Erfgoed

Museum Jan Cunen

Caesar in Oss haalt
The Guardian

Publicatie van Onder Oss: de lokale
geschiedenis vanaf 2500 voor Christus

• Een nieuwe directeur
• Minister van Engelshoven opent nieuwe tentoonstellingen
• Krom gebogen zwaard trekt veel bezoekers
• Tentoonstelling Bagger! verlengd vanwege veel
belangstelling

Barokconcert
in kloosterkerk
Megen

Zuiderwaterlinie
• Gedeputeerde loopt de Zuiderwaterlinie
• De Zuiderwaterlinie Mars,
Sprong en Expeditie
• Kerkpad Maren-Kessel hersteld
• Wandelboulevard met kademuur in Ravenstein
• Ook vestingstad Megen bewapent zich met kanonnen

Kloosterpad; in
2021 moet het
klaar zijn

Drie generaties burgemeesters
nemen bijzonder verzamelalbum
Historisch Oss in ontvangst

De Romeinse tempel nu virtueel
herbouwd
Drukte van jewelste in Hof van Lof
door 150e geboortedag van het
heilig bruurke
Oss doet mee aan
het Europese tourch
initiative

Krom gebogen zwaard siert rotonde

2018 Europees jaar van het Cultureel
Erfgoed: Oss doet mee
‘Ontmoet de molenaar’ tijdens de
Nationale Molendag (en)

Monument geheim agent
Piet Hoekman onthuld –
Hart van Nederland

TV-serie ‘Gelukkig hebben
we de foto’s nog’ door
Stadsarchief Oss en Dtv

Oude Osse koekfabriek als
inspiratie voor het Walkwartier
75 jaar bevrijding: Oss doet mee

Sheddaken worden
onderdeel woningbouwproject

Genomineerd voor BNG bank
erfgoedprijs 2019

Clarissen uit Megen lanceren
productlijn ‘de Vegetarische zuster’

Kerken in Oss massaal open
tijdens Open Kerkendag 2019

• Voorstelling ‘Oorlog aan de rivier’ in Lith trekt veel
mensen
• Bevrijdingsconcert in Megen met Ooggetuigen WOII
• ‘Donker Keent’ centraal in nieuwe theaterproductie
Maasmeandering
• 75 jaar bevrijding: van hindernisbaan tot intocht
• Expositie ‘Market Garden’: in museum Jan Cunen

Veel te zien rondom Oss tijdens de
Open Monumentendag
• Dichtwedstrijd met monumenten
als inspiratiebron

Culinair &
Verblijfsrecreatie
Renovatie Raadhuis Ravenstein met winkel,
restaurant en toeristisch informatiecentrum
Versaen Michelinster
restaurant

Goed toeven bij een van de beste terrassen
van Brabant: ’t Veerhuis
Een BillyBird Park in Oss
bij de Geffense Plas?

Jan-Limoen bij
binnenstebuiten

In Alle Straten
groeit verder
met tropisch
binnen strand
Eerste permanente zandhotel
gevestigd op
vakantiepark
Herperduin

Beste bockbier voor de derde
keer van de Muifelbrouwerij

The Royal pub
in Megen geopend

Peperstraat als dé horecastraat van Oss voltooid

Toeristisch Oss bundelt krachten op
nieuwe site trefhetinoss.nl

Sportieve
activiteiten

Lithse Ham
•
•
•
•

Lithse Ham heeft grote plannen voor doorontwikkeling
Nieuwe verlichte zwemtocht in donkere Lithse Ham
Cross evenement op de oevers van de Lithse Ham
Solexrace aan de Lithse Ham

Santarun Oss zit met 600
deelnemers aan plafond

Gloednieuw zwemparadijs
komt in Berghem
Derde editie Oss City Run: nu ook
dwars door de Grote Kerk

Eerste Electro League in Berghem
Voetveer Ravenstein-Niftrik zet ruim
100.000 passagiers over

Nu al 280 extra deelnemers voor
sportevenement De Maasdijk

Natuur

Maashorst
• Oerfestival trekt
10.000 bezoekers
naar de Maashorst
• Slotbijeenkomst
Landschappen van
Allure 25 januari
2019. Maashorst
landschap met
eigen identiteit en
dynamiek
• Zeldzame roze
sprinkhaan duikt op
in de Maashorst
• Taurossen vrijgelaten

Landerij van Tosse finalist
in Brabantse Stijlprijs

Boekpresentatie ‘Natuur en Landschap van het Dorpsraadgebied Herpen’

Bezoekers ontdekken de nieuwe
natuur van de Hemelrijkse Waard

Herperduin
•
•
•
•

Uitkijktoren in Herperduin onthuld
Opening speeldas
Natte neuzen trail in Herperduin
Rijsvennen weer teruggebracht

Van Oermaas tot Osse haven in
reizende expositie

Otter gespot in Maas
bij Lithoijen

Keent
• Europese oerpony gefilmd in Maashorst en Keent
• Winterwandeling in natuurgebied Keent

Meanderende Maas biedt gouden
kansen voor fiets- en wandelpaden

Natuurspeeltuin ‘Graaf van
Megen’ geopend

Evenementen

Fatality verwelkomde zo’n 13.500 liefhebbers
van stevige elektronische muziek
Derde editie Lithse
kerstmarkt is groot
succes

Paasdagen in regio Oss goed voor eieren
zoeken, wandelen, lekker eten en muziek

Absolute
Orange ‘te’
groot succes?

Grote variatie aan activiteiten bij
dorpsfeest Haren

Prikkelarm kermisuurtje voor allerkleinsten
en kinderen met beperking in Berghem
Osse festival Muze Misse groeit het
Cunen-park uit

Goed toeven op de picknick in het
arboretum van Geffen

Dorpse gezelligheid bij kermisfeesten in
Macharen

Festival ‘Het
Wilde Woud’
valt in de smaak
in Berghem

Drie weekenden lang griezelen tijdens
Halloween in Oss en omgeving

De verlichte
carnavalsoptocht laat
Berghem op
zijn mooist zien

Feestelijk lustrum voor ‘Lith Presenteert’ op Tweede Paasdag
Vol weekend in Oss met Het Living
Statues Festival en het Food Festival

22ste nieuwjaarsduik in Oss weer in
Geffense plas

Vorstival trekt
1000 bezoekers

Pontjesdag 2020 breien Gelderse en Brabantse
Maastadjes en -dorpen aan elkaar

Voor méér livemuziek gooien
festivals Van Streek en Rockronde
het over een andere boeg

Kunst & Cultuur

Grandmaster flash in de Groen Engel
Schots muziek trio speelt Beethoven in
Neerloonse schuur

Stadswandeling door ‘duister Ravenstein’

Muziek en theater tijdens Bostival in
openluchttheater Hoessenbosch

Expo “Door de spiegel” in K26

Samenwerking Stadsarchief Oss en de
Lievekamp: Een nostalgisch meezingconcert
Kunstduo Willems & Janota opent
Atelierwinkel in Lithoijen

Onverwachte ontmoetingen bij
open ateliers van het kunst- en
ambachtsgilde in Ravenstein
‘Wandelvoorstelling’ Oeverloos

Poëziemiddag Panklaar

