
Woensdag 4 september, 17.00u - € 3,50
Open Monumentendag Special: De Eetkamer 
Elke woensdagavond kookt Eugene Springer en 
kornuiten een heerlijk diner. Verse ingrediënten 
worden met liefde en plezier verwerkt tot steeds 
weer een heerlijk bordje eten. Op deze avond 
eten we samen aan mooi gedekte tafels en is er 
ruimte om te ontmoeten en te genieten. Aanmel-
den via facebook deeetkamervanoosterheide
Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 
Oosterhout

Maandag 9 september, 20.00u - gratis 
Open Monumentendag Special: Workshop 
Workshop/lezing ‘Plezier en Humor’ In deze 
workshop neemt Alex van de Biggelaar u mee in 
de wereld van de lach en de humor, waarvan de 
kracht maar ook de valkuilen aan bod komen.
Mgr. Frencken College, Slotlaan 40, Oosterhout

Zaterdag 14 september

Open Monumenten & Activiteiten - gratis

Vlaamse schuur - 10.00-17.00u
In deze monumentale Vlaamse schuur is ook 
de overzichtstentoonstelling van Open Ateliers 
Oosterhout te bezoeken.
Vlaamse schuur, Leijsenstraat 31, Oosterhout

Stadstuin de Schelp - 10.00-17.00u
In deze voormalige sociëteitstuin staat een  
historische muziekschelp. Er zijn beelden  
tentoongesteld en er exposeren kunstenaars 
van Open Ateliers Oosterhout.
Stadstuin de Schelp, De Vijzel, Oosterhout

Sint Jansbasiliek - 10.00-17.00u
Bekijk de basiliek met de prachtige gebrand-
schilderde ramen waarin de plezierige en minder 
plezierige aspecten van de geschiedenis van 
Oosterhout een belangrijke rol spelen.
Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout

Torenbeklimming - 12.00 & 15.00u
Beklim de toren onder leiding van een gids die 
alles weet over de geschiedenis van de toren. 
Vanwege beperkt aantal plaatsen graag vooraf 
reserveren bij VVV Oosterhout. Beneden in de 
toren exposeren kunstenaars van Open Ateliers 
Oosterhout.
Toren Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout

Sint Catharinadal - 13.00-17.00u
Het klooster opent haar poorten voor het publiek 
met rondleidingen in het Kasteeltje, bezinnings- 
momenten in de Kerk, wandelingen over het 
landgoed, de moestuin en in de wijngaard.
Sint Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout

Marktconcert - 14.30u
Organist Lambert van Eekelen (Zevenbergen) 
en de Johann-Walter-Kantorei (Torgau, D) onder 
leiding van Ekkehart Saretz treden op tijdens dit 
extra Marktconcert.
Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout

Open Ateliers Oosterhout
De bij Stichting Open Ateliers Oosterhout  
aangesloten kunstenaars stellen dit weekend 
hun ateliers open voor publiek.
www.openateliersoosterhout.nl

Proef Bourgondisch Oosterhout
Tijdens dit evenement, dat van vrijdag 6 tot en 
met zondag 15 september door de horeca wordt 
georganiseerd, kun je op diverse plaatsen ge-
nieten van een Bourgondisch menu, proeverijen, 
workshops en culinaire routes.
www.proefbourgondischoosterhout.nl

Door de ogen van Oost - openluchtexpositie
Ontdek wie er tegenwoordig allemaal in Slotjes 
Oost (de Vurhaai) wonen. Lees op de schuttingen 
in de speeltuin wat bewoners vinden van hun 
buurt.
Kastanjeperk, grasveldje Kastanjelaan, Oosterhout

Ook geopend
Schuilkelder - 10.00-17.00u 
Schuilkelder, Sint Vincentiusstraat 105, Oosterhout

Zondag 15 september

Monumentale fietsroute - €5,00 (< 16 jr gratis)
Je kunt kiezen uit fietsroutes van 20 en 40 
kilometer. Naast de routebeschrijving die je via 
een prachtige route langs monumenten leidt, 
ontvang je iets lekkers voor onderweg en maak 
je kans op de dagprijs.
Startlocatie: Floralia, Beneluxweg 63, Oosterhout

Open Monumenten & Activiteiten - gratis
Bezoek op eigen gelegenheid wandelend, 
fietsend of met de auto de verschillende Open 
Monumenten en activiteiten die er deze dag 
voor jong en oud zijn georganiseerd.

Voormalige Mariekerk & Proeve(n) 10.00-17.00u
Salud Foodgroup Europe produceert en distribu- 
eert diepvries-avocadoproducten.  
In de voormalige Mariakerk, nu omgebouwd tot 
een kantoor, kun je de avocado proeven. In de 
Gouden eeuw schilderden schilders een citroen 
na als meesterproef. Vandaag gebruiken we 
stiften om de avocado zo natuurgetrouw na te 
tekenen of in te kleuren.
Salud Foodgroup, Wilhelminalaan 63, Oosterhout

Boot waterscouting - 10.00-17.00u
Neem een kijkje in de boot van Waterscouting 
het Zuiderkruis. Tussen 13.00 en 16.00u kun je 
ook nog het water op.
Waterscouting het Zuiderkruis,  
Wilhelminalaan 120, Oosterhout

Vlaamse schuur - 10.00-17.00u
In deze monumentale Vlaamse schuur is ook 
de overzichtstentoonstelling van Open Ateliers 
Oosterhout te bezoeken.
Vlaamse schuur, Leijsenstraat 31, Oosterhout

Stadstuin de Schelp - 10.00-17.00u
In deze voormalige sociëteitstuin staat een his-
torische muziekschelp. Er zijn beelden tentoon-
gesteld en er exposeren kunstenaars van Open 
Ateliers Oosterhout.
Stadstuin de Schelp, De Vijzel, Oosterhout

GeoCache zoeken - 10.00-17.00u
Geocaching is een buitensport en spel waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of 
telefoon met functie om ergens ter wereld een zo-
genaamde cache (verstopplaats) te vinden. Weet 
jij de Open Monumentendag-Cache te vinden?
www.geocaching.nl

Dansworkshops - 11.00-17.00u
Voeten van de vloer tijdens de doorlopende 
dansworkshops bij Dance Masters.
Dance Masters, Rulstraat 9, Oosterhout

Sint Jansbasiliek - 11.00-17.00u
Bekijk de basiliek met de prachtige gebrand-
schilderde ramen waarin de plezierige en minder 
plezierige aspecten van de geschiedenis van 
Oosterhout een belangrijke rol spelen.
Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout

Speelgoed- & Carnavalsmuseum 11.00-17.00u
Een museum vol speelgoed uit vroeger tijden. 
Via de speelgoedkast kom je in zes zalen. Eén 
daarvan is het carnavalsmuseum dat je voert 
langs de geschiedenis van het carnaval in 
Oosterhout. In de zevende zaal is een tijdelijke 
expositie over ruimtevaart-speelgoed.
Speelgoed- & Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’, 
Zandheuvel 51, Oosterhout

Slotbosse toren & bijen - 14.00-16.00u
De Slotbosse Toren is het overblijfsel van Kasteel 
Strijen. Op deze historische plek hebben de 
imkers van het Bijenhoudersgilde al sinds jaar 
en dag bijenkasten staan. Luister op deze mooie 
plek, binnen de kasteelgracht maar op veilige 
afstand van de bijenkasten, naar de imkers die 
vertellen over het Gilde, de bijen, de Slotbosse 
toren en de plaats waar de toren staat, op de 
‘Naad van Brabant’.
Slotbosse toren, Kasteeldreef, Oosterhout

De Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema ‘Plekken van plezier’. 
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumen-
ten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? 

Het thema gaat over de plekken waar mensen voor hun plezier en mét plezier naartoe gingen 
en gaan. Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een 
hotel is, het wemelt in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak, plezier en 
vrije tijd. De monumenten an sich worden niet alleen opengesteld, maar ze zullen ook het 
podium vormen van diverse vormen van kunst. Het belooft dan ook een levendige Open  
Monumentendag te worden, die de zintuigen op alle mogelijke manieren zal prikkelen: luis-
teren naar muziek, kijken naar een voorstelling, proeven van eten en drinken, opsnuiven van 
de buitenlucht in monumentaal groen.



Torenbeklimming - 11.00 & 13.00 & 15.30u
Beklim de toren onder leiding van een gids die 
alles weet over de geschiedenis van de toren. 
Vanwege beperkt aantal plaatsen graag vooraf 
reserveren bij VVV Oosterhout. Beneden in de 
toren exposeren kunstenaars van Open Ateliers 
Oosterhout.
Toren Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout

De glimlach van steen- 12.00-16.00 uur
Carnaval geeft alledaagse plekken een verhaal, 
en steeds als je op deze plek komt tovert de ge- 
dachte daaraan weer een glimlach op je gezicht. 
Mensen en bouwsels komen en gaan maar de ver- 
halen blijven bestaan. Bij Hatsikidee (standbeeld 
op de Markt) wordt op elk heel en elk half uur een 
plezierig carnavalesk verhaal verteld. Daarna is 
het tijd om jullie eigen verhalen te delen.
De Schout, Markt 18, Oosterhout

Vredeskerk - 12.00-17.00u
Bezoek dit rijksmonument uit 1810. De kerk is 
gebouwd in neoclassicistische stijl en heeft de 
vorm van een Grieks kruis.
Vredeskerk, Rulstraat 6, Oosterhout

Openluchttheater - 12.00-17.00u
Open huis in het openluchttheater: je mag rond-
lopen, achter de coulissen kijken, zelf een lied 
zingen of een tekst voordragen. Koester deze 
parel, die normaal gesloten is als een oester.
Paterserf, over het bruggetje naast de open 
parkeerplaats, Oosterhout

Bowlen - 10.00-17.00u
Bij Bowlingcentrum Merlijn oefenen de leden van 
Bowling vereniging Oosterhout wekelijks aan 
hun ‘balbehendigheid’. Vandaag tonen ze deze 
en krijg je de kans zelf een bal te gooien. En wie 
weet krijg jij de kegels allemaal van de baan met 
de tips die je van de leden krijgt.
Bowling en Bistro Merlijn, Klappeijstraat 8-14, 
Oosterhout

Circusworkshops - 13.00-17.00u
Wie heeft er nooit van gedroomd om topartiest 
in het circus te zijn? Loop binnen en probeer 
onder deskundige begeleiding verschillende 
circuskunsten zoals jongleren, diabolo en 
koorddansen. En wie weet is er ook een heuse 
voorstelling te zien.
CircusKunst, Keiweg 119a, Oosterhout

Carrousel der Verbeelding - 10.00-17.00 uur
De kiosk in het Slotpark wordt omgetoverd tot een 
heuse carrousel en jij mag daar een handje bij 
helpen. Muzikale klanken, potten verf en vrolijke 
stemmen: pak een kwast en laat je verbeelding 
spreken. Samen maken we er een kleurrijk 
geheel van en de docenten van h19 helpen je 
graag een handje.
Slotpark Oosterhout

Muziekoptreden Het Houts Orkest 15.00-17.00u
De koperblazers, slagwerkers en houtblazers 
van Het Houts Orkest, voorheen Amicitia Den 
Hout, geven een bruisend concert.
Stadstuin de Schelp, De Vijzel, Oosterhout

Open Ateliers Oosterhout
De bij Stichting Open Ateliers Oosterhout aan-
gesloten kunstenaars stellen dit weekend hun 
ateliers open voor publiek.
www.openateliersoosterhout.nl

Proef Bourgondisch Oosterhout
Tijdens dit evenement dat van vrijdag 6 tot en met 
zondag 15 september door de horeca wordt ge- 
organiseerd kun je op diverse plaatsen genieten 
van een Bourgondisch menu, proeverijen, work-
shops en culinaire routes.
www.proefbourgondischoosterhout.nl

Door de ogen van Oost - openluchtexpositie
Ontdek wie er tegenwoordig allemaal in Slotjes 
Oost (de Vurhaai) wonen. Lees op de schuttingen 
in de speeltuin wat bewoners vinden van hun 
buurt.
Kastanjeperk, grasveldje Kastanjelaan, Oosterhout

Ook geopend
Schuilkelder - 10.00-17.00u 
Schuilkelder, Sint Vincentiusstraat 105, Oosterhout

Het boekje met ‘het verhaal’, de achtergrond-
informatie, is verkrijgbaar vanaf zaterdag 7 
september bij VVV Oosterhout en tijdens de in 
deze folder vermelde activiteiten. 

Met dank aan:

en alle mensen en organisaties die een bijdrage 
leveren aan deze Open Monumentendagen.

PLEKKEN VAN 

Zaterdag 14 
en zondag 15 

september

openmonumentendagoosterhout.nl


