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Westfälisches
Glockenmuseum

Het team van de City Marketing Gescher organiseert
aantrekkelijke dagtochten, cultuur-, museum- en pleziertochten evenals belevenisrijke uitjes in Gescher.

www.glockenmuseum-gescher.de
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Bezoekadres
Westfälisches Glockenmuseum
Gescher
Lindenstraße 4 | 48712 Gescher

Route

A31

Informatie / Aanvraag / Educatie

Lingen

in het museum

Nordhorn
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Hengelo

Osnabrück

Enschede

Deutsches Glockenmuseum e.V.
Lindenstraße 2 | 48712 Gescher
bibliothekdgm@gmail.com

Steinfurt

Ahaus

Lindenstraße 2 | 48712 Gescher

45 min

20 min

Winterswijk

Museumsleitung
Heinrich-Hörnemann-Haus

A1
60 min

Vreden

Münster

Coesfeld

Gescher
Borken

Bocholt

Stadtmarketing Gescher GbR
Armlandstraße 15 | 48712 Gescher
Tel. +49 (0) 2542 98011 | info@stadtmarketing.de

kerstperiode.
Informatie onder:

Museumsleitung

Museumshof
auf dem Braem

Voor onderzoek van klokken staat de bibliotheek en het
archief evenals een foto- en grafische collectie van het
Deutsche Glockenmuseum e.V. ter beschikking.

Glocken- und Kunstguss-Manufaktur
Petit & Gebr. Edelbrock
Hauptstraße 5 | 48712 Gescher
Tel. +49 (0) 2542 9333 0 | info@petit-edelbrock.de

Dinstag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

Seitenstreifen
Parkplatz
für Busse
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Naast een rondleiding in het Westfälische Glockenmuseum is een bezoek in de Glocken- und KunstgussManufaktur Petit & Gebr. Edelbrock aan te raden.
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De “Gescheraner Dreiklang” nodigt uit, om zich op
meerdere manieren met het fenomeen “klok” bezig te
houden.

Openingstijden

Konrad-Adenauer-Straße
» Coesfeld »

« Stadtlohn «
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Westfälisches Glockenmuseum Gescher
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sonntag@gescher.de
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www.glockenmuseumgescher.de
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Valse klok - kern - mantel
Het ontstaan van een klok, vanaf de berekening en tekening tot het gieten, wordt in de gietkuil op een begrijpelijke wijze aanschouwelijk gemaakt. Leemvormen,
gereedschap en sjablonen geven inzicht in de (bijna) onbekende werkwereld van een klokkengieterij. Misschien
kunt u hier het “geheim van de klokkengieter” ontdekken?

Klinkende tijdreis
Klokken en klokkenklanken uit 900 jaar.
Eigenlijk weet (bijna) iedereen, hoe klokken klinken. Maar
hoe worden klokken gegoten en wat gebeurt er in de gietkuil? Bestaat er echt een geheim van de klokkenklank?
En wat wordt er bedoeld als deskundigen over de “valse
klok” van bijenkorfklokken of van punthoedvormige klokken spreken?
In het Westfälische klokkenmuseum Gescher worden
deze en vele andere vragen “Rondom de klok” op een
spannende manier beantwoord.
Tijdens de klinkende tijdreis kunnen bezoekers op vele
manieren met het muziekinstrument, het kunstwerk en
het monument “klok” omgaan.

Klokkenkroon

Westfälisches Glockenmuseum Gescher

Klokkenklanken en
klokkenverhalen
Klanken - geluiden
Bij een rondgang door bijna 900 jaar Westfälische klokkengeschiedenis worden klokken “aangeslagen” en aan
het luiden gebracht. Bezoekers kunnen het geluidsfenomeen en muziekinstrument “klok” op verrassende wijze
beleven en aanhoren.

Klokken opschriften - klokken versieringen
Hoe verschillend klokken versierd zijn en vooral, welke
betekenissen de complexe opschriften en decoratieve elementen op de buitenwand hebben, wordt aan de
hand van geselecteerde klokken uitgelegd. Meterslange
versieringen van tekst- en sierlinten alsmede patronen
en sjablonen bewijzen de meesterlijke werken van kunstenaars en klokkengieters.
Stadhuisklokken - schoolbellen - dierenbellen
Van de betekenis van klokken in het werk- en dagelijks
leven in de afgelopende eeuwen vertellen talrijke stadhuisklokken, schoolbellen en bedrijfsklokken. In een
andere afdeling worden allerlei vormen en klanken van
dierbellen indrukwekkend gepresenteerd.
Dolfijnen op de kanonloop

Westfälisches Glockenmuseum Gescher

Educatie in het museum
Meedoe-museum
In het museum is het zelfstandig “onderzoeken, ontdekken en uitproberen” uitdrukkelijk gewenst. Op zoek
naar het “klokkengeheim” nodigen meedoe-stations
bezoekers van alle leeftijden uit, om zichzelf als klokken onderzoekers, klankdeskundige of klokkengieters
te voelen.

Mediastations
Na een rondleiding of als onderdeel van een educatief
programma bieden mediastations met films, beeldsequenties en teksten aanvullende informatie over klokken, hun klanken en hun productie.

Kinderverjaardagen
Voor jarige kinderen en hun gasten worden klankrijke
verjaardagsfeestjes met de museumsraaf Hans of detective spelen “Rondom de klok” aangeboden.

Ook de diversiteit van de klokkenklanken verschilt bij elke
klok, die in haar klokkenstoel swingend geluid wordt.

Buitenschoolse leerplaats

Hierdoor worden de bezoekers altijd weer enthousiast.

Scholen kunnen voor het “Onderwijs in het museum”

Dat klokkentonen niet alleen gehoord, maar ook gezien

tussen verschillende educatieve programma‘s kiezen.

en gevoeld worden maakt de waterklok op eenmalige wij-

Voor de groepen 3 - 6 en voor de groepen 7 - 8 zijn

ze duidelijk.

er modules voorbereid. Deze zijn ook per groep combineerbaar.

Verhalen - legenden
Over de bijzondere (levens)verhalen van klokken, of ze nu
uit het Romeinenkamp Haltern, uit vroegmiddeleeuwse

Personen met een handicap

kapellen of uit moderne kerken stammen, worden in het

Alle educatieve programma’s kunnen worden aan-

museum uitgebreid bericht. Daarbij spelen ook klokken-

gepast, zodat een bezoek aan het museum ook voor
mensen met een handicap een spannende en klinken-

mythen, legenden en historische, bijna vergeten geluidsKerkklokken & klokkenstoel

Antieke bellen

gebruiken een belangrijke rol.

Klokkenvorm in de gietkuil

de ervaring wordt.

