
 

    
  

 
Uitgave van de VVV Oosterhout, Torenstraat 8, 4901 EJ Oosterhout, tel. 085-7441102 
 
AGENDA, BINNENSTAD EN EVENEMENTEN 
 
Via deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van het aanbod aan belangrijke 
evenementen voor de komende periode. Kijk voor een compleet en actueel overzicht altijd 
op www.proefoosterhout.nl 
 

MARKTCONCERTEN SINT JANSBASILIEK 
In augustus en september vinden de populaire Marktconcerten plaats op de 
zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur, tijdens de openstelling van de 
Sint Jansbasiliek.  
Deze gratis inloopconcerten, die in de afgelopen jaren op een grote 
belangstelling en waardering mochten rekenen, worden gehouden op 3, 10, 
24 en 31 augustus en op 7 en 14 september. 
De concerten zullen worden verzorgd door bekende organisten uit 
Oosterhout en omgeving en kennen een lichtvoetige programmering. 
 

 
Datum:  3, 10, 24 en 31 augustus (op 17 aug. wordt het concert verplaatst naar de O.L.V. 

Abdij) en 7 en 14 september (14 sept. is extra i.v.m. Open Monumentendag) 
Locatie:  Sint Jansbasiliek, Markt 17, Oosterhout 
Tijd:  Van 14.30 tot 15.15 uur 
Inlichtingen:  www.stichtingludens.nl  
 
 
4 AUGUSTUS: FIETSCAMPINGSPEURTOCHT 
Dit jaar anders dan anders en volledig in een nieuw jasje gestoken! De 
Fietscampingspeurtocht is een gezellige fietstocht langs een heleboel campings 
in en om Oosterhout. Op elke camping word je uitgedaagd om in de natuur aan 
de slag te gaan met diverse opdrachten. Ga onder andere op ‘dierenjacht’, speel 
‘bingo voor speurneuzen’, word een ‘natuurkunstenaar’ en ‘kraak de code’. 
Kortom vervelen hoef je je niet én je maakt kans op een mooie fiets! Kijk op de 
website voor de deelnemende campings. 
 
Datum:  Zondag 4 augustus 
Locatie:  Starten vanaf de deelnemende campings 
Tijd:  Vanaf 10.00 uur 
Inlichtingen: www.proefoosterhout.nl 
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16 T/M 21 AUGUSTUS: KERMIS OOSTERHOUT 
Kermis in de stad! Ook dit jaar is er gekozen voor een uitgebreid 
randprogramma dat de kermis verbindt aan het centrum en  
andersom. Naast alle spectaculaire attracties is er op vrijdag een 
Hollandse Braderie en zaterdag is er de Caribische Dag. De Stille 
Kermis op dinsdag keert ook weer terug en er zijn volop 
torenbeklimmingen, ook tijdens de afsluitende vuurwerkshow 
op woensdagavond. 
 

Datum:  16 t/m 21 augustus 
Locatie:  Binnenstad Oosterhout (Slotjesveld, Slotlaan, Heuvel en Markt) 
Inlichtingen: www.oosterhout.nl/kermis of www.proefoosterhout.nl 
 
 
20 AUGUSTUS: VAAR-FIETSTOCHT NAAR TILBURG (OF ANDERSOM) 
Hoera! Eindelijk is er weer een vaar-fietstocht in Oosterhout! Op een aantal dinsdagen deze zomer 
vertrekt de boot vanaf de Krombraak in Oosterhout. De fiets wordt op een trailer naar Tilburg 
gebracht. De aankomst in Tilburg (Piushaven) zal tussen 13.30 en 14.00 uur zijn. Aan boord is er een 
heerlijke lunch. Om 15:00 uur vaart de boot weer terug naar Oosterhout voor de mensen die niet 
naar Tilburg zijn gevaren, maar gefietst, want dat kan dus ook! Zij krijgen een kaas/borrel plankje met 
een wijntje, pilsje of fris. Rond 19:00 uur is de boot weer terug in de Krombraak in Oosterhout. 

 
Datum:  Dinsdag 20 augustus 
Locatie:  Krombraak (Weststadbrug), Oosterhout. 
Tijd:  09.30 uur vertrek boot. 
Prijs:  € 37,50 p.p. incl. 4 uur varen, vervoer van 
de fietsen, fietsroute, lunch of kaasplankje met 
consumptie. Optie: voor € 5,50 kunt u starten met een 
koffie/thee met Bossche Bol (opgeven bij reservering). 
Inlichtingen: Reserveren via 085-7441102 / 
www.proefoosterhout.nl 
 

 
 
21 AUGUSTUS: VAARTOCHT VAN OOSTERHOUT NAAR DEN BOSCH 
Gezellige vaartocht van Oosterhout naar Den Bosch. Je begint met een kopje koffie/thee en een 
(mini) Bossche bol. Aan boord is ook de lunch. Eenmaal in het centrum van Den Bosch kun je de stad 
op eigen gelegenheid gaan verkennen. Rond 17.30 uur ga je met de bus terug naar Oosterhout. 
 
Datum:  Woensdag 21 augustus 
Locatie:  Krombraak (Weststadbrug), Oosterhout. 
Tijd:  09.15 uur aan boord 
Prijs:  € 44,95 p.p. 
Inlichtingen Reserveren via 085-7441102/ www.proefoosterhout.nl 

http://www.oosterhout.nl/kermis
http://www.proefoosterhout.nl/
http://www.proefoosterhout.nl/
http://www.proefoosterhout.nl/


 

24 AUGUSTUS: FILM IN HET PARK 
Het Slotpark ’s avonds omgetoverd tot de grootste 
openluchtbioscoop van Oosterhout. Het is inmiddels het vijfde 
achtereenvolgende jaar dat JCI Oosterhout dit sympathieke 
cadeautje aan de inwoners van Oosterhout geeft. Dit jaar zal de 
film “Game Night” vertoond worden. 
 
Datum:  Zaterdag 24 augustus 
Locatie: Stadspark Oosterhout 
Tijd: 21.00 uur 
Inlichtingen: www.jcioosterhout.nl   
 

T/M 15 AUGUSTUS: TOER DE BOER 
Bezoek de gratis rondleidingen van Toer de Boer. Neem o.a. 
een kijkje bij een melkveehouderij, een zorgboerderij of een 
akkerbouwbedrijf. De rondleidingen zijn op dinsdag en 
donderdag t/m 15 augustus. Om 10.30 uur ’s morgens en 13.30 
uur ’s middags. Kijk voor de deelnemende bedrijven en 
adressen op de website of haal de gratis folder op bij de VVV 
Oosterhout. 
 

Datum:  Dins- en donderdag t/m 15 augustus 
Locatie:  Divers. Zie website of folder 
Tijd:  10.30 uur en 13.30 uur 
Inlichtingen: www.toerdeboer.nl 
 
24 EN 25 AUGUSTUS: JACOBUSHOEVE BOERENFAIR 
Een weekend lang feest bij de Jacobushoeve! Met op zaterdag van 18.00 tot 23.00 
uur het Steenovens Bierfest. Met live muziek van Die Stadlfreunde. Kaarten in de 
voorverkoop € 5,00 p.p. incl. gevulde pull! Aan de deur € 7,50.  
Zondag vindt de Boerenfair plaats van 10.00 tot 18.00 uur. € 2,00 entree. 
Kinderen t/m 12 gratis. Met o.a. een grote streekmarkt, belevingsplein, 
oosgstdankviering, oogstfeest, roofvogelshow, kinderparadijs en nog vele extra’s! 
 
Datum:  24 en 25 augustus 
Locatie: Jacobushoeve, Steenovensebaan 29, Dorst 
Tijd: Zaterdag vanaf 18.00 uur. Zondag vanaf 10.00 uur 
Inlichtingen: www.facebook.com/Jacobushoeveboerenfair/  
 

25 AUGUSTUS: PRENTENBOEKJESFESTIVAL 
Een heerlijk theaterfeest voor de allerkleinsten! Het Openluchttheater 
verandert in een vrolijke Prentenboekenstad vol bekende figuren uit de vele 
prachtige prentenboeken die ons land rijk is. Voor en na de voorstellingen 
kan je gezellig spelen in Prentenboekstad. Er komen deze dag 2 verschillende 
voorstellingen voorbij op 3 tijdstippen: 
Voorstelling Nijntje op de fiets (2+) om 09.30 uur en om 13.00 uur. 
Voorstelling Aadje Piraatje viert feest (4+) om 11.30 uur. 

 
Datum:   Zondag 25 augustus 
Locatie:   Openluchttheater, Paterserf, Oosterhout 
Tijd:   09.30 uur, 11.30 uur en 13.00 uur 
Inlichtingen en tickets:  www.theaterdebussel.nl  
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25 AUGUSTUS: MUZIEKMIDDAG IN STADSTUIN DE SCHELP 
Bredaas oudste nog bestaande folkgroep Navenant treedt op 
zondagmiddag 25 augustus op in de gezellige ambiance van 
stadstuin De Schelp. Vanaf 15.00 uur, toegang gratis. 
 
Datum:  Zondag 25 augsutus 
Locatie:  Stadstuin de Schelp, De Vijzel, Oosterhout 
Tijd:  15.00 uur 
Inlichtingen: www.stadstuindeschelp.nl 

 
OPENSTELLING SINT JANSBASILIEK 
Die grote mooie Basiliek op de Markt een keer van binnen bekijken? Dit 
kan in ieder geval t/m 7 september op woensdagmiddag t/m 
zaterdagmiddag tussen 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Een bezichtiging van de kerk, beklimming van de toren of een 
stadswandeling aanvragen voor een groep doe je via de VVV Oosterhout, 
tel. 085-7441102 of info@vvvoosterhout.nl 
 

ALLE DONDERDAGEN IN AUGUSTUS: OOSTERHOUT BY NIGHT 
MET AFZAKKERTJE 
Avondbeklimming van de toren van de Sint Jansbasiliek. 
Ontdek, onder leiding van een VVV-gids, hoe mooi Oosterhout 
er van bovenaf uitziet. 
Tijdens de klim vertelt de gids alles wat je over Oosterhout wilt 
weten, éénmaal boven is het genieten geblazen. Wil je mee met 
deze tocht? Meld je dan wel even aan bij de VVV Oosterhout. 
Maximaal 15 personen. VOL=VOL. Het kost slechts € 4,95 p.p. 
en dat is incl. een heerlijk drankje achteraf bij café de Beurs. 

 
Datum:  Alle donderdagen in augustus 
Locatie:  Sint Jansbasiliek, Markt 17 
Tijd:  20.30 uur tot 22.00 uur 
Prijs:  € 4,95 p.p. 
Inlichtingen: Reserveren via 085-7441102 / www.proefoosterhout.nl 
 
ALLE DONDERDAGEN IN AUGUSTUS: RONDLEIDING BIJ 
ZUIVELBOERDERIJ DE DRIEHOEK 
De ontvangst op de boerderij begint met een lekker kopje koffie/thee 
en een echt ambachtelijk kaasbroodje, vervolgens krijg je een 
rondleiding door de kaasmakerij. Daarna wandel je over het prachtige 
kloosterterrein naar de koeienstal met melkrobot, ook hier krijg je een 
rondleiding. De afsluiting is in de streekproductenwinkel op het 
terrein. 
Vooraf reserveren bij de VVV in Oosterhout! 
 
Datum:  Alle donderdagen in augustus 
Locatie:  Zuivelboerdrij de Driehoek, Hoogstraat 82 B 
Tijd:  13.30 uur tot 15.00 uur 
Prijs:  € 8,00 p.p. 
Inlichtingen: Reserveren via 085-7441102 / 
www.proefoosterhout.nl 
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ALLE VRIJDAGEN IN AUGUSTUS: SCHATZOEKEN IN 
DE TOREN 
Spannende speurtocht in de toren van de Sint 
Jansbasiliek, onder leiding van een VVV-gids. 
Speur tijdens de klim naar de letters die verstopt 
liggen in de toren, misschien ontdek jij dan wel de 
schat! En mag je een mooi aandenken mee naar 
huis nemen.  
Wil je mee met de tocht? Meld je dan wel even 
aan bij de VVV Oosterhout. 
Maximaal 15 personen. VOL=VOL. 
€ 3,50 p.p. incl. verrassing en klimdiploma. 

 
Datum:  Alle vrijdagen in augustus 
Locatie:  Toren Sint Jansbasiliek, Markt 17 
Tijd:  13.30 uur tot 14.30 uur 
Prijs:  € 3,50 p.p. 
Inlichtingen: Reserveren via 085-7441102 / www.proefoosterhout.nl 
 
 
TREINTJE OOSTERHOUT 
Op een aantal zaterdagen in de zomer maakt het Treintje 
Oosterhout een rondrit vanaf de Katjeskelder naar de 
binnenstad. Er zijn verschillende tussenstops (o.a. twee keer 
in de binnenstad en bij het Sint Catharinadal). Onderweg 
uitstappen en de volgende trein weer terug pakken kan ook. 
Een VVV-gids geeft uitleg over de bezienswaardigheden 
waar je langs komt. 
Het vertrek vanaf de Katjeskelder is om 13.30 en om 15.00 
uur. Reserveren kan niet. VOL=VOL. 
 
Datum:  3 en 10 augustus 
Locatie:  Vertrek vanaf de Katjeskelder 
Tijd:  13.30 uur en 15.00 uur 
Prijs:  € 3,00 p.p. 
Inlichtingen: Tel. 085-7441102 / www.proefoosterhout.nl 
 
 
 

OOSTERHOUT ALL INCLUSIVE 
Probeer eens het arrangement Oosterhout All Inclusive; een 
volledig verzorgd dagje Oosterhout om de stad goed te leren 
kennen. In het arrangement is inbegrepen: koffie met 
appelgebak, een stadswandeling, een heerlijke lunch incl. 
drankje, museumbezoek (naar keuze Speelgoedmuseum Op 
Stelten of Brabants Museum Oud Oosterhout) en ter afsluiting 
een aangekleed afzakkertje in één van de gezelligste biercafés 
van Oosterhout (of bij goed weer op het terras natuurlijk). 
Een compleet dagje Oosterhout voor slechts € 29,95 p.p. 
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HAPPEN TRAPPEN EN AFSTAPPEN 
Voor liefhebbers van fietsen én lekker eten is er een gecombineerde 
tocht: Happen, Trappen & Afstappen, een leuke fietstocht incl. een 
driegangendiner op drie verschillende locaties. De route leidt vanuit 
Oosterhout naar Drimmelen, waar je heerlijk van het hoofdgerecht 
kunt genieten aan het water. Reserveren vooraf is niet nodig, de 
restaurants verwachten dat je komt. € 34,95 p.p. (incl. route en 
driegangediner). 
 
 

TOUR DE TWIZY 
Een dagje volledig verzorgd toeren in een koele (en coole) 
100% elektrische Renault Twizy. Aan de hand van een fraaie 
route rijd je door het gebied ten zuiden van Nationaal Park 
de Biesbosch. Je komt o.a. door de mooie dorpen Den Hout 
en Lage Zwaluwe, waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan. 
Tijdens de route maak je twee keer een tussenstop bij een 
leuk restaurant, zodat je even gezellig kunt ‘opladen’. Er is 
plek voor 2 personen. € 42,50 p.p. (incl. koffie met gebak en 
heerlijk hoofdgerecht). 
 

 
PICKNICKROUTE 
Een mooie fietstocht door de omgeving van oosterhout waarbij ook aan 
de inwendige mens is gedacht! Onderweg maak je diverse stops om te 
genieten van de lekkerste producten uit de streek. Het startpunt is bij de 
verswinkel van Pheninckx Groente & Fruit op Camping Vrachelen in Den 
Hout. Vanuit hier ga je langs verschillende bedrijven waar je 
verschillende producten krijgt om je picknick compleet te maken. De 
route heeft een afstand van ongeveer 24 kilometer en kan gefietst 
worden tijdens de openingstijden van de deelnemende bedrijven.  Je 
koopt de route (incl. alle coupons die ingeleverd moeten worden en een 
fancy koeltas) voor slechts € 29,95 p.p. bij de VVV Oosterhout. 
 

 
 
PANNENKOEKROUTE 
Speciaal voor kinderen is er een fietstocht door de regio Oosterhout. Met 
onderweg een stop voor een gezellig potje midgetgolf met een 
overheerlijke pannenkoek en ranja. Als afsluiter van de route kan je een 
ijsje bij de ambachtelijke ijssalon Via Via eten. De route is ongeveer 12,5 
kilometer lang en kan gefietst worden tijdens de openninstijden van de 
deelnemende bedrijven. Je koopt de route (incl. alle coupons die je inlevert 
bij de bedrijven) voor € 14,50 p.p. bij de VVV Oosterhout. 
 
 

 

VVV Oosterhout, Torenstraat 8, 4901 EJ Oosterhout, tel. 085-7441102 
info@vvvoosterhout.nl 
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