
WAT KAN WÉL?
HOUD OE EIGE BEZIG

MEI KALENDER
1 MEI

3 MEI

2 MEI

4 MEI

5 MEI

6 MEI

HET IS VANDAAG COLLEGADAG
Om dat te vieren hoef je niet naast 
je collega te zitten. Plan een digitaal 
koffiemomentje, maak samen een 
wandeling of nodig jouw favoriete 
collega uit voor een koffie-to-go.

GA EENS AAN DE
SLAG MET JE HUIS
Je huis energiezuiniger maken 
klinkt als veel werk maar dat 
hoeft het niet te zijn. Gemeente 
Oosterhout en ONE helpen je 
graag op weg. Kijk op
www.duurzaamoosterhout.nl.

BEVRIJDINGSDAG
Wandel de kilometer van de vrijheid. 
Een route door een van de oudste delen 
van Oosterhout, het Museumkwartier. 
Kijk voor meer informatie op
www.proefoosterhout.nl.

ANTI-DIEETDAG
Ben jij altijd op dieet? Dan mag 
je daar vandaag even lekker 
‘houdoe’ tegen zeggen! Dus 
doe eens gek, verwen jezelf 
en eet iets lekkers. 

ZOEK EEN BOEK
Het Theek Away loket in het centrum is 
geopend. Dit is een tijdelijke reserveer- en 
ophaalservice waardoor je gewoon boeken 
kunt blijven lezen en van andere materialen 
kunt genieten. Kijk voor meer informatie op 
www.theek5.nl.

TOFFE ACTIVITEITEN IN DE MEIVAKANTIE
Boogschieten, lasergamen, mountainbiken, 
suppen, graffiti spuiten en nog veel meer. Heb jij 
zin om mee te doen aan supertoffe activiteiten 
in de meivakantie en ben je ouder dan 12 jaar?
Kijk dan snel op www.inoosterhout.nl 
(meivakantie).

CITY ESCAPE OP 5 OF 6 MEI
Ben je goed in puzzels, raadsels en houd je 
ontzettend van escape rooms? Dan is dit je 
kans! Doe op 5 of 6 mei mee aan de City Escape. 
Met een team van 2 tot 5 spelers ga je in en 
rondom het centrum van Oosterhout op zoek 
naar aanwijzingen om de mysterieuze schatkist 
te openen. Lukt het jullie binnen 1,5 uur alle 
puzzels te volbrengen en de schat vrij te spelen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.inoosterhout.nl.
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7 MEI

9 MEI

10 MEI

12 MEI

MAAK IEMAND BLIJ
MET EEN KAARTJE!
Ken jij iemand die wel een 
hart onder de riem kan 
gebruiken? Stuur diegene 
eens een kaartje. Dat kan 
bijvoorbeeld met één van 
de gratis kaartjes die je nu 
bij alle supermarkten in 
Oosterhout vindt. 

MOEDERDAG
Zet jouw moeder vandaag in het zonnetje 
door iets liefs tegen haar te zeggen. Je zult 
zien dat je een glimlach terug krijgt.

OOK ZO’N BEHOEFTE AAN EEN OOSTERHOUTS MUZIEKFEESTJE?
Zoek dan in Spotify naar de muzieklijst Oosterhout Live 2021 en 
dans je stuk in je eigen tuin!

DAG VAN DE VERPLEGING
Vorig jaar applaudisseerden we voor 
iedereen in de zorg. Laten we vandaag 
allemaal nog eens onze dank uitspreken 
aan iedereen die zo ontzettend hard zijn 
best doet voor een ander. Dus laten we 
nog eens massaal klappen, waar je ook 
bent. In of buiten huis. 

8 MEI
HISTORISCHE STADSWANDELING
Download de gratis app van izi.TRAVEL en zoek
op ‘historische stadswandeling Oosterhout’.

11 MEI
MAAK JEZELF SLIMMER!
Ben je lid van Theek5?
Dan heb je toegang tot
allerlei online cursussen. 
Kijk voor meer informatie 
op www.theek5.nl
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13 MEI 14 MEI

15 MEI 16 MEI
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HEMELVAARTSDAG
Wandel de Heilige Driehoekwandeling.
Download de gratis app van izi.TRAVEL 
en zoek op ‘heilige driehoek’.

BRAND EEN KAARSJE VOOR IEMAND
DIE DAT GOED KAN GEBRUIKEN
Bijvoorbeeld in de Sint Jansbasiliek of 
in één van de kapelletjes in Oosterhout. 
Het kapelletje in Dorst bijvoorbeeld of 
aan de Ridderstraat. 

DAG VAN HET GEZIN
Maak een leuke selfie van je gezin 
en deel ‘m op Insta of Facebook 
met #houdoeeigegoed.

MAAK EEN LEKKER LANGE FIETSTOCHT
MET DE ‘KLAVERTJE VIER FIETSROUTES’
De vier routes lopen als een klaverblad rond 
Oosterhout. Kijk op www.proefoosterhout.nl 
voor de routes. 

THUISTIP VAN THEATER DE BUSSEL
Beluister eens een podcast.
Bijvoorbeeld ‘De verleiders’ van 
theatermakers Tom de Ket en
George van Houts.
Kijk op www.theaterdebussel.nl
(zoek op ‘podcast’).

BLIJF VERBONDEN
Houd contact en bel je opa of oma 
een keer op. Loop eens langs het 
verzorgingshuis in de buurt en zwaai 
naar de mensen voor het raam. Of 
breng een keer een lekkere maaltijd 
langs bij die single vriend of vriendin. 
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19 MEI 20 MEI

21 MEI
22 MEI

23 MEI
24 MEI

EERST ETEN
Zoek een mooi plekje 
in de buitenlucht en ga 
lekker picknicken met je 
gezin of je geliefde. 

GOED BEGIN VAN HET WEEKEND
Haal een frisse neus en ga lekker 
mountainbiken. In Oosterhout 
hebben we de mooiste routes. Kijk 
op www.mtbtracksoosterhout.nl. 

IETS LEUKS DOEN MET DE KIDS?
Bak samen lekkere zandkoekjes!
Wat heb je nodig? 1 eierdooier, 150 gram 
roomboter, 100 gram witte basterdsuiker en 200 
gram tarwebloem. Meng alle ingrediënten tot een 
korrelig deeg, draai er een bal van en laat die 30 
minuten rusten in de koelkast. Rol de bal uit tot 
een lap van 3-4 mm dik en steek er vormpjes uit. 
Bak de koekjes in het midden van de oven in 15-20 
min. En dan: smullen maar!

PINKSTEREN
Thuis uit eten! Steun onze 
Oosterhoutse ondernemers en 
bestel lokaal. Bestel iets lekkers 
bij een Oosterhoutse ondernemer, 
maak daarvan een foto of video, 
deel die op Facebook, gebruik 
daarbij de #bestelchallenge en 
nomineer drie mensen om ook iets 
te bestellen bij een Oosterhoutse 
horecaondernemer.

OPSCHOONDAG!
Samen houden we Oosterhout schoon! 
ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers) zetten zich 
vrijwillig in voor een schoon Oosterhout. 
Wil jij ook helpen om Oosterhout schoon 
te houden? Plan een zapdag! Kijk voor 
meer informatie op www.oosterhout.nl.

SPEEL EEN SPEL
Pak dat Monopolyspel of die sjoelbak 
uit de kast en speel samen met het 
gezin een leuk gezelschapsspel! Of ga 
samen naar buiten en zoek alle dingen 
om je heen die beginnen met een B 
(bijvoorbeeld: boom, bord, blaadjes). 
Hoeveel kun jij er vinden?
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25 MEI
KLOOSTEROMMETJE
Maak eens een ommetje langs tien 
(voormalige) kloosters! Kijk voor meer 
informatie op www.proefoosterhout.nl.

26 MEI

27 MEI

28 MEI

29 MEI 30 MEI

31 MEI

31 MEI

DOE DE BOMBAST SPEURTOCHT!
Bombast, de vrolijke, gezellige en rebelse 
nar die ooit in Oosterhout leefde, is door 
een vloek onder de stad verdwenen. 
Sindsdien is zijn aanwezigheid hier altijd 
voelbaar, merkbaar en zichtbaar, in al 
het moois en goeds dat in Oosterhout 
gebeurt. Maar of er ooit iemand tastbaar 
bewijs zal vinden? Misschien ben jij dat 
wel… De speurtocht is te koop bij de VVV 
(vooraf bestellen en afhalen). Kijk op 
www.proefoosterhout.nl.BLIJF GEZOND EN MAAK EEN 

LEKKERE GROENE ONTBIJT 
SMOOTHIE BOWL
Wat heb je nodig? 1 banaan, ½ 
avocado, 100 gram mango, 75 
gram verse spinazie en 125 ml 
sinaasappelsap. Doe alles in de 
blender en top af met granola en 
stukjes vers fruit voor een vrolijk 
én gezond begin van de dag!

OPENLUCHT GYMZAAL
Doe de kwiekroute in de Vlindervallei. 
Een parcours van 1.5 kilometer, waarbij je 
onderweg allerlei oefeningen kunt doen.

MAAK JE HOOFD LEEG EN MAAK 
EENS EEN LEKKERE BOSWANDELING 
Bijvoorbeeld bij de Vrachelse heide 
(bos en zandduinen tussen Teteringen 
en Breda-Noord) of in boswachterij 
Dorst (dennenbos en heidegebied). 

ZIN IN EEN UITDAGING?
Ga aan de slag in je tuin en doe mee 
aan het NK Tegelwippen. Wie verruilt 
de meeste tegels voor groen? Je kunt 
er zelfs subsidie voor krijgen!
Kijk op www.duurzaamoosterhout.nl/
subsidie-groene-tuinen-en-daken.

WOSTERHOUTS WANDELEN MET EEN BITE
Wandel 4,5 kilometer langs mooie bezienswaardigheden op dé 
Oosterhoutse manier: met heerlijke hapjes tussendoor. Download de 
gratis app van izi.TRAVEL en zoek op ‘wosterhouts wandelen’.


