
2. Gevangentoren
••zaterdag en zondag expositie van kunstvoer.

Mijn monument is jouw monument!

1. Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM), Br.Everardusplein 1
Centraal informatie punt Monumenten dagen: zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 
uur.
••Informatie over alle activiteiten, horeca en bezienswaardigheden over Megen e.o.
••Een maquette van historisch Megen.
•••Stadswandelingen vertrek vanaf het TIM zaterdag om 13.00 uur En zondag om 12.00 en 
14.00 uur. Gratis.
••Kinderactiviteiten: Kinderpuzzeltocht en Kinderspeurtocht met diverse opdrachten
•• ”Megen in Beeld” historische wandelroute verkrijgbaar.
••Nieuwe Open Monumentendagen geocach rondom monumenten in de gemeente Oss; 
kijk op: www.geocaching.nl
•••Fotowedstrijd “Mijn monument is jouw monument” foto’s gemaakt op 10-11 of 12 
september 2021, informatie formulier hier verkrijgbaar.

9. Kanonnen Maasdijk
••Zaterdag en zondag Kampement “Megense Batterij” verhaal over de historie van 
Megen en uitleg over de kanonnen en de Zuiderwaterlinie. Met saluutschoten door ‘n 
kanon.za.14:30 uur/ zo.11:00 en 15:30 uur.

Tijdens de Open Monumentendagen is het stadscentrum autovrij en versierd met banieren

8. ’t Megense Winkeltje
••Dokter Baptiststraat 6. Spulletjes uit grootmoeders tijd in een nostalgische sfeer; 
geopend beide dagen van 10:00 tot 17:00 uur.

7. Hof van Lof

••Kloostertuin en expositieruimte; beide dagen geopend van 11:00 tot 16:00 uur.

6. Molen Desiré
••Beide dagen is de Molen van binnen en buiten te bezichtigen van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Onze molenaars zijn aanwezig.

5. Acropolis, Br. Everardusplein 1
••Café en gezellig terras open vanaf 11:00 uur.
••Expositie kunstvoer (jubileum expositie GBKO) zaterdag en zondag 11:00 tot 17:00 uur
••Acropolis; monumentale pand te bezichtigen.
••Expositie Heemkundekring; in de Heemkamer en binnentuin Acropolis. Zaterdag en 
zondag van 11:00 tot 17:00 uur
•••Muziek op het Br. Everardusplein; beide dagen
••Nostalgische draaimolen op het plein(gratis)

4. Museumke
••Kapelstraat 36 A; open :zondag van 11:00 tot 17:00 uur uur
•• Tentoonstelling van oude boeren gereedschappen en de timmerman, metselaar en 
tegelzetter.

3. ‘t Opkamertje
••W. Kippstr.8: spulletjes uit grootmoeders tijd zie etalage, niet geopend!


