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DOOR MOERS MET HAAR KASTEEL 
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OVERZICHT 

Ontdek Moers van een andere kant. Loop niet alleen aan 

de monumenten voorbij, maar beleef, voel en gis samen 

met deze monumenten naar delen van de geschiedenis 

van Moers. 

We hebben zes locaties uitgekozen. Aan elke locatie moet 

een klein raadsel opgelost worden. Daardoor ontdek je iets 

meer over elk monument en dus ook over de geschiedenis 

van Moers. Bij elk monument vind je achtergrondinformatie. 

Zo kom je te weten, waaraan de monumenten herinneren. 

De raadsels kunnen in willekeurige volgorde opgelost 

worden. Het is alleen belangrijk dat alle locaties bezocht en 

de bijbehorende puzzels opgelost worden. 

WAT HEBBEN WE VOOR DEZE RONDE NODIG? 

- een pen en dit boekje 

- een GPS-toestel of een smartphone met GPS-app 

- kledij aangepast aan het weer 

- zin om raadsels op te lossen 

DE RONDE 

- vindt in de buurt van het kasteel van Moers plaats 

- loopt door delen van het kasteelpark 

- is ongeveer 950m lang en duurt ongeveer 60 minuten 

PARKEERFACILITEITEN 

- met de fiets: Kastell: aan het Musenhof of achter het 

Rosarium 

- met de motorfiets: P11: Haagstraße / Kastellplatz 

- met de auto: P11: Haagstraße / Kastellplatz /  

P1: Mühlenstraße  
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KASTEEL VAN MOERS 

GPS-coördinaten: N51°26.976, E006°37.477 

HET RAADSEL 

Aan de linkerkant van de 

verdedigingsmuur naast de 

kasteelpoort van Moers, 

vind je met een beetje 

fantasie getallen. Welke 

cijfers herken je? 

Zichtbare 

cijfers  
Oplossing 

16 G 

17 D 

18 S 

19 T 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Het kasteel van Moers is het oudste bekende en nog 

overgebleven bouwwerk van Moers. 

 Het oudste onderdeel van de voormalige waterburcht is 

de tufsteentoren rond 1200. 

 Het kasteel was tot 1600 het landkasteel van de graven 

van Moers en de graaf van Neuenahr-Moers. 

 Van 1601 tot 1763 was het kasteel het centrum van de 

vesting die door Maurits van Oranje opgebouwd werd.. 

 Textielfabrikant Friedrich Wintgens kocht het kasteel in 

1813. 

 Sinds 1905 is het eigendom van de stad. 

 In 1908 werd er het Grafschafter Museum geopend. 

 In de gewelven bevindt er zich een zaal van het 

kasteeltheater dat in 1975 opgericht werd.  
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BUSTE VAN DIESTERWEG 

GPS-coördinaten: N51°26.885, E006°37.537 

HET RAADSEL 

Wat ziet de buste van 

Diesterweg? 

Richtung Oplossing 

kerk A 

arbeidsbureau I 

kasteel van 

Moers 
E 

kerkhof U 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Diesterweg leefde van 1790 tot 1866. 

 In die tijd was leraar een geminacht beroep. 

 De leraren hadden een slechte sociale status en 

verdienden weinig of geen geld. 

 Diesterweg vocht voor een betere beloning en 

opleiding van leraren. 

 Hij eiste de afschaffing van kinderarbeid en minstens 8 

jaar onderwijs voor iedereen. 

 Van 1820 tot 1832 was Diesterweg het hoofd van de 

lerarenopleiding in Moers.  
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HECTOR'S AFSCHEID VAN ANDROMACHE 

GPS-coördinaten: N51°26.986, E006°37.341 

HET RAADSEL 

Op de achterkant van het 

wapenschild zie je een 

hoofd. In zijn haar vind je iets 

bijzonders. Wat is het? 

Afbeelding Oplossing  

zonnestralen U 

extensions I 

slangen E 

regenwormen S 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Dit standbeeld werd in 1882 gemaakt door Carl Cauer 

(1828-1885). 

 Op 1 mei 1933 werd het in het park plechtig geplaatst. 

 Het monument toont Hector in de Trojaanse oorlog, als 

hij van zijn vrouw afscheid neemt om te gaan strijden. 

 Hector was de oudste zoon van de Trojaanse koning en 

legeroverste van Troje. 

 Hector vocht tegen Achilles voor de stadsmuren van 

Troje en werd door hem vermoord.  
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LOUISE HENRIETTE VAN NASSAU 

GPS-coördinaten: N51°26.988, E006°37.478 

HET RAADSEL 

Als je op de gedenkplaat de 

twee bovenste uitlopers van 

de Ü verlengt, stoot je op de 

lijn daarboven op twee 

letters. Welke twee letters zijn 

het? 

Letters Oplossing 

X und U L 

R und E G 

R und S R 

M und L M 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Louise Henriëtte van Nassau leefde van 1627 tot 1667. 

 Op 19-jarige leeftijd trouwde ze met de keurvorst 

Frederik Willem I van Brandenburg. 

 Ze was een pragmatische en politieke adviseur voor 

haar man. Ze zette zich in voor de verzoening met 

Polen. 

 Haar zoon Friedrich werd graaf of prins van Moers 

 Er wordt aangenomen dat ze Moers nooit heeft gezien. 
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WILHELM GREEF FONTEIN  

GPS-coördinaten: N51°26.905, E006°37.361 

HET RAADSEL 

In vergelijking met de 

oorspronkelijke fontein zijn er 

een paar fouten op de 

rechtse afbeelding 

ingeslopen. Hoeveel fouten 

zijn het? Kijk alsjeblieft alleen 

naar de fontein! 

Aantal 

fouten  
Oplossing 

2 A 

3 R 

4 E 

5 L 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Wilhelm Greef leefde van 1809 tot 1875. 

 Hij was een leraar, componist en organist. 

 In 1851 richtte hij de gezangvereniging van Moers op.. 

 Gedurende deze tijd componeerde hij voor keizer 

Willem I van Duitsland het bekende politieke lied "de 

Wacht aan de Rijn". 

 Greef werd op de begraafplaats aan de Rheinberger 

Straße begraven. 
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WEYHE GEDENKSTEEN 

GPS-coördinaten: N51°26.941, E006°37.408 

HET RAADSEL 

De gedenksteen op zich is 

helaas niet langer 

herkenbaar. Een paar 

betimmeringen voor het 

aanbrengen van een plaat 

zijn er nog aanwezig. 

Hoeveel zijn het er? 

Aantal  Oplossing 

3 R 

4  L 

5 S 

6 T 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 Weyhe leefde van 1775 tot 1846. 

 Hij werd tot tuinman opgeleid en werkte zich op tot de 

directeur van de koninklijke tuin. 

 Hij ontwierp veel tuinen in Noordrijn-Westfalen. 

 In 1836 ontwierp hij volgens getuigenissen het 

kasteelpark van Moers. 

 Weyhe wordt beschouwd als een belangrijke 

tuinkunstenaar van de 19e eeuw in het Rijnland. 
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DE FINALE 

GPS-coördinaten / oplossingswoord: moeten ontdekt 

worden 

HET RAADSEL 

De letters die tijdens de route gevonden werden, vormen 

achter elkaar geschreven het oplossingswoord. 

Voorbeeld (niet de juiste oplossing): 

Eerste locatie:  Kasteel van Moers: G 

Tweede locatie: Diesterweg buste: E 

Derde locatie:  Hektor's afscheid van Andromache: B 

Vierde locatie:  Louise Henriëtte van Nassau: I 

Vijfde locatie:  Wilhelm Greef  Fontein : S 

Zesde locatie:  Weyhe gedenksteen:  S 

Oplossingswoord:  Gebiss 

 

Maar dit is maar een voorbeeld!  Wat is de juiste oplossing? 

Als dit oplossingswoord aan de kassa van het kasteel van 

Moers meegedeeld wordt, kunnen de succesvolle 

puzzelaars hun naam, de datum en een commentaar in 

het logboek noteren. 

Nadat u het logboek hebt gebruikt, alstublieft het logboek 

terug naar het personeel. 

Openingstijden Moers Castle (vanaf december 2018): 
Dinsdag tot vrijdag: van 10:00 tot 18:00 uur 

Zaterdag, zondag en feestdagen: van 11.00 tot 18.00 uur 

Gesloten op carnavalszaterdag, zaterdag voor de 2e 

advent en op 24, 25 en 31 december 
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AANTEKENINGEN 

 

Letters: 

1. KASTEEL VAN MOERS ___ 

2. BUSTE VAN DIESTERWEG ___ 

3. HECTOR’S AFSCHEID  ___ 

4. LOUISE HENRIETTE  ___ 

5. WILHELM GREEF FONTEIN ___ 

6. WEYHE GEDENKSTEEN ___ 

Als u wilt, kunt u dit ingevulde stuk papier gewoon laten zien 

aan de kassa van Moers Castle. 

Nadat u het logboek hebt gebruikt, alstublieft het logboek 

terug naar het personeel. 
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