
ZOM
ER 2021 

ZOM
ER 2021 

VERRIJK JE ZOMER 
IN HET RIJK VAN  

NIJMEGEN

NEEM GRATIS MEE  

ZOM
ER 2021 

Afrika Museum | De Bastei | Museum Het Valkhof | 
MuZIEum | Museumpark Orientalis | Vrijheidsmuseum



VERRIJK JE BLIK IN HET RIJK VAN NIJMEGEN
Welkom in het Rijk van Nijmegen! Hier word je omgeven door levendige historie temidden van 
glooiende natuur. Dwalend door de nauwe, steile straatjes van Nijmegen of tijdens een wandeling 
langs de wijngaarden en over de heuvels van Berg en Dal, waan je je gewoon in het buitenland, 
in ons binnenste buitenland! Temidden van al dit moois stellen zes bijzondere musea hun deuren 
voor je open om je vakantie te verrijken en je horizon te verbreden. Ga mee op pad en ontdek de 
culturele uitjes van het Rijk van Nijmegen.

COLOFON
Deze Museumkrant is een uitgave van Stichting Toerisme & Recreatie Berg en Dal en de musea uit het Rijk van Nijmegen. 
Copyright beeld & tekst berust bij de deelnemende musea. Foto omslag | Vincent van Eijk | Grafisch ontwerp | Studio Spence

NIJMEGEN, OLD CITY, YOUNG VIBE
Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de Romeinen. Zo’n kleine tweeduizend jaar 
geleden streken ze neer op deze strategisch interessante plek. Van een ‘gewone’ heuvel 
aan een rivier maakten zij een bruisende nederzetting: Ulpia Noviomagus Batavorum. 
Ook Keizer Karel de Grote en de Tweede Wereldoorlog hebben een stempel gedrukt op 
de stad. In Museum Het Valkhof vind je de Romeinse schatten die hier zijn opgegraven. 
Een kennismaking met de oudste stad van Nederland begint dan ook in dit museum. 
Ernaast ligt de Bastei, centrum voor natuur- en cultuurhistorie. Hier ontdek je meer over 
de rivier de Waal. Tegenwoordig is Nijmegen een bruisende studentenstad met vele 
knusse terrassen en hippe boetiekjes. In het hart van de historische binnenstad wandel 
je het muZIEum binnen waar je je blik verruimt door de wereld even te beleven zoals 
een slechtziende deze ervaart. En vanuit de stad loop je zo de natuur in en naar de vele 
strandjes! Kijk voor de laatste informatie over Nijmegen op www.intonijmegen.nl 

APPELLATION CONTRÔLÉE
Voor een goed glas wijn hoef je niet naar Frankrijk of Italië. Dankzij de heuvels en de 
bijzondere grondsoort is Wijndorp Groesbeek de bakermat van prachtige wijnen. Proef ze 
bij een van de zes wijngaarden. Groesbeek trekt echter niet alleen wijnliefhebbers: het 
gebied staat ook bekend als belangrijke historische plek uit WO2. De bekende militaire 
operaties Market Garden en Veritable speelden zich hier af. Je ontdekt hier alles over in 
het Vrijheidsmuseum.

BERG EN DAL, ONS BINNENSTE BUITENLAND
Ingeklemd tussen Maas en Waal ligt één van de mooiste gemeenten van Nederland: 
Berg en Dal. Berg en Dal is aantrekkelijk met een overweldigend landschap, rijke 
cultuurhistorie en bijzondere wijnbouw. De grote hoogteverschillen, waar Berg en Dal 
zijn naam aan ontleent, zorgen voor prachtige vergezichten. In deze oase van groen en 
rust vind je twee musea die je laten kennismaken met niet-westerse culturen: het Afrika 
Museum en Museumpark Orientalis. Beide musea hebben een park met een uitgebreid 
buitenprogramma. Leen een fiets bij je bezoek aan het Afrika Museum en volg een van de 
uitgestippelde fietsroutes, of ontdek het gebied te voet. Berg en Dal is wandelgemeente van 
het jaar 2020 en je vindt hier tientallen afwisselende routes door prachtige landschappen. 
Kijk op www.wandeleninbergendal.nl voor alle routes. Minder goed ter been? Ontdek de 
toegankelijke routes geschikt voor een rolstoel in het Rijk van Nijmegen en alle locaties met 
extra aandacht voor toegankelijkheid voor mindervaliden op www.zorgeloosopvakantie.nl.
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GENIET VAN EEN  
ONVERGETELIJKE VAKANTIE!

GROESBEEK

BERG EN DAL

AFRIKA MUSEUM
Postweg 6, Berg en Dal

DE BASTEI
Lange Baan 4, Nijmegen

MUSEUM HET VALKHOF
Kelfkensbos 59, Nijmegen

MUZIEUM
Ziekerstraat 6B, Nijmegen

MUSEUMPARK ORIENTALIS
Profetenlaan 2, Heilig Landstichting 

VRIJHEIDSMUSEUM
Wylerbaan 4, Groesbeek

HET RIJK VAN NIJMEGEN IS ÉÉN 
GROOT FIETS- EN WANDELGEBIED. 
VOOR FIETS- EN WANDELROUTES 
KIJK OP WWW.VISITNIJMEGEN.COM

1

2

3

4

5

6

*

Foto: Jurjen Drenth

Foto: Jurjen Drenth

3



AFRIKA MUSEUM

E
en bezoek aan het Afrika Museum is een volwaardig 

dagje uit voor jong en oud. In het binnenmuseum leer je 

de veelzijdigheid van het Afrikaanse continent kennen bij 

de verschillende tentoonstellingen. Buiten, in het Muse-

umpark, loop je door traditionele woonerven en ontdek je 

wat hedendaagse thema’s als migratie, identiteit en taal 

betekenen. Trek in iets lekkers? Bestel een picknickmand 

met een uitgebreide lunch en zoek een plekje in het 

ruime en groene park. Zin om creatief bezig te zijn? Volg een van de vele 

workshops in het zomeratelier. Na je museumbezoek kun je gratis een 

fiets lenen om de prachtige omgeving van Berg en Dal te verkennen. Er is 

genoeg te zien en te doen! 

WAT IS ER TE ZIEN? 
De vernieuwde vaste opstelling Inspirerend 
Afrika laat de veelzijdigheid van het Afri-
kaanse continent zien. Je ziet een heden-
daags Afrika met een blik op het verleden 
en de toekomst. Laat je meenemen langs 
de diversiteit, dynamiek en complexiteit 
van dit continent, aan de hand van histori-
sche objecten en werk van hedendaagse 
kunstenaars van het continent. Bij de on-
langs geopende tentoonstelling Heden van 
het Slavernijverleden leer je over actuele 
erfenissen van slavernij en kolonialisme in 
Nederland. Bezoek ook BITTER Chocolate 
Stories, een indrukwekkende expositie 
over verhalen van kinderen die gedwongen 
arbeid verrichtten op cacaoplantages in 
West-Afrika.

In het Museumpark maak je kennis met de 
traditionele architectuur van volkeren uit 
Ghana, Lesotho en Mali. Maar de binnen-
kant van deze woonerven is allesbehalve 
traditioneel. Kinderen worden spelenderwijs 
aan het denken gezet over thema’s die erg 
actueel zijn op het Afrikaanse continent. 
Speel Afrikaanse spellen op het centrale 
ontmoetingsplein en bewandel de nieuwe 
beeldenroute over de groene heuvels van 
het Museumpark.

WAT IS ER TE DOEN? 
Tijdens het speciale zomerprogramma 
bij het Afrika Museum, van 10 juli t/m 5 
september, valt er genoeg te beleven! In 
het Museumpark zijn vijf creatieve ateliers 
ingericht waar kids een workshop volgen 
over het creatieve maakproces van een 
object. Kijk aandachtig naar objecten en 
raak geïnspireerd. Onderzoek, ontwerp, 
geef vorm aan, en pas technieken toe bij 
een eigen met de hand gemaakt product! 
Volg een workshop batikken of sjabloneren, 
maak je eigen geupcyclede amulet, weef 

een mandje of borduur bijzondere berber-
motieven. Het kan allemaal in deze zomer-
ateliers. De niveaus van de workshops zijn 
van eenvoudig voor jonge kinderen, tot 
moeilijk voor de gevorderden. 

De liefhebber van natuur haalt zijn hart 
op aan de prachtige, bosrijke omgeving. 
Bezoekers van het museum kunnen gratis 
een fiets lenen na het museumbezoek. 

Om je alvast een handje te helpen heeft 
het Afrika Museum verschillende fietsrou-
tes uitgestippeld tussen 7 en 13 kilometer 
langs bezienswaardigheden. Zo fiets je 
bijvoorbeeld naar het hoogste punt in 
de regio de Duivelsberg, rijd je door de 
wijnvelden in Groesbeek, bezoek je het 
Canadian War Cemetery & Memorial of 
kies je voor het stadcentrum van Nijmegen. 
Trek gekregen na alle activiteiten? Zorg 
dat je bij het reserveren van een tijdslot 
bij het museum ook alvast een rijkgevulde 
picknickmand bestelt met lunch voor het 
hele gezelschap!

VOLG EEN WORKSHOP BATIKKEN OF SJABLONEREN, MAAK JE EIGEN GEUPCYCLEDE 

AMULET, WEEF EEN MANDJE OF BORDUUR BIJZONDERE BERBERMOTIEVEN

‘ Een heerlijke dag in de bosrijke  
en heuvelachtige omgeving bij  
Berg en Dal’1

TE ZIEN
• Inspirerend Afrika (tentoonstelling)
• Religie & Samenleving (tentoonstelling)
• Museumpark
•  t/m 29 augustus | BITTER Chocolate 

Stories 
•  10 juli t/m 5 september | 

Zomerprogramma workshops 
•  vanaf 17 juni | Heden van het 

Slavernijverleden (tentoonstelling)

INFO
Postweg 6, Berg en Dal
reserveer tickets via: 
www.afrikamuseum.nl

OPEN 
di t/m vr van 10.00-17.00 uur; 
za en zo van 11.00-17.00 uur; 
tijdens de landelijke schoolvakanties van 
alle regio’s is het museum ook op de 
maandag open



DE BASTEI

O
ntdek De 

Bastei: Durf jij 

op het glazen 

balkon? De 

Bastei vertelt 

het verhaal 

van het leven 

in, om en 

aan de rivier. Hier raak je letterlijk 

het verleden aan van 2000 jaar 

bouwen aan de rivier. En je vindt 

er bijzondere dieren en planten uit 

het Gelderse rivierengebied. In de 

kazematten, kanonsgang en in de 

toren vertellen interactieve presen-

taties het verhaal van de vorige be-

woners aan de hand van de unieke 

Romeinse muurresten, een stuk 

van kasteel Valkhof en natuurlijk de 

overblijfselen van de bastei zelf. 

Je duikt nog veel verder in het verleden als 
je oog in oog staat met een van de top-
stukken van De Bastei: de mammoetsche-
del van Bergharen. Je ziet ook dieren en 
planten die nu leven in de Gelderse Poort 
en zo ontdek je dat er in de stad veel meer 
leven is dan je denkt.

Ga zelf aan de slag met de Sandbox en 
zorg dat de rivier niet overstroomt. 

RESTAURANT DROOM!
Wil je nog een lekker hapje of drankje na je 
bezoek? Bezoek dan het terras van Droom! 
op de bovenste verdieping, waar je een 
fantastisch uitzicht hebt over de rivier, de 
brug en de natuur. 
In de winkel van De Bastei vind je spullen 
voor je struintochten door de prachtige 
natuur in en om Nijmegen. 

ACTIVITEITEN
De Bastei heeft speurtochten voor jong en 
oud, voor binnen én buiten.

Willem Waalwachter’s Zoektocht
Natuuronderzoeker Willem Waalwachter 
had het zo druk in de Stadswaard dat hij 
toe was aan vakantie. Hij hoopt dat ande-
ren voor hem een oogje in het zeil willen 
houden. Daarom heeft hij voor zijn jonge 
helpers een rugtas klaargezet in De Bastei, 
met daarin alles wat nodig is: een route-
kaart, een loeppotje en nog wat spulletjes. 
Goed voor zo’n twee uur speurplezier voor 
kinderen vanaf 5 jaar!

Kanonnen Karel en het verborgen  
buskruit
In het jaar 1544 bouwen de Nijmegenaren 
aan de Waal een bastei, die vijanden moet 
afschrikken de stad aan te vallen. Het is 
een grote stevige toren, vol met kanonnen. 
En Kanonnen Karel staat er klaar voor … 
Nou ja, bijna. Er ontbreekt nog één ding, 
buskruit. En zonder kruit schiet je geen ko-
gels! Help jij Kanonnen Karel om de Bastei 

te verdedigen? Voor jonge speurneuzen 
vanaf 8 jaar.

Rondleiding binnen en buiten De Bastei
Wil je meer weten over het gebouw, over 
de natuur in de uiterwaarden of over de 
verdedigingswerken van de stad Nijme-
gen? Boek dan een rondleiding! Onze 
gidsen vertellen je alle weetjes over deze 
bijzondere locatie. 

ONTDEK IN DE NIEUWSTE TENTOONSTELLING VAN DE BASTEI WAAROM DE 

NIJMEGENAREN BIJNA 500 JAAR GELEDEN DEZE VERDEDIGINGSTOREN BOUWDEN

‘ Het leukste  
familiemuseum  
van Gelderland!’2

NIEUW!  
DE KUNST VAN HET VERDEDIGEN
Wat is een bastei? Wie maakte dit gebouw 
waar nu een museum huist? Ontdek in 
de nieuwste tentoonstelling van De Bastei 
waarom de Nijmegenaren bijna 500 jaar 
geleden deze verdedigingstoren bouwden. 
Een prachtige maquette van de bastei, 
een interactief kanon en een spannende 
virtuele reis brengen het zestiende-eeuwse 
Nijmegen tot leven.

INFO
Lange Baan 4, Nijmegen
reserveer tickets via: www.debastei.nl 

OPEN 
dagelijks van 10.00-17.00 uur

Waar ligt het Keizer Karelplein op deze kaart?



MUSEUM HET VALKHOF

DE PEST | EEN DUISTERE ZOMERDAG
Vier eeuwen lang was Europa in de greep 
van de pest. De Zwarte Dood, zoals de 
ziekte soms ook wordt genoemd, maakte 
tientallen miljoenen slachtoffers. Ontdek in 
De Pest hoe de ziekte kunst en samenle-
ving op zijn grondvesten deed schudden. 
Waar grootse werken van oude meesters, 
imposante altaarstukken en aansprekende 
heiligenbeelden de geschiedenis van de 
pest invoelbaar maken, nodigen heden-
daagse sculpturen, video-installaties en 
futuristische bio-kunst uit tot reflectie op 
de huidige coronapandemie en de gevol-
gen ervan in de toekomst. De Pest neemt 
je mee op een aangrijpende reis, van angst 
en dreiging, via een zoektocht naar hoop, 
troost en saamhorigheid, tot het vinden van 
nieuwe oplossingen.
Bereid je voor | Beluister op onze website 
De Pest – De Podcast of verdiep je in de 
Pestparels

REIZEN DOOR DE PERIFERIE VAN 
EUROPA | EEN GRENSVERLEGGENDE 
ZOMERDAG
Al bijna 20 jaar trekt fotograaf Nicole 
Segers met journalist Irene van der Linde 
door de periferie van Europa. In drie lange 
reizen leggen ze de grensbewoners vast, 
ver van de beleidsmakers in Brussel. Langs 
de oostgrens en in de Bosporus zien ze de 
rafelranden van de Europese eenwording. 
In de Balkan, de lappendeken van Europa, 
gaan ze op zoek naar de betekenis van 
grenzen. Segers’ foto’s vertellen een ver-
haal van eenheid en scheiding. Haar werk 
nodigt je uit voor een reis door Europa, 
langs zichtbare en onzichtbare grenzen.

M
useum 

Het 

Valkhof 

draagt 

met een 

indruk-

wek-

kende 

collectie archeologie, oude kunst, 

moderne en hedendaagse kunst, 

het verhaal van ruim 5.000 jaar  

geschiedenis uit. Ook deze zomer 

staat het museum boordevol  

pakkende tentoonstellingen. Het 

Valkhof is gevestigd naast het 

historische Valkhofpark, in het hart 

van Nijmegen. Laat je verrassen 

door de topstukken uit de rijke  

Romeinse en Gelderse geschie-

denis en wandel vol inspiratie de 

oudste stad van Nederland in. 

EEN INDRUKWEKKENDE ZOMERDAG
Meer leren over de oudste stad van Neder-
land? De uitgebreide collectie (pre)histo-
rische en Romeinse vondsten geven een 
beeld van het leven in deze regio, vanaf de 
oude steentijd tot en met de 19de eeuw. 
Maar ook liefhebbers van oude kunst kun-
nen hun hart ophalen: het museum heeft 
een van de rijkste en meest veelzijdige 
collecties in Oost-Nederland. Is moderne 
of hedendaagse kunst meer je ding? Wees 
welkom in ons museum!

‘ Ontdek 5.000 jaar  
geschiedenis  
in één zomerse dag’ 3

TE ZIEN
• t/m 22 augustus | De Pest 
•  t/m 29 augustus| Reizen door de 

periferie van Europa
•  t/m 1 april 2022 | Lawine!!! | Kinetische 

kunst van Oscar Peters 
•  t/m 1 april 2022 | Cool Collection_II 

OMINA | Folkert de Jong 
•  t/m 1 april 2022 | Romeinenwerkplaats 

(voor kinderen vanaf 4 jaar)

TE DOEN
volg de bijenroute door museum en natuur, 
spaar Pestkaarten vol dichtwerk, laat 
je peuter kennis maken met kunst met 
buggy-proof boekje of sluit aan bij een van 
de (gezins)rondleidingen.
 
INFO
Kelfkensbos 59, Nijmegen
reserveer tickets via: 
www.museumhetvalkhof.nl

OPEN 
di t/m zo van 11.00-17.00 uur;
tijdens De Pest ook open op ma

ONTDEK IN DE PEST HOE DE ZIEKTE KUNST EN SAMENLEVING OP ZIJN 

GRONDVESTEN DEED SCHUDDEN

De Pest. Foto: Flip Franssen

De Pest. Foto: Flip Franssen



MUZIEUM

Indrukwekkend! 
Dit moet écht iedereen 
een keer gedaan hebben! 4

WAT EEN BEZOEK AAN MUZIEUM BIJZONDER MAAKT IS DE COMBINATIE VAN HET 

ZELF ERVAREN EN DE PERSOONLIJKE ONTMOETING

LIEFDE, LIEFDE EN NOG EENS LIEFDE
Iedereen kan wel wat extra liefde 
gebruiken, juist in deze tijd. Daarom 
staat in 2021 het thema liefde centraal. 

Een gloednieuwe donkerbeleving opent: 
je gaat op reis naar de stad van de liefde. 
Genietend van de smalle straatjes en de 
historie ontdek je de highlights van deze 
stad door te horen, ruiken en voelen. Je 
leest het goed: je ZIEt helemaal niets. 
Natuurlijk ga je niet alleen op pad. Je wordt 
begeleid door een blinde of slechtziende 
gids. Terwijl jij blind de stad ontdekt, vertelt 
de gids over zijn leven zonder zicht, hoe hij 
de stad ervaart en hoe hij de liefde ziet.
Dus, met wie ga jij op BLIND date in de 
donkerbeleving “Op citytrip met …”?

Niet alleen in de donkerbeleving word je 
ondergedompeld in de liefde. Schrijf 
geheime liefdesbrieven net als Romeo 
en Julia, maar dan natuurlijk met een 
muZIEumtintje: in braille. Ontdek 
tijdens Expeditie ribbelroute hoe jij 
je blind date op het terras vindt. En stel 
je smaakpapillen op de proef met de 
chocoladeproeverij: welke invloed heeft 
liefde op jouw smaak? 

INFO
Ziekerstraat 6B, Nijmegen
reserveer tickets via: 
www.muzieum.nl

OPEN 
ma 12.00-17.00 uur, di t/m zo  
9.30-17.00 uur;
tijdens schoolvakanties dagelijks  
9.30-17.00 uur

  
DONKERBELEVING – “EEN DAG UIT HET 
LEVEN VAN …”
Het klinkt zo vanzelfsprekend: even je fa-
voriete trui uit de kast pakken, de lekkerste 
pot pindakaas pakken in de supermarkt 
of even snel de stad in voor een terrasje. 
Maar hoe is dat voor iemand die niet ziet? 
Stap in het pikkedonker, ontmoet je gids en 
ontdek het in de donkerbeleving “Een dag 
uit het leven van …”.

EXPEDITIE RIBBELROUTE – ZIE NIJME-
GEN DOOR EEN ANDERE BRIL 
De belevingen van het muZIEum spe-
len zich niet alleen binnen af. Stap in de 
schoenen van de slechtziende gidsen van 
het muZIEum tijdens Expeditie ribbelroute. 
Ervaar het historische stadscentrum vanuit 
de ogen van iemand die niet goed ziet met 
een speciale virtualrealitybril.

Wat zie, hoor, ruik en voel je allemaal? Hoe 
vind je de weg nu je niet meer zo goed 
ziet? Welke obstakels kom je tegen en hoe 
kunnen we elkaar daarbij helpen? Ontdek 
het tijdens deze expeditie.

NIET ALLEEN LEUK, MAAR OOK MAAT-
SCHAPPELIJK 
Wist je dat slechts 30% van de blinden 
en slechtzienden in Nederland werk 
heeft? Werk is een belangrijk onderdeel 
van het leven. Het voorziet je in je eerste 
levensbehoefte! Het muZIEum en alle 
bezoekers dragen bij aan de werkgelegen-
heid: ieder bezoek betekent werk voor de 
gidsen van het muZIEum.

H
oe is het 

om blind of 

slechtziend 

te zijn? Dat 

ontdek je in 

het muZIEum 

helemaal zelf. 

Het muZIEum 

is namelijk niet zomaar een muse-

um, maar een ervaringsmuseum. 

Wat een bezoek aan muZIEum bij-

zonder maakt is de combinatie van 

het zelf ervaren en de persoonlijke 

ontmoeting. Oog in oog met een 

gids die uit eigen ervaring vertelt 

hoe het is om weinig of niets te 

zien, ga je zelf tijdelijk blind of 

slechtziend door het leven en word 

je uitgedaagd om verschillende 

obstakels te trotseren. We bieden 

meerdere belevingen aan. Ga op 

citytrip die in het teken staat van 

de liefde, ervaar “Een dag uit het 

leven van …”, of ontdek Nijmegen 

op de tast. 
Foto: Hans Roggen



MUSEUMPARK ORIENTALIS

M
useum- 

park 

Orienta-

lis biedt 

dé op-

lossing 

voor 

mensen 

die nog niet willen reizen, maar wel 

de sfeer van andere culturen willen 

ervaren. Tijdens een dagje in Mu-

seumpark Orientalis reis je zonder 

problemen af naar het nabije oosten 

en waan je je even helemaal in een 

andere wereld. Wandel door een 

joods dorp, beklim de trap van het 

paleis van Pontius Pilatus, struin 

door de Romeinse straat, bezoek  

het Arabisch vissersdorp, doe  

Romeinse spelletjes, wandel door 

de karavanserai en voel je ver weg 

op vakantie!

Museumpark Orientalis ligt in een mooi 
groen bebost gebied dicht bij Nijmegen en 
is feitelijk één groot Rijksmonument met 
een bijzondere geschiedenis. Het park van 
circa 30 hectare biedt voldoende ruimte 
voor de bezoekers, waardoor iedereen 
samen met het gezin onbezorgd een dagje 
uit kan.

DE ROMEINSE ZOMER
Ruim tweeduizend jaar geleden streken de 
Romeinen neer in Gelderland. In Museum-
park Orientalis is een complete Romeinse 
stadstraat te vinden, gebaseerd op een 
Romeinse straat in Jeruzalem. Hier zijn 
huizen uit de Egyptische, Griekse en Ro-
meinse tijd nagebouwd. Deze zomer, van 
10 juli tot en met 5 september, kun je de 
échte Romeinse sfeer beleven als de straat 
tot leven komt. Er zijn tal van activiteiten 
voor jong en oud.

Op ontdekkingstocht naar de Romeinen 
Kom verkleed als Romein naar het muse-
umpark en ga op ontdekkingstocht. Gedu-
rende de hele Romeinse zomer kunnen de 
jongere bezoekers met een Romeinentasje 
in de aanslag een reis maken door het 
Romeinse rijk. In het tasje vind je alle 
benodigdheden om aan de slag te gaan. 
Je maakt je eigen armbandje van vilt, leert 
je naam schrijven in het Latijn en speelt 
echte Romeinse spelletjes. Volbreng jij alle 
opdrachten? Dan kan je je aan het einde 
van jouw reis een echte Romein noemen!  

HET MUSEUMPARK LIGT IN EEN MOOI GROEN BEBOST GEBIED DICHT BIJ NIJMEGEN EN IS 

FEITELIJK ÉÉN GROOT RIJKSMONUMENT MET EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS

‘ Vier je zomer dit jaar in 
Museumpark Orientalis en  
ga op pad met echte Romeinen!’5

TE ZIEN
• 10 juli t/m 5 september | De 
Romeinse zomer
• 7 en 8 augustus | Laat Romeins 
weekend 
Bezoekers kunnen tijdens het Laat 
Romeins weekend op 7 en 8 augustus 
van dichtbij ervaren hoe het leven in de 
laatste jaren van het Romeinse Rijk was. 
Vrouwen en kinderen van de soldaten zijn 
met de dagelijkse gang van zaken bezig, 
Germaanse huurlingen hangen rond op 
straat en de soldaten trainen en vechten.
• 21 en 22 augustus | Romeins 
foodfestival
Tijdens het Romeinse foodfestival maak 
je kennis met Romeins eten. Romeinse 
koks bereiden verschillende recepten uit 
het kookboek van Marcus Gavius Apicius. 
Laat je smaakpapillen de vrije loop en 
geniet van de proeverijen die de koks 
samenstellen.

INFO
Profetenlaan 2, Heilig Landstichting  
www.museumparkorientalis.nl

OPEN 
di t/m zo van 10.00-17.00 uur



VRIJHEIDSMUSEUM

I
n het prachtige groene en heuvelachtige landschap van Groesbeek 

ligt het Vrijheidsmuseum. Het museum ligt dicht bij Duitsland en 

midden in het gebied van twee van de belangrijkste operaties aan 

het Westfront tijdens WO2: Market Garden en Veritable. Beide ope-

raties hadden grote gevolgen voor het verdere verloop van de oorlog 

in het Duits-Nederlandse grensgebied en de rest van Europa. Het 

Vrijheidsmuseum vertelt op deze unieke plek het Verhaal van Oorlog 

en Vrijheid zonder Grenzen toen en nu. 

De rode draad in de vaste expositie is het thema ‘Vrijheid’. Bekijk vanuit verschillende 
perspectieven de menselijke dilemma’s en onbekende verhalen van burgers en soldaten 
tijdens de oorlog. Er is nooit één verhaal. En daarbij komen vragen op als: wat zie jíj als 
je naar de geschiedenis kijkt en hoe zou jíj gehandeld hebben? Speciale aandacht is er 
voor de ontwikkelingen in zowel Nederland als Duitsland, in samenhang met Europa en de 
gebeurtenissen op het wereldtoneel. 

Het museum dompelt je onder in het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen, volop 
geplaatst in de geschiedenis van de 20e eeuw. De vooroorlogse geschiedenis én de pe-
riode na 1945 zijn belangrijke onderdelen van de tentoonstelling. In het museum word je 
ook uitgedaagd om kritisch stil te staan bij de actualiteit: vrijheid in het groot, in de wereld 

van nu, maar ook in het klein, in het eigen 
leven. 

Het Vrijheidsmuseum geeft een nieuwe 
en boeiende kijk op de geschiedenis, vol 
verrassingen, interactiviteit en beleving. De 
vele authentieke voorwerpen, documen-
ten en persoonlijke verhalen brengen het 
verleden heel dichtbij. Ervaar hoe het is om 
in een schuilkelder te zitten, neem plaats 
bij de dynamische maquette over Operatie 
Market Garden, bezoek de dilemmaka-
mers of laat een boodschap achter op de 
krijtwand van het Vrijheidsplein. Kijk naar 
de fascinerende films, zie de indrukwek-
kende foto’s, ga de interactie aan met het 
verhaal en beleef de geschiedenis en de 
actualiteit. Ook het duurzame gebouw zelf, 
de 12 meter hoge Dome, is een attractie 
op zich en heeft een sterke gelijkenis met 
een enorme parachute. 
Vanaf het terras heb je een prachtig 
panoramisch uitzicht over het historische 
landschap van toen.

' Beleef het Verhaal  
van Oorlog en Vrijheid  
zonder Grenzen!'6

TE ZIEN
• t/m 31 oktober 2021 | De 
Democratiefabriek
Help mee sleutelen aan de democratie! ‘De 
Democratiefabriek’ is een educatieve en 
interactieve tentoonstelling vol machines, 
apparaten en gereedschappen. Kinderen 
en jongeren kunnen met elkaar of met 
hun gezin democratie onderzoeken en 
oefenen. Ontdekken, beleven en doen 
staan centraal. Democratie is mensenwerk. 
Het is niet perfect en daarom zijn er altijd 
verbeteringen mogelijk. Je wordt in de 
expositie uitgedaagd om zelf bij te dragen 
aan het samenleven in vrede en vrijheid en 
je gebruikt hierbij je hoofd, hart en handen. 
Grote thema’s als conflicten, macht, 
vrijheid, pesten, gelijkheid en democratie 
komen aan bod, maar gaandeweg ontdek 
je dat de tentoonstelling over jezelf gaat. 
Over je eigen idealen, hoop, waarden, 
houding en gedrag. De Democratiefabriek 
is ontwikkeld door de Stichting 
Vredeseducatie.

INFO
Wylerbaan 4, Groesbeek
reserveer tickets via: 
tickets.vrijheidsmuseum.nl

OPEN 
ma t/m za van 10.00-17.00 uur;
zo- en feestdagen van 12.00-17.00 uur

HET MUSEUM DOMPELT JE ONDER IN HET VERHAAL VAN OORLOG EN VRIJHEID 

ZONDER GRENZEN, VOLOP GEPLAATST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE 20E EEUW

 Maquette. Foto: Flip Franssen

Vrijheidsplein. Foto: Flip Franssen

Feestrokken. Foto: Flip Franssen




