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2018
Met trots presenteren wij de 
Erfgoedkalender van de gemeente  
Oss voor het Europees Erfgoedjaar!  
In dit jaar brengen we ons erfgoed 
extra onder de aandacht. Met lezingen, 
tentoonstellingen en verschillende 
bijzondere evenementen. Wij nodigen 
je uit om het erfgoed van Oss te 
ontdekken en te beleven.

Interesse in een stadswandeling met gids?
heemkunderavenstein.nl Altijd al kennis willen maken met 

de rijke historie van Ravenstein? 
Naast wandelingen op aanvraag, 
organiseert heemkundekring 
Ravenstein iedere tweede zondag 
van de maand om 14.00 uur 
vanaf het voormalige raadhuis, St. 
Luciastraat 2 een stadswandeling. 
Kosten € 4,00 p.p. Kijk voor meer 
informatie op de website.

maaslandgildeoss.nl Interesse in het verleden van de 
stad Oss? Het Maaslandgilde 
biedt stadswandelingen met 
vele onderwerpen: van industrie 
en boter, tot straatnamen en 
struikelstenen. Kijk voor alle 
wandelingen, de data  
en de prijzen op de website.

toerismemegen.nl Heb je altijd al meer willen weten 
over het pittoreske Megen? Een 
keer per maand kun je samen 
met een gids door dit bijzondere 
stadje dwalen. Kijk op de website 
om te zien op welke dagen 
de stadswandelingen worden 
georganiseerd. Kosten €2,00 
p.p. kinderen tot 12 jaar gratis. 
Aanmelden vooraf is gewenst. 

Kijk voor de actuele 
informatie en voor 
wat er nog meer te 
beleven is in Oss op: 
uitpuntoss.nl

toerismeoss.nl

bezoekdemaashorst.nl 

toerisme-ravenstein.nl 

toerismemegen.nl 

stadsarchiefoss.nl

Meer weten over verschillende erfgoedlocaties 
in Oss?
Atoomschuilkelder maaslandgildeoss.nl

Erfgoedlokaal Haren ons dorp harenonsdorp.nl

Hof van Lof hofvanlof.nl

Kerkmuseum De Peperbus parochiegeffen.nl

Leerlooierij museum en stadstuin leerlooierijravenstein.nl 

Museum Jan Cunen museumjancunen.nl

Museumboot De Schokker museumbootdeschokker.nl

Remigiusmuseum heemkundekringlith.com 

Tentoonstellingen Stadsarchief stadsarchiefoss.nl

Traditiekamer Typhoon

Vorstengraven

traditiekamertyphoon.nl

bezoekdemaashorst.nl/ 

het-oergebied

Interesse in ons religieuze erfgoed of onze molens?
Ga naar toerismeoss.nl/wandelen voor de mooie kloosterwande-

lingen door Megen of de Kerken en Kapelletjesroute door Lith. En ga 

naar toerismeoss.nl/fietsen voor onze prachtige molenfietstocht!

Meer weten over de activiteiten of de (beeld)
collecties van de historische kringen? 
berchs-heem.nl 

dewerkendemensoss.nl 

harenonsdorp.nl 

heemkundegeffen.nl

heemkundekringlith.com 

heemkunde-megen-haren-macharen.nl 

heemkunderavenstein.nl 

Met dank aan gemeente Oss, het Stadsarchief, 
het Maaslandgilde, de TIM, de TIR en alle 
heemkundekringen binnen gemeente Oss. 

Fototentoonstelling Leo van den Bergh

Het Oss van Leo van den Bergh geeft een kijkje in het 

verleden, met plekken die intussen onherkenbaar zijn 

veranderd. Kosten: € 9,00 - inclusief thee of koffie in 

Café Cunen. Locatie: Museum Jan Cunen

Tentoonstelling Wachtmeester Hoekman  
en de criminaliteit in Oss
Een tentoonstelling naar aanleiding van de  
herdenking van Wachtmeester Hoekman, die 125 jaar geleden op de heuvel in Oss werd doodgeschoten.  
Locatie: Stadsarchief

20 mrt 
t/m 12 mei

nov 2018 
t/m  

apr 2019

Tentoonstelling Mijn bijzondere verzamelingDeze tentoonstelling laat verschillende bijzon-dere verzamelingen van oude Harenaren zien. Kosten: € 2,00. Kinderen gratis toegang
Locatie: Erfgoedlokaal Haren ons dorp

Activiteiten die hier 
niet in staan? 
Mail ze naar 
info@uitpuntoss.nl, 
dan komen ze in de 
erfgoedagenda op 
de website!

24 feb 

t/m 16 sep

Tentoonstelling Bergoss
Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er onder 
de zaagtanddaken in het centrum van Oss zat? 
Deze tentoonstelling vertelt je meer over de 
tapijtfabriek Bergoss die hier vroeger stond.
Locatie: Stadsarchief

9 okt t/m  
6 jan

Nationale Archeologiedagen

De archeologiedagen brengen het 

verleden tot leven met verschillen-

de activiteiten in de gemeente. De 

archeologiedagen sluiten aan bij het 

thema ‘opgegraven geschiedenis’ van 

het Europees erfgoedjaar.

12 t/m  
14 okt



Tentoonstelling Europa

Erfgoedlokaal Haren besteedt deze periode aandacht 

aan Europa omdat het dit jaar het Europees jaar van 

het cultureel erfgoed is. Elke eerste zondag van de 

maand. Kosten: € 2,00 (kinderen gratis toegang)

Locatie: Erfgoedlokaal Haren ons dorp
Mei t/m okt

11.00 - 15.00 

uur

Open Monumentendag

Het landelijke thema van dit jaar is ‘Europa’. Dit 

sluit aan bij het Europees erfgoedjaar. Deze dagen 

zijn de meeste erfgoedlocaties en monumenten 

in de gemeente geopend voor publiek. Vaak met 

een extra activiteit.

8 en 9 sep

Fietstocht Zuiderwaterlinie Ravenstein
Een prachtige fietstocht langs de zuiderwaterli-
nie die start vanuit het vestingstadje Ravenstein.
Locatie: Start bij oude raadhuis Ravenstein

26 mei

17 mei

19.30 - 21.30 

uur

Lezing De fabrieken van Oss maar dan van binnen

Oud-stadsgids Jan Ulijn neemt ons deze avond  

in zijn lezing mee naar de fabrieken van Oss.  

Wat maakte je op een dag in de fabriek mee?

Aanmelden bij het Stadsarchief.

Locatie: Stadsarchief

Historisch Openluchtspel Julius Caesar aan de Maas

Historisch openluchtspel voor jong en oud op  een prach-

tige locatie aan de Maas. Met als inspiratie de genocide 

die Caesar en zijn troepen waarschijnlijk pleegden, vol-

gens archeologische vondsten bij Maren-Kessel.

Kosten: € 22,00

Locatie: Watersportvereniging de Maaskant

7 t/m 9 juni

12 t/m 16 juni

20.30 uur

20 juli t/m  
20 aug

Expositie van Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein

Kom kennismaken met de professionele kunste-

naars en ambachtslieden van Ravenstein! Met  

een inspirerende expositie stellen zij  

zich voor het eerst aan het grote publiek  

voor. Locatie: Garnizoenskerk Ravenstein

Tentoonstelling Kroegen en bier in Oss
Tentoonstelling over Osse kroegen en bier met 
als inspiratie het onderzoek van Frans van der Vorst. 
Ook is er aandacht voor de lokale bierbrouwerijen.
Locatie: Stadsarchief

13 aug  
t/m 6 okt

Tentoonstelling Effe noar Geffe

Een tentoonstelling over meerlingen en het blad 

‘Auw neijts’ van de heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ 

Geffen. Het blad viert namelijk zijn 25e jubileum.

Locatie: Oude raadhuis, Geffen

1 sep

Avond

2 sep

10.30 - 18.00 uur

Markt Megense keienfair en kunstvoer

Er zijn kramen met delicatessen, (woon)accessoires, 

kleding, brocante, en nog veel meer! Of ben je nieuws-

gierig naar wat een molenaar of heemkundekring  

  doet? Op deze markt kom je ze  

     tegen. Locatie: Megen, rondom  

       Acropolis
27 mei

10.00 uur

Zuiderwaterlinie evenement De Sprong
Juni is tijdens het Europees erfgoedjaar de maand met het 
thema ‘verdedigingslinies’. Daarom vindt er deze maand 
een vredes-parachutesprong boven de vijf stellingen van 
de Zuidwaterlinie plaats. Op de grond krijgen de springers 
een warm ontvangst in vijf Zuiderwaterliniefestivals!
Locatie: Grave (gemaal Van Sasse)

23 juni

Tentoonstelling 100 jaar Mavo St. Jan
Een tentoonstelling over het verleden van Mavo  St. Jan naar aanleiding van hun 100 jarig bestaan.Locatie: Stadsarchief 15 mei  

t/m  
11 aug

Markt Effe noar Geffe
Voor jong en oud is er de hele dag van alles te doen op 
Effe noar Geffe: van een oude kermis, straattheater en 
stoommachines tot een boerenmarkt.
Kosten: € 6,00 vanaf 12 jaar
Locatie: Geffen

2 sep
10.30 - 18.00 

uur

Zuiderwaterlinie evenement De Mars

De Mars start vanuit de uiteinden van de linie,  

in Bergen op Zoom en Grave. Een week lang lopen 

muziekverenigingen dagelijks langs de linie. Iedereen 

kan aansluiten en meedoen, tot de deelnemers elkaar 

ontmoeten in Heusden op een cultureel festival. 

16 t/m  

22 sep


