

www.papiermuseum-dueren.de

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Donderdag: 10-19 uur 
Maandag gesloten

Elke zondag 13-16 uur: traditioneel  
papierscheppen / elke 1e zondag van de 
maand 14 uur: publieke rondleiding /  
Elke 3e zondag van de maand 11.30 uur: 
gezinsrondleiding

 Gratis parkeren  museumshop  koffieautomaat  gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk  Museumshop  rolstoeltoegankelijk
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RÖMERTHERMEN ZÜLPICH – 
MUSEUM DER BADEKULTUR

Een duikgang in  
2.000 jaar badcultuur!

De ronde door de expositie begint in het 
best bewaarde Romeinse thermencomplex 
in zijn soort ten noorden van de Alpen. Dan 
gaat het verder door een middeleeuws 
badvertrek om tenslotte in onze heden-
daagse badkamers uit te komen. 

SCHUNCK HEERLEN

Moderne en hegendaagse  
kunst in het Glaspaleis

Het SCHUNCK Glaspaleis is een cultureel 
centrum met een museum voor moderne  
en hedendaagse kunst*, een architectuur- 
instituut, een bibliotheek, alsmede een  
dans- en muziekschool.
*gratis toegang met combiticket

Römerthermen Zülpich – Museum der 
Badekultur 

Mühlenberg, 53909 Zülpich 
Duitsland

Tel.: +49 2252 838060

www.roemerthermen-zuelpich.de

Dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur 
Zaterdag, zon- en festdagen: 11-18 uur 
Maandag gesloten

SCHUNCK Heerlen 

Bongerd 18, 6411JM Heerlen 
Nederland

Tel.: +31 45 5772200

www.schunck.nl

Openingstijden musea: 
Dinsdag t/m zondag: 11-17 uur 
Maandag gesloten

Overige openingstijden: schunck.nl 

 Openbare parkeerplaats voor het museum of op loopafstand (Adenauerparkplatz)  

 museumshop met ijsverkoop rolstoeltoegankelijk

 Museumshop  2x café: Bagels & Beans en Brasserie Mijn Streek (bib gourmand)  

 gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk
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STADTMUSEUM DÜREN

Expositie rond geschiedenis  
en samenleving van Düren

Het Stadtmuseum Düren ontstond uit een 
burgerinitiatief met als doelstelling het 
doen van historisch onderzoek en het  
tentoonstellen van de stadsgeschiedenis. 
Ook actuele thema’s komen daarbij aan 
bod.

STADTMUSEUM EUPEN

Stadsgeschiedenis  
uit de doeken gedaan

Twee verschillende gebouwen vormen  
één museum, dat de geschiedenis van de 
lakenproductie met de ontwikkeling van  
het dagelijks leven in de streek, de folklore en 
de bewogen grensgeschiedenis verbindt.

Stadtmuseum Düren 

Arnoldsweilerstraße 38, 52351 Düren 
Duitsland

Tel.: +49 2421 1215925

www.stadtmuseumdueren.de

Zondag: 11-17 uur 
en op afspraak

Stadtmuseum Eupen 

Gospertstraße 52–54, 4700 Eupen 
België

Tel.: +32 87 740005

www.stadtmuseum-eupen.be

Dinsdag t/m zondag: 13-17 uur 
Maandag gesloten

 Parkeerplaatsen bij het museum  rolstoeltoegankelijk (expositie)  Naslagbibliotheek  museumtuin  rolstoeltoegankelijk
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SUERMONDT-LUDWIG- 
MUSEUM

De schatkamer van het  
gemeentelijk kunstbezit

Welkom in het voormalige stadspaleis van 
de schraperfabrikant Eduard Cassalette! 
Hier is een van de grootste gemeentelijke 
kunstcollecties van Duitsland onderge-
bracht.

THERMENMUSEUM  
HEERLEN

Het best bewaarde publieke  
badgebouw in Nederland

Nu in het museum! De nieuwe presentatie 
van het badhuis. We nodigen je uit om een 
nieuwe blik te werpen op dit rijksmonument. 
Dwaal door de restanten van het Romeinse 
badhuis en ontdek de schat van Heerlen.

Suermondt-Ludwig-Museum 

Wilhelmstraße 18, 52070 Aken 
Duitsland

Tel.: +49 241 4798040

www.suermondt-ludwig-museum.de

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten

+ + Opgelet + +  
Wegens renovatie tot voorjaar 2020 gesloten.

Thermenmuseum Heerlen 

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen 
Nederland

Tel.: +31 45 5605100

www.thermenmuseum.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 10-17 uur 
Zaterdag: 10-17 uur 
Zondag: 12-17 uur 
Maandag gesloten 

 Bibliotheek  rolstoeltoegankelijk  Naslagbibliotheekk  museumtuin  rolstoeltoegankelijk
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TÖPFEREIMUSEUM  
RAEREN

Beleef de wereld van Raerens 
pottenbakkers

Het pottenbakkerijmuseum Raeren is de 
wereldwijd meest complete overzichtsten- 
toonstelling rond de geschiedenis van het 
Raerens aardewerk (14e–19e eeuw), dat 
sinds 2017 op de Europese erfgoedlijst 
staat.

VOGELSANG IP

Internationale ontmoetingsplaats  
in het nationaalpark Eifel

Ooit schouwtoneel van het nationaal- 
socialisme, dan jarenlang een Belgisch  
militair oefenterrein en vandaag de dag  
met twee dagelijks geopende  
permanente exposities een internationale 
ontmoetingsplaats in het nationaalpark  
Eifel.

Töpfereimuseum Raeren 

Burgstraße 103, 4730 Raeren 
België

Tel.: +32 87 850903

www.toepfereimuseum.org

Dinsdag t/m zondag: 10-17 uur 
Maandag gesloten

Vogelsang IP 

Vogelsang 70, 53937 Schleiden 
Duitsland

Tel.: +49 2444 915790

www.vogelsang-ip.de

Maandag t/m zondag: 10-17 uur

 Museumshop  gratis parkeeren en café “Haus Zahlepohl” direct tegenover het museum  Café-restaurant met panoramaterras  parkeerplaats  rolstoeltoegankelijk (expositie)
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Colofon

Region Aachen Zweckverband

Rotter Bruch 6, 52068 Aken

Duitsland

Telefoon: +49 241 927 8721-51

Fax:        +49 241 927 8721-20

E-Mail:     info@regionaachen.de

www.regionaachen.de

Redactie: Susanne Ladwein, Julia Schaadt,  

Nina Kohler, Anna Nuß, Jana Schmeißer 

Vormgeving: büro G29 – g29.de

Dit initiatief wordt financieel  

ondersteund in het kader van 

de regionale cultuurpolitiek  

van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.  

Met de “Regionale Kulturpolitik” (RKP) 

ondersteunt de deelstaat NRW  

creatieve projecten die de regionale 

ontwikkeling stimuleren. 

www.regionalekulturpolitiknrw.de 

Het combiticket is geldig tot 31 december 2021.



Region Aachen Zweckverband

www.regionaachen.de

Het combiticket voor de 28 musea in de grensregio.  

Verkrijgbaar bij alle deelnemende musea, bij de  

ticketshops van AN/AZ en online op 

www.naarhetmuseum.eu

Wilt u op de hoogte blijven?  

Abonneer u dan op onze facebook-pagina: 

 aufinsmuseum

Dit project wordt financieel ondersteund door: 

naar het  
museum!

Alle deelnemende musea op een rij:

BEGAS HAUS – Museum für Kunst  
und Regionalgeschichte Heinsberg

Burgenmuseum Nideggen

Columbus earth center Kerkrade

Continium discovery center Kerkrade

Cube design museum Kerkrade

De Vondst Heerlen

Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich

ENERGETICON Alsdorf

IKOB – Museum für Zeitgenössische 
Kunst Eupen

KuK der Städteregion Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster

Leopold-Hoesch-Museum Düren

Ludwig Forum für Internationale Kunst 
Aachen

LVR-Freilichtmuseum Kommern

LVR-Industriemuseum Tuchfabrik Müller 
Euskirchen

Museum Vieille Montagne Kelmis

Museum Zinkhütter Hof Stolberg

Museum Zitadelle Jülich

Nederlands Mijnmuseum Heerlen

Papiermuseum Düren

Römerthermen Zülpich – Museum der 
Badekultur

SCHUNCK Heerlen

Stadtmuseum Düren

Stadtmuseum Eupen

Suermondt-Ludwig-Museum Aachen

Thermenmuseum Heerlen

Töpfereimuseum Raeren

Vogelsang IP Schleiden


