
zaterdag

11 september

en zondag

12 september

Thema
Mijn monument is 
jouw monument

€ 1,00 korting
Expositie Zandsculpturen

Bij inlevering van deze bon bij de kassa 
van de expositie ontvang je op 11 en 12 
september 2021 € 1,00 korting op één  
toegangsbewijs voor een volwassene of 
kind van 5 t/m 12 jaar.

✁

Monumentale Fietsroute
start: Floralia, Beneluxweg 63, Oosterhout
Zondag, start tussen 10.00-13.00u
Fiets op een prachtige tocht langs diverse monumenten in 
de gemeente Oosterhout en ontdek het verleden. De Oos-
terhoutse Fietsdagen en Open Monumentendag Ooster-
hout organiseren gezamenlijk de Monumentale fietsroute. 
Je kunt kiezen uit fietsroutes van 20 of 40 kilometer.
Deelname kost €5 p.p. Hiervoor ontvang je een routebe-
schrijving en een kop koffie of thee onderweg. Kinderen 
tot 16 jaar fietsen gratis mee. Fiets met ons mee naar  
monumenten waar je nog nooit was en ontdek zo monu-
mentaal Oosterhout.

Het thema van Open Monumentendag 2021 is ‘Mijn monument 
is jouw monument’. Een vrije interpretatie van ‘Mi casa es su 
casa’ (mijn huis is jouw huis). Deze slogan draagt gastvrijheid 
en openheid uit. We openen letterlijk en figuurlijk de deuren 
van onze monumenten voor iedereen.
Een monument is een bijzondere plek. Eenmaal over de drem-
pel, stap je in een stukje historie en een gebouw vol verhalen. 
Een aantal van de eigenaren of gebruikers van deze monumen-
ten zetten de deuren voor je open.

De vriendenloterij Open Monumentendag wordt jaarlijks ge-
organiseerd door Stichting Open Monumentendag Oosterhout 
en projectbureau Open Monumentendag in samenwerking 
met de vriendenloterij. Met dit evenement willen wij geza-
menlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door 
dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te  
maken en te behouden voor een breed publiek.

Houd je ten alle tijden aan de landelijke coronamaatregelen en 
de huisregels van de panden. Zorg dat je een mondkapje bij je 
hebt, op een aantal locaties is deze binnen verplicht.
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 5  Torenfaçade Heilig Hartkerk, Stiltecentrum
Arendstraat 35, Oosterhout  |  Zaterdag en zondag 10.00-17.00u
Op beide dagen is het stiltecentrum met daarbij de galerie 
geopend voor belangstellenden. In de galerie is werk te zien 
van de Oosterhoutse kunstenaar Peter Nuijten. Vrijwilligers 
staan klaar om je te informeren over de geschiedenis van de 
voormalige Heilig Hartkerk.

 6  Stadstuin de Schelp
De Vijzel 4, Oosterhout  |  Zaterdag en zondag 10.00-17.00u
Met op zaterdag ‘De dag van de kunst’. Onder leiding van 
h19 vindt er een workshop klei plaats van 10.00-13.00u en 
een workshop dans van 14.00-17.00u. Ook zullen er verschil-
lende kunstuitingen worden gepresenteerd zoals Land Art, 
Raku stoken en de oude ambacht van het smeden.
Zondag om 15.00u de Klezmerband Agge Nebbisj. Graag 
1,5 meter afstand van elkaar houden en alleen maar plaats  
nemen op de vaste zitplaatsen. Er is plek voor 150 mensen.

Donderdag 9 sep 21.00u  Kunstfilm Visages Villages, €10 p.p.

 7  Orgelwandeling
De Beuk/Vredeskerk Rulstraat 4, Oosterhout  |  start zaterdag 13.30u
Samen met de Vredeskerk, De Basiliek Sint Jan en de Stichting 
Abrahamorgel organiseert Stichting Ludens een wandeling langs 
de twee belangrijkste historische orgels van Oosterhout. Het Mo-
reau orgel van de Vredeskerk en het Maarschalkerweerdorgel van 
de Basiliek Sint Jan. De bezoekers krijgen een uitleg over de histo-
rie van de orgels en uiteraard een klankpresentatie.

 9  Sint Jansbasiliek
Markt 17, Oosterhout  |  Zaterdag 10.00-17.00u 
en zondag 11.00-17.00u
Kerk in gotische stijl uit de 15e eeuw die in 
de loop der eeuwen een aantal keer grondig 
gerestaureerd is. De basiliek heeft prachtige 
gebrandschilderde ramen met o.a. taferelen 
uit de geschiedenis van Oosterhout.

10  Café De Kloek
Leijsenhoek 6, Oosterhout  |  Zondag  
11.00-17.00u
Een monument, zowel het pand als 
het café. Al meer dan 300 jaar ho-
reca in het hart van Oosterhout. 
Een mooie monumentale gevel met 
een hele mooie historie erachter.

Open Monumenten
Bezoek op eigen gelegenheid wandelend, fietsend of met de auto de verschillende 
Open Monumenten en activiteiten die er deze dag zijn georganiseerd.

 1  Woonhuis
Houtse Heuvel 37, Den Hout  |  Zondag 10.00-15.00u
De gevel van dit woonhuis toont het bouwjaar - 1880. De deur in de 
zijgevel was ooit de toegang tot een winkeltje. Het zandpad dat daar 
liep tot aan Stuivezand, werd gebruikt door de kinderen om naar school 
in Den Hout te lopen. De eigenaren van het huis vertellen graag over 
een stukje Houtse geschiedenis en hun stukje van de Heuvel. Tussen 
11.00 - 14.00 is er live muziek en is dit een mooie plek voor een pauze!

 8  De Schelleboom
Mathildastraat 37A, Oosterhout  |  Zaterdag en 
zondag 11.00-17.00u
Tussen 1993 en 1999 werden de vervallen gebou-
wen geheel in oude stijl gerestaureerd. Je kunt 
je nu bijna niet meer voorstellen hoe het er toen 
uitzag en hoeveel werk het is geweest. Daarom 
halen we dit jaar oude foto’s en verhalen van de 
restauratie uit de archieven tevoorschijn. 

 3  Woonhuis
Laan 17, Oosterhout  |  Zaterdag 10.00-16.00u
Wat schuilt er achter deze mooie monumentale voordeur? Een façade 
van rust, groen en kunst. Kom en ervaar het zelf… Houd rekening met 
het feit dat niet teveel mensen tegelijk het pand mogen betreden. Het  
kan zijn dat er eventjes gewacht moet worden. Graag mondkapje mee.

 2  Slotbosse toren 
Kasteeldreef, Oosterhout  |  Zaterdag en zondag 10.00-17.00u
De Slotbosse toren is een overblijfsel van Kasteel Huis ten Strijen. 
De bouw van het eerste kasteel startte rond 1289, toen Willem IV 
van Strijen het terrein op de grens van het graafschap Holland en 
het hertogdom Brabant kocht. De daaropvolgende eigenaar, Willem 
van Duvenvoorde (1290-1353), was destijds een van de machtigste 
en rijkste mannen van de Lage Landen. Hij zorgde dat het kasteel 
werd uitgebreid, er een tweede watergracht kwam, een tuin en 
zelfs een diergaarde. Over dit stukje rijke Oosterhoutse cultuur en 
geschiedenis en de plannen om deze glorietijd weer tot leven te 
brengen, vertellen de mensen van Stichting De Verweesde Toren je 
ter plaatse graag zelf. 

12  Hoeve De Klimop
Heikant 86 (v.h. Hoogstraat 86), Oosteind  |  Zondag 10.00-17.00u
De eigenaren van deze prachtige boerderij uit de 17de eeuw verwelkomen je aan het 
eind van een oorspronkelijk, nog met kinderhoofdjes geplaveid deel van de oude weg 
van Oosterhout naar Dongen. Binnen in de boerderij zijn nog veel authentieke elemen-
ten te zien, van stalgangen en de sopketel tot keramische plavuizen die nog in het 
zand liggen.De geschiedenis is vanaf 1730 beschreven en gaat leven door diverse vond-
sten, waaronder een muntschat, die de bewoners graag laten zien. Kinderen en andere 
speelse mensen kunnen zich op het erf uitleven met stelten, hoepels en steppen.

 4  ROOTZ Bloemen 
Nieuwstraat 11, Oosterhout  |  Zaterdag 10.00-17.00u
Deze mooie bloemenwinkel bevindt zich in een pand dat al een 
winkel was in de 19de eeuw en toont een levensboom in het boven-
licht boven de deur. De levensboom staat in vele culturen symbool 
voor rijkdom, wijsheid en schoonheid, maar ook voor een frisse 
start in het leven, positieve energie en een stabiele toekomst. Het 
perfecte symbool van het doorstaan van elke uitdaging, want met 
elke storm groeien de wortels van de boom dieper. 

© René Frik

11  Antoniuskerk
Sint Vincentiusstraat 113, Oosterhout  |  Zaterdag en zondag 
10.00-17.00u
In deze kerk, ontworpen door architect Pierre Cuijpers, is de 
Expositie Zandsculpturen te zien met zandcreaties van in-
ternationale kunstenaars. Het thema van de expositie is ‘Er 
klinkt weer muziek in de kerk’. Toegang €5, 5 t/m 12 jaar €2,50, 
t/m 4 jaar gratis. Tijdens de Open Monumentendagen is gratis 
in het portaal een fotocollage te zien van de sculpturen.

Gluren bij de buren
Open Monumentendag Dongen: LEER

Zondag
Sint Laurentiuskerk  |  Gasthuisstraat 1
HeuvelPark  |  Heuvelstraat 5
Basisschool Heilig Hart  |  Schoolstraat 2

www.heemkundedongen.nl


