
WELKOM IN TUINESIË!
BEZIG BIJTJE!

Nog geen vakantieplannen? Wat dacht je van Tuinesië?
Een prachtige bestemming dichtbij huis. Dus waar wacht je op:
klop het stof van je tent, blaas je luchtbed op en geniet van al
het moois in je eigen (achter)tuin!

Winderig dagje? Knutsel je
eigen windmolen in elkaar
en kijk hoe hard hij kan draaien! 

Op pad door Oosterhout,
met onderweg allerlei
stops waar je kunt genieten
van lokaal lekkers.
Ga naar proefoosterhout.nl
en zoek op picknickroute.

Wist je dat insecten goed zijn voor je tuin? 
Ze bestrijden plaaginsecten en zorgen voor bestuiving. 
Helaas hebben veel insecten, zoals de bij, te weinig plekken 
om een mooi nest te bouwen. Help ze een handje!
Kijk voor instructies op de website van Natuurmonumenten
en zoek op ‘zo maak je een insectenhotel’. 

ONTBIJTEN
MET EEN
PANNENKOEK!

WATERGEVECHT!

LET’S
SKATE

OREO
POPS

Start de dag goed met bananenpannenkoeken!
Voor 2 personen: 1 (rijpe) banaan, 2 eieren (M), 1/2 tl kaneel
en een klontje boter. Mix de banaan, eieren en kaneel met een
vork of staafmixer. Verwarm de pan en smelt de boter, bak
de pannenkoekjes ongeveer 5 minuutjes en draai ze halverwege om. 
Eet smakelijk! 

Tropische dag? Zin om af te koelen? Verzamel alle
waterpistolen die je kan vinden en daag je 
vader, moeder, broertjes of zusjes of alle kinderen
uit de buurt uit voor een verfrissend watergevecht.  

Maak een knikkerbaan! Wat heb je nodig: 
wc-rollen, een oude doos, lijm, een schaar 
en knikkers natuurlijk. Inspiratie nodig? 
Kijk op allesoverspeelgoed.nl/hoe-maak-je-een-knikkerbaan/

Haal jouw favoriete vakantieland naar
Nederland. Organiseer een themamiddag in
bijvoorbeeld Franse stijl, met du vin, du pain
en du fromage! 

Plant kleurrijke zomerbloeiers, 
veeg je terras, sleep je BBQ uit
de schuur en geniet van de zomer.
Ook leuk, pimp je bloempotten
met glow in the dark verf en geniet
van de zwoele zomeravonden.  

Zelf een toffe zomeroutfit 
maken? Gooi je oude witte shirts 
niet weg, maar maak er een 
tie-dye kunstwerk van. 
Kijk voor tips op pinterest!  

Mmmm, oreo pops! 
Wat heb je nodig? 24 oreo’s,
300gr witte en pure chocolade,
lollystokjes en garnering naar keuze. 
Prik een oreo op een stokje, 
smelt de chocolade en 
dip de oreo daarin.
Bestrooi met bijvoorbeeld
sprinkels of mini-m&m’s.
Even afkoelen en smullen!
  

Kijk op www.inoosterhout.nl
voor alle GRATIS activiteiten
tijdens de zomervakantie.  

Fiets een mooie route door
de polders naar Drimmelen 
in combinatie met een voor-,
hoofd- en nagerecht op
drie prachtige locaties. 
Meer info? Proefoosterhout.nl  

Denk ook aan
je kleding ;) 

Iets minder weer?
Trek de verkleedkist 
open en doe een 
toffe fotoshoot! 
  

Gebruik je Spotify? Maak met
je vrienden een gezamenlijke
playlist en maak er een 
all-time-favorite hitfeest van! 
  

Skeeleren is goed voor je benen, billen èn buikspieren.
En ook nog leuk om te doen. Ga lekker stunten op de skatebanen
in Dommelbergen of Slotjes, of maak een tochtje door de polder
naar Raamsdonksveer. Denk je wel aan bescherming en opvallende
kleding voor in het verkeer?    
  

Heb je geen tuin, maar wil je wel
een vijver? Maak een mini-versie. 
Dat is naast gezellig ook nog eens
goed voor vogels. Kijk voor tips op
de site van de Vogelbescherming. 
    
  

Heb jij onze eeuwenoude basiliek op de Markt
al eens bezocht? Elke woensdag t/m zaterdag
is de Sint Jansbasiliek te bezoeken van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Meer info: www.basiliekoosterhout.nl  
    
  

Thuis eten alsof je op vakantie bent! Draai de
wereldbol rond en laat je inspireren door 
het land waar je vinger op uitkomt. 
Geen globe in huis? Open Google Maps,
zigzag er met je vinger overheen en laat
iemand anders stop roepen. Smakelijk eten! 
    
  

Van 10 juli t/m 15 augustus is de Heilige Driehoek
het toneel voor De Biënnale! Bekende kunstenaars
en jong talent presenteren hun werk in binnen- en 
buitenlucht. Meer info op www.kunstindeheiligedriehoek.nl
    
  

Vanaf 25 juli kan je de prachtige zandsculpturen
gaan bewonderen in de Sint Antoniuskerk. Deze immense
kunstwerken van zand zijn wel een bezoek waard! Meer info?
              Kijk op www.zandsculpturenoosterhout.nl
    
  

Laat het snoepjes regenen! Een piñata maak je
van papier-maché met daarin lekker veel snoep.
De buitenkant versier je met crêpepapier tot
een kleurrijk (fantasie)dier. Uitgeknutseld?
Mep de piñata kapot en geniet van een snoepdouche.
Knutseltips nodig? Check de website van zapp.nl en 
bekijk hoe Jill een piñata maakt in de vorm van een vogel.  
  

Lekker èn gezond. Wat heb je nodig? 
1 kiwi, 1 pruim, 50gr frambozen, 50gr bessen
en 50gr bramen, 150ml diksap appel, 150ml
water en ijsvormpjes. Aan de slag: snijd de
kiwi en pruim in dunne plakjes en vul de 
vormpjes met het fruit, ook de frambozen,
bessen en bramen. Druk een beetje aan. 
Leng het diksap aan met water en vul de 
vormpjes. Laat de ijsjes minimaal 4 uur in
de vriezer hard worden. En smullen maar!  
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‘Upcycle’ je oude spullen.
Maak van een dienblad
een bijzettafel en gebruik
een mooie fles als vaas. 
Kijk op Pinterest bij 
‘upcycling’.

ZAND
SCULPTUREN 

IN DE SINT ANTONIUSKERK

BOMBAST
SPEURTOCHT
BOMBAST, de vrolijke en rebelse nar die ooit
in Oosterhout leefde is door een vloek onder 
de stad verdwenen. Sindsdien is zijn aanwezigheid
overal voelbaar, maar of daar ook bewijs voor te vinden
is? Kijk voor de speurtocht op www.proefoosterhout.nl
    
  

e

Deze kalender is een samenwerking tussen
de gemeente Oosterhout en de VVV.


