VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2019
SAMENVATTING
Door goede samenwerking van het Erfgoedplatform en
de gemeente ontstond een aantrekkelijk programma
voor Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Open
Monumentendag viel dit jaar samen met een grote
manifestatie in Overasselt rond ’75 jaar Market Garden’.
De bezoekersaantallen in Overasselt hebben hier onder
geleden. In totaal bezochten 639 bezoekers de OMD activiteiten in de vier kernen.
INLEIDING
Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ kwam aan bod in fototentoonstellingen in
Malden en Heumen. Het programma werd vooral bepaald door de molens, musea,
kerken, gilden, pontveren, heggen en wallen, zangkunst, schilderkunst, verhalen en
gedichten.
MALDEN

In Malden konden bezoekers terecht in het
Harmonica- en accordeonmuseum De Muse, de
Heemtuin, Villa Klein Heumen en landgoed De
Elshof. In en buiten de St. Antonius Abt kerk aan
het Kerkplein trokken vier activiteiten de
aandacht: de Stichting Heemkunde Malden,
genealogisch onderzoek door Toon Janssen, een
foto tentoonstelling ‘Plekken van Plezier’ en een
workshop schilderen voor kinderen o.l.v.
kunstenares Nettie Mulder. Het kunstwerk van 2018 en dit jaar zal een plek krijgen in
het gemeentehuis.
HEUMEN
De Joannusmolen draaide voor de bezoekers die
verder konden genieten van het historische en
kostbare zilver van het St. Georgiusgilde in
Kanaalzicht waar de werkgroep Heumen in Beeld
ook een foto-expositie ‘Plekken van Plezier’ had
ingericht. Het Ateliermuseum Jac Maris was open
voor publiek. In de St. Joriskerk gaf Leo Ewals tekst
en uitleg bij het grafmonument van de gebroeders
Van Nassau en de plaquette door Jac Maris.
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OVERASSELT
Het agrarisch museum De Lage Hof was het centrum voor de viering van 75 jaar
Market Garden. Dit trok veel publiek waardoor de belangstelling voor de OMD
activiteiten in het gedrang kwam. Desalniettemin
genoten bezoekers van de prachtige koorzang
door Intervalli in de Oude Kerk, gedichten en
verhalen van Koos van Casteren en Hend de
Kleijn verteld door Theo Berlie in de St. Antonius
Abt kerk, de Market Garden wandeling, de molen
Zeldenrust, de excursie in het vennengebied met
Jef Gielen langs historische heggen en wallen, het
Maasveer tussen Linden en boerderij Den Tempel
en de diapresentatie in de veldschuur aan de Maasdijk door de werkgroep
Heerlijkheden Overasselt.
NEDERASSELT

De gemeente Grave i.s.m. de Stichting Menno van
Coehoorn verzorgde op zaterdag en zondag een
veerpontje tussen de Maaspoort in Grave en het
Kroonwerk Coehoorn. Veel Gravenaren staken de
Maas over om de overkant te bezoeken en
informatie te krijgen over de plannen van de
gemeente Heumen met het Kroonwerk Coehoorn.
De Maasmolen en het protestantse kerkje trokken
veel belangstellenden. Het dijkmagazijn met de
aandachttrekkende schildering van een pronte dame kreeg ruime belangstelling.

BEZOEKERS
De 639 bezoekers van Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt genoten van een
prachtige zonnige dag en het interessante erfgoed.
ORGANISATIE
De Open Monumentendag is een initiatief van het Erfgoedplatform Gemeente
Heumen. Het wordt jaarlijks i.s.m. de gemeente georganiseerd.
Werkgroep OMD
Wim Cousijn
Karen van Dam (Gemeente)
Walter Elemans (Gemeente)
Harrie Joosten, vz.
Wilbert Kruijsen
Petra Thijssen
Frans Wildenborg

Dorpscomité Malden
Petra Thijssen
Els Jans
Frans Kesseler
Roy Lammers
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Dorpscomité Heumen
Wilbert Kruijsen
Jos Gerrits
Tini Martens
Theo Jetten
Dorpscomité Overasselt
Wim Cousijn
Piet van Casteren
Harrie Filmer
Piet Sanders

Dorpscomité Nederasselt
Frans Wildenborg
Communicatie
Harrie Joosten
Femke Rutten (Gemeente)

Tijdens de Open Monumentendag 2019 zijn veel foto’s gemaakt die u in het volgende
Google-Album kunt bekijken, ga naar:
https://photos.app.goo.gl/LNv5tmp85BXMFLVK8
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