
ontdek, 
beleef, 
proef, 
ervaar, 
luister 
en geniet 

Zondag 23 juni

zondag 23 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende de middag zijn er in het historich 
centrum verschillende activieten, o.m.:

Activiteiten

Mede mogelijk gemaakt door

in het historisch hart 
van Oudenbosch

aloysius-
dag 

in het historisch hart van 
Oudenbosch

Tal van acti-
viteiten voor 
jong en oud 
rondom het 
historisch hart.

aloysius-
dag 

in het historisch hart 
van Oudenbosch

Rondleidingen
door het Parelpad

Protestantse 
kerk

Natuurhistorischmuseum

Zouavenmuseum

Basiliek Cuyperszaal: Opening en lezing over het 
religieus erfgoed in Oudenbosch 
Jezuïetenplein: Muziek
NHVMuseum Oudenbosch: Expositie
Zouavenmuseum: Expositie
Heemkundige Kring Br. Christofoor: Foto expositie 
van beelden uit de periode 1957- 1980 • Mini boeken-
beurs met boeken over het verleden van Oudenbosch 
• Wandeling met gids vanaf Drie Koningen naar de haven 
• Wandeling met gids vanaf Drie Koningen naar station 
Saint Louis: Rondleidingen
Basiliek: Audiotours • Beklimmen binnenzijde koepel
Arboretum: expositie Kaye Feenstra • Expositie Hermien 
de Bruijn • Kaboutertocht voor kinderen tussen 6-10 jaar 
• Tentoonstelling ‘Beter met Planten’ in de tuin (tentoon-
stellingsboekje 1 euro)
Protestantse Kerk: Optredens van  Jeugdorkest  
Oudenbossche Harmonie en Maestro
Brasserie Tivoli/Sterrenwacht: Zonwaarnemingen 

Meer info:

Aloysiusdag Oudenbosch



Zondagmiddag 23 juni bruist het historisch hart 
van Oudenbosch. Van 13.00 tot 17.00 uur kun-
nen bezoekers genieten van tal van activiteiten 
rondom het mooie Jezuïetenplein met winkels en 
gezellige terrassen, de bijzondere botanische tuin 
het Arboretum, de historische ‘Grand Cour’ met 
haar kapel Saint Louis. En natuurlijk de diverse 
musea in de directe omgeving van de basiliek.
Beleef die bijzondere en gezellige sfeer en kom 
op 23 juni, Aloysiusdag, naar Oudenbosch.

Cultuur én amusement
Aloysiusdag in het 
bruisend historisch hart...

Alle locaties op loopafstand

“Gezellige 
pleinen met 
verrassende 

verhalen”

“Gezellige 
pleinen met 
verrassende 

verhalen”
“... en alles zo vlak bij elkaar, geweldig”

Protestantse kerk

Gratis toegang monum-
neten, rondleidingen, 
kunst, live muziek, cul-
turele activiteiten en nog 
veel meer in de directe 
omgeving van de basiliek 
van Oudenbosch.


