
Kinderboerderijen

Kinderboerderij MEK
Veerseweg 100, Oosterhout
+31 (0)162 457 446
Bij Kinderboerderij MEK in het Brabantse
Oosterhout genieten kinderen niet alleen van het
contact met de dieren, maar ook van de geuren in
de kruidentuin, het kabouterbos en het doolhof.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6835

Musea

Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op
Stelten'
Zandheuvel 51, Oosterhout
+31 (0)162 452 815
Van poppenhuizen en trapauto's tot
kermisattracties en Vliegende Hollanders.
Speelgoedmuseum Op Stelten beschikt over een
ruime collectie oud speelgoed. Ga terug in de tijd!

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2687

Musea

Brabants Museum Oud Oosterhout en
Miniatuurpark
Bredaseweg 129, Oosterhout
+31 (0)162426815
Stap zo'n honderd jaar terug in de tijd in Brabants
Museum Oud Oosterhout. Loop door compleet
ingerichte kamers, een schooltje en een
authentieke drukkerij. In de schuur vind je nog
meer oude
Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12650

Musea

Bakkerijmuseum Oosterhout
Klappeijstraat 47-49, Oosterhout
+31 (0)162 429 700
In het Bakkerijmuseum in Oosterhout bak je je
eigen koekjes en broodjes in een nostalgische
omgeving.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6274

Saunas Gezondheidsbaden

Priv Sauna Intense
Patrijslaan 4, Oosterhout
+31 (0)6 1389 7507
Geniet van de heerlijkheid van een sauna, zonder
dat je afgeschrikt wordt door onbekende mensen.
Ontspannen in privsfeer!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 54,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7206

Speeltuinen

Chimpie Champ Oosterhout
Stationsstraat 21c, Oosterhout
+31 (0)481-481 234
In Oosterhout is een kinderspeelparadijs in
junglesferen! Kom ook spelen, klauteren en
ontdekken bij Chimpie Champ!

Kinderen: EUR 8,25 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo ma wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t938

Theaters

Theater de Bussel
Torenstraat 10, Oosterhout
+31 (0)162 428600
Neem plaats in de Grote of Kleine Zaal en verzet
je gedachten tijdens een voorstelling in het
gezellige Theater de Bussel. Dit theater in het
centrum van Oosterhout huisvest ook een
bibliothe

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 8,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11852

Bowlen

Bowling en bistro Merlijn
Klappeijstraat 8-14, Oosterhout
+31(0)162 432916
De wereld is magisch bij Merlijn. Kom bowlen en
kies daarna uit maar liefst 85 verschillende
bistrogerechtjes. Deze zogenaamde Magic Bites
kun je onbeperkt eten voor een vaste prijs. Voor of

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10170

Health Beauty

Van Iersel Wellness  Beauty
Maalsteen 19a, Oosterhout
+31 (0)162 - 45 89 19
Laat je gezicht of je hele lichaam onder handen
nemen bij Van Iersel Wellness  Beauty.
Dieptereiniging of peeling; je komt met een
stralende huid naar buiten. Kies voor een gehele
ontspanning

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 35,-. Het hele jaar
open. Dagen: ma di do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7156
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Bezienswaardigheid

Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal
Oosterhout
Kloosterdreef 3, Oosterhout
+31 (0)162 45 55 56
Ontdek het kloosterleven in kasteel De Blauwe
Camer. Het is zelfs mogelijk om een gebedsdienst
met de zusters mee te vieren!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 8,50. Het hele
jaar open. Dagen: wo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7118
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