
“SOCIËTEIT JANSBERG”   
 
 
 

 
 Excursie naar Schloss Moyland  
met een rondleiding langs de expositie 

 

Tussen hemel en aarde 
landschappen van de Niederrhein 

 
 

In april heeft Drs. Reggy Havekes een bijzonder boeiende lezing gegeven met als thema de huidige 
expositie in Schloss Moyland: ‘Der Himmel so weit’.  
Een groot aantal van de leden was bij deze lezing aanwezig en de reacties waren zeer positief. 
Natuurlijk krijgt deze lezing een vervolg. 
Op zaterdag 9 augustus zal Reggy Havekes een rondleiding verzorgen. 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de expositie zegt Reggy Havekes: 
‘Het landschap tussen Düsseldorf en Rhenen kenmerkt zich door een lage horizonlijn en een weidse blik. 
Eeuwenlang was dit gebied een grote inspiratieborn voor kunstenaars uit Nederland en Duitsland voor 
hun landschapsschilderkunst. Museum Schloss Moyland ligt middenin dit gebied. Vandaar dat van 18 
mei tot en 24 augustus deze landschapsschilderkunst tot thema is verheven in de tentoonstelling van  
Museum Schloss Moyland met als titel ‘’De Hemel zo Wijd - landschappen langs de Rijn van Düsseldorf  
tot Rhenen’’. Werken van kunstenaars als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Barend Cornelis 
Koekkoek, maar ook moderne kunstenaars als Joseph Beuys, Gerhard Richter en Adreas Gursky zijn op 
deze tentoonstelling te bewonderen.  



  
 
 
 
Besloten is een arrangement aan te bieden voor € 13,95 p.p.  
Daar is de entree, rondleiding, bezoek aan het Schloss (met andere zeer interessante exposities) , 
bezoek aan de tuinen, en een kop koffie/thee met gebak bij inbegrepen. 
Het minimum aantal deelnemers voor dit arrangement is 10 personen.  
Het bedrag voor vertrek bij Marian Leideritz afrekenen (bij voorkeur gepast). 
 

Even de feiten op een rijtje: 

 Wanneer:   zaterdag 9 augustus 2014 

 Vertrek uit Milsbeek:  12.00 uur 

 Verzamelpunt:  Schuttersplein, Milsbeek 

 Vervoer:   carpoolen ( de chauffeur krijgt € 0, 20 p.km.) 

 Aankomst Schloss Moyland: 12.45 uur 

 Verzamelen:   parkeerplaats bij Schloss Moyland 

 Ontvangst:   13.00 uur met koffie/thee met gebak 

 Rondleiding:   14.00 uur door drs. Reggy Havekes 

 Duur rondleiding:  90 minuten 

 Verder:   bezoek aan kasteel, tuinen op eigen gelegenheid  

 Afsluiting:   rond 17.00 uur 
 

Om deel te nemen aan deze bijzondere activiteit is het noodzakelijk een email te sturen naar  
Marian Leideritz  m.leideritz@planet.nl  (liever niet telefonisch reserveren). 
 
Bij opgave moet op verzoek van het Museumcafé aangegeven worden welk gebak u wenst.  
De keuze bestaat uit: 

 Käse/Sahne Torte 

 Herren Sahne 

 Prinz Heinrich buttercreme torte 

 Florentiner Kirsch Torte 

 Schwedischer Apfelkuchen 
 
Voor de rondleiding kunnen zich maximaal 15 personen opgeven. Mochten er meer personen mee 
willen dan zal de rondleiding door een andere medewerk(st)er van het Schloss Moyland verzorgd 
worden.  
 
 
 
       


