OPEN MONUMENTENDAG 2021 - GEMEENTE HEUMEN
11 en 12 september 2021
Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen organiseert elk jaar de Open
Monumentendag. Het landelijke thema in 2021 is ‘Mijn huis is jouw huis’.
Wij heten u welkom op diverse locaties in onze gemeente.

Zaterdag 11 september 2021
Nederasselt
12-17 uur – Ons Huis
In verenigingsgebouw Ons Huis (Kerklaantje 17, Nederasselt) geeft het
Erfgoedplatform informatie over het platform en zijn werkzaamheden. Er is een
boekenstand ingericht.
14.30 uur In Ons Huis wordt het eerste exemplaar van het boek
Reconstructie van een linie. Het Gelderse deel van de
circumvallatielinie van Maurits rond de stad Grave in 1602
aangeboden aan wethouder R. Waas van de gemeente Heumen.
Gekoppeld aan het boek wordt ook de nieuwe wandelroute ‘De linie van
prins Maurits’ gepresenteerd.
12-17 uur − Veerpont Grave-Nederasselt v.v.
Frans van Steen uit Grave onderhoudt een veerdienst over de Maas van Grave
naar Nederasselt v.v. (óók op zondag 12 september 2021).
12-17 uur – Kroonwerk Coehoorn
Op de kade waar de veerpont in Nederasselt aanmeert, is in samenwerking met
het comité open monumentendagen Grave een informatiestand ingericht. Daar
vindt u informatie over het Kroonwerk Coehoorn. Enkele deskundigen schetsen
een levendig beeld van deze historische plek, inclusief een rondleiding.
12-17 uur – Maasmolen
De molenaars van de Maasmolen (Molenweg 2a, Nederasselt) ontvangen u graag
om u de korenmolen in volle werking te laten zien. Ook weten ze boeiend te
vertellen over de lange (voor)geschiedenis van deze molen.

Zondag 12 september 2021
Overasselt
12-17 uur − Veerpont Gassel-Overasselt v.v.
Frans van Steen uit Grave onderhoudt een veerdienst over de Maas van Gassel
naar Overasselt v.v. (óók op zaterdag 11 september 2021).
12-14.30 uur – Veldschuur
Vlakbij de aanlegplaats van de veerpont worden in de Veldschuur (Tempelstraat
11, Overasselt) presentaties verzorgd over het zojuist verschenen boek
‘Reconstructie van een linie. Het Gelderse deel van de circumvallatielinie van
Maurits rond de stad Grave in 1602’. Ook wordt de nieuwe wandelroute ‘De linie
van prins Maurits’ toegelicht. Aansluitend is er een muziekprogramma.
12-17 uur - Zeldenrust
De prachtig gelegen molen Zeldenrust (Oude Kleefsebaan 23a, Overasselt) is in
werking te bezichtigen. De molenaars zullen u enthousiast vertellen over de
geschiedenis van de korenmolen. Ook worden op deze molen leerling-molenaars
opgeleid.

Malden
11-17 uur – Wandel/fietsroute
Op deze route kunt u de volgende locaties en projecten bezoeken:
▪ Glas- en beeldenatelier Hans Janssen (Rijksweg 83, Malden)
▪ Gedenkteken Airstrip B91, het verdwenen vliegveld (pad rechts nabij
Intratuin, Rijksweg 63, Malden)
▪ Sluiscomplex bij het Maas-Waalkanaal
▪ Heemtuin (Bosweg 8A, Malden)
▪ Imkerij Immenhof (Rijksweg 224, Malden)
▪ Café BOBBIES (Kerkplein 12, Malden)
Uitgebreide informatie over deze wandel/fietsroute af te halen bij Glas- en
beeldenatelier Hans Janssen, Imkerij Immenhof en Café BOBBIES, of te
raadplegen via www.erfgoedheumen.nl

Heumen
12-15 uur – Terp
In verenigingsgebouw Terp (Dorpstraat 21, Heumen) worden presentaties
verzorgd over het zojuist verschenen boek ‘Reconstructie van een linie. Het
Gelderse deel van de circumvallatielinie van Maurits rond de stad Grave in 1602’.
Ook wordt de nieuwe wandelroute ‘De linie van prins Maurits’ toegelicht.

