Open Monumentendag

in Elst

Op zaterdag 14 september organiseert stichting Stimova, samen met Landerij De
Park, gemeente Overbetuwe en Park Lingezegen de Open Monumentendag. Het
thema is Plekken van Plezier. Daarom begint de dag bij Landerij De Park, een plek
vol geschiedenis en waar tegenwoordig vooral veel plezier gemaakt wordt. Van
daaruit kun je de andere locaties bezoeken. Welkom!

PROGRAMMA

10.00 tot 16.00 uur
10.00 uur Opening in De Pakschuur
De Park 12 te Elst (1)

10.20 uur Lezing van archeoloog Harry Pape
over ‘Plekken van Plezier’ in de
omgeving
Om 11.00 en Toneelspel ‘ De klucht van de koe‘
13.00 uur van Toneelgroep Hemmen
(duur ca. 8 minuten)
Doorlopend Kinderen kunnen archeologische
opgravingen doen
Doorlopend Fietstocht langs monumenten;
haal de routefolder bij De Pakschuur
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Dat kan! Het Tempel- en Kerkmuseum (3)
 (in De
Grote Kerk, Grote Molenstraat 2, Elst) is open op
zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Dit
is een Cultusplaats in Elst, met sporen van 2000 jaar
religie, waaronder fundamenten van twee tempels
uit de Romeinse tijd en overblijfselen van kerken
met een crypte uit de Middeleeuwen.
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Archeoroute ‘Het kralensnoer’
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Verder kijken dan Landerij De Park?
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Je kunt vanaf Landerij De Park 
(1 )een prachtige
archeoroute van zo’n 7 km lopen of fietsen naar
de Grote Kerk in Elst. ‘Het kralensnoer’ voert ook
langs de plek waar bijzondere kralen uit een graf uit
de Vroege Middeleeuwen zijn gevonden (2).

Startplek: parkeerplaats De Park. Daar staat een
infopaneeltje. Volg de blauwe stickers met ‘archeoroute’. Meer informatie:
parklingezegen.nl/archeoroute-het-kralensnoer

In de omgeving

Kijk op stimova.nl voor andere bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving van Park
Lingezegen.
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